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تــدريـــ�س لـــتــعلـيــــم  ا وزارة  قـــــررت 
نفقـتـها ــى  ــل ع ــه  ــع ــب وط الــكــتــاب  هــــذا 

طبعة   1441  ـــ  2019



ُة الَمَهاَراُت الِعلِميَّ

؟ ْنَبِق الَماِئيِّ ْفَدُع ِمَن الُجُلو�ِس َعلَى َوَرَقِة َنباِت الزَّ َن َهَذا ال�صِّ َكْيَف َتَمكَّ

10 ُة الَمهاراُت الِعْلِميَّ
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لأن الضفدع يستطيع القفز لمسافة طويلة لذلك تمكن من الجلوس على الورقة



16

ُم الُعَلَماُء َأْشَياَء َجِديَدًة؟  َكْيَف َيَتَعلَّ

نِي  ي َفإِنَّ ُم الُعَلماُء َأْشـياَء َجِديَدًة بِاالْسـتِْقصاِء. ِعنَْدمـا اأَ�سَتْق�سِ َيَتَعلَّ
ُبها.  َأَضُع ُخطًَّة، ُثمَّ ُأَجرِّ

ــُع َفَأَنا  ُعـوَن اإِلجاَبـَة. ِعنَْدما اأََتَوقَّ َيْطـَرُح الُعَلَماُء ُسـَؤاالً، ُثـمَّ َيَتَوقَّ
ُأَحاِوُل َمْعِرَفَة ما َسَيْحُدُث، ُمْعَتِمًدا َعَلى َما َلَديَّ ِمْن َمْعُلوماٍت. 

ِغيِر، ُثـمَّ َأِصُف َكْيَف  ْفَدِع الصَّ َأْنُظـُر إَلـى ُصوَرَتْي َأبِي ُذَنْيَبـٍة َوالضِّ
ُه. ْفَدِع ِعنَْدما يكَتِمُل ُنموُّ َسَيِصيُر َشْكُل الضِّ

غيٌر ْفَدٌع �سَ ؟�سِ اأَبو ُذَنْيَبٍة

؟

16 ُة الَمهاراُت الِعْلِميَّ
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سيصبح ضفدع كامل شبيه بأبويه



تِي ُتَساِعُد الُعَلماَء َعَلى َوْضِع األَْشياِء فِي َمْجُموَعاٍت؟ . 1 َما الَمهاَرُة الَّ

تِي ُأرِيُد َأْن َأْدُرَسها ألْعِرَف َعنْها الَمِزيَد؟. 2   َأَتَخيَُّل َأنِّي َعالٌِم. َما األَْشياُء الَّ

17

َح َما  تاِئــَج َفإِنَّني َأْسـَتْخِدُم ُملَحَظاتِي لَِكـْي ُأَوضِّ ِعنَْدمـا اأَ�ْسَتْخِل�ــسُ النَّ
ُلوا إَِلـى َأنَّ َأَبا ُذَنْيَبٍة  َيْحـُدُث. الُعَلَماُء َيْسـَتْخِلُصوَن النَّتاِئَج؛ َفَقْد َتَوصَّ

َيِعيُش فِي الَماِء َحتَّى َتنُْمَو َأْرُجُلُه، ُثمَّ َيْقِفُز إَلى الَيابَِسِة.

ُل  َيَتواَصُل الُعلَماُء َمَع اآلَخريَن، َوَينُْقُلوَن إَلْيِهْم َأْفكاَرُهْم. ِعنَْدما اأََتوا�سَ
ُث ألَُعبَِّر َعْن َأْفكاِري. فإِنَّني َأْكُتُب َأْو َأْرُسُم، َأْو َأَتَحدَّ

ُة17 الَمهاراُت الِعْلِميَّ
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مهارة التصنيف
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أريد أن أدرس عن عالم البحار والحيوانات التي تعيش فيه وكيف تعيش تحت الماء



ُل الُعلََماُء ِمْثَل  ُك؟ َي�ْصاأَ باَحَة! ُتَرى، َكْيَف َيَتَحرَّ ْفَدُع َي�ْصَتِطيُع ال�صِّ َهذا ال�صِّ
وؤاِل، ُثمَّ َيتَِّبُعوَن َبْع�َس الُخُطواِت ِلَيْعِرُفوا الإِجاَبَة. َهَذا ال�صُّ

18 ُة ريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ
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يتحرك الضفدع بإستخدام كل من أرجله الخلفية والأمامية أثناء السباحة



ْفَدُع؟ ُك ال�سِّ َكْيَف َيَتَحرَّ
الُخُطواُت

ُر  ْفَحـِة، َوُأَفكِّ ـَوَر فِي َهـِذِه الصَّ ـُص الصُّ اأُلِحُظ. َأَتَفحَّ  1 

َفاِدُع؟  ُك الضَّ َكْيَف َتَتَحرَّ

تي  ــُل الَبياناِت. َأْكُتـُب قاِئَمـًة بِالطُّـُرِق الُمْخَتِلَفِة الَّ اأُ�َسجِّ  2 

ْفَدُع. ُك بَِها الضِّ َيَتَحرَّ

تاِئَج. ُأِضيـُف إِلـى قاِئَمتِي َأْجزاَء ِجْسـِم  اأَ�ْسَتْخِل�ــسُ النَّ  3 

ْفَدِع اّلتي َيْسَتْعِمُلها فِي ُكلِّ َطِريَقٍة ِمْن ُطُرِق َحَرَكتِِه.  الضِّ

َفاِدُع؟ ُك الضَّ ُل. َكْيَف َتـَتَحرَّ اأََتوا�سَ  4 

ُة19 ريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ
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تتحرك بإستخدام قائمتيها 
الخلفيتين
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تتحرك بإستخدام كل من أرجلها الأمامية والخلفية وتسبح في الماء عن طريق القدمين والأصابع 
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تتحرك الضفادع بإستخدم كل من أرجلها الأمامية والخلفية



ِكُن �أَْن َيْقِفَزها ُكلُّ �ِسْفَدٍع؟ تي ُيْ تاِئُج / َما �مل�َساَفُة �لَّ �لنَّ

ْفَدُع �ل�سِّ

َدُع 1 ْفْ �ل�سِّ

َدُع 2 ْفْ �ل�سِّ

�مُلحاَوَلُة �لأوىل

20 �سم

25 �سم

�مُلحاَوَلُة �لّثاِلَثُة�مُلحاَوَلُة �لّثاِنَيُة

ُل إَِلْيَها؟ تائُِج الَّتي َأَتَوصَّ َما النَّ

تاِئَج  ُل النَّ اأُ�َسجِّ

تي َيْقِفُزها ُكلُّ  َرَسـَم َخالٌِد َجْدَوالً ُيَبيُِّن فيِه الَمسـاَفَة الَّ
ِضْفَدٍع.

ِة اأُعيُد َتْنفيَذ الُخطَّ

َب َخالٌِد َأْن َيْقِفَز ُكلُّ ِضْفَدعٍ َثلَث َمّراٍت، َوَسـاَعَده َذلَِك َعلى   َجـرَّ
َل إَِلْيَها َصِحيَحًة.  تي َتَوصَّ َمْعِرَفِة َما إَِذا َكاَنِت النَّتاِئُج الَّ

22 ُة ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ



تاِئَج اأَ�ْسَتْخِل�ُس النَّ

َر َخالٌِد َنتاِئَج َتْجِرَبتِِه. َفسَّ

ـَل إَلْيَها َمَع  تي َتَوصَّ ناَقَش َخالِـٌد النَّتاِئَج الَّ
. َوَقـْد ُيَؤدِّي َهـذا إَِلى  فِّ ُزَملِئـِه فِـي الصَّ
التَّْفِكيِر فِي ُسـَؤاٍل َجِديٍد َوَتنِْفيِذ اْستِْقَصاٍء 

َجِديٍد.  

ريَقَة  َع �لطَّ ِ َت�ستطيُع �أْن َتتبَّ

َتْق�سي . َة ِعنَدما َت�سْ �لِعْلميَّ

ُة ريَقُة الِعْلميَّ الطَّ

اأُلِحُظ

اأَ�ْساأَُل �سوؤاًل

ُع اأََتَوقَّ

ًة ُع ُخطَّ اأَ�سَ

َة ُذ الُخطَّ اأَنفِّ

َتاِئَج ُل النَّ اأُ�َسجِّ

ِة اأُِعيُد َتنِفِيَذ الُخطَّ

تاِئَج اأَ�ْسَتْخِل�ُس النَّ

يَُّة َأْن َيَضَع الُعَلَمـاُء ُخطًَّة؟ . 1 َما َأَهمِّ

ُل الُعَلَمـاُء ُخَطَطُهْم؟ . 2 َأْكُتُب. لَِماَذا ُيَسجِّ   

ُة23 ِريَقُة الِعْلِميَّ الطَّ
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الخطة مهمة للعلماء الأخرين لإتباعها ومعرفة هل سيحصلون على النتائج نفسها وتغييرها إذا لم يتحقق الهدف كما أنها مهمة للناس الأخرين ليعرفوا كيف إستطاع العلماء الحصول على هذه النتائج 
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حتى لا ينسوا الخطوات التي سيقومون بها ويتبعها الأخرون



الَوْحَدُة الأُوَلى

ـبـَاَتـاُت َوالـَحَيَواَنـاُت النَّ

َباَتاِت. ى َبْعُض الَحَيَواَناِت َعَلى النَّ َتَتَغذَّ

َقــاَل َتَعاَلــى: 

الغا�سية



ُل ُل الأَوَّ 28الَف�سْ

َقــاَل َتَعاَلــى: زبڌ ڌ  ڎ 

ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ  ڎ 
ک   ک  ک رب   النباأ

َقــاَل َتَعاَلــى: زبڌ ڌ  ڎ 

ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ  ڎ 
ک   ک  ک رب   النباأ

فيه  وسأتعلم  األول،  الفصل  دراسة  اليوم  أبدأ 
كيف تنمو النباتات وتتغير؟ وهذا نشاط سنسعد 

بتنفيذه معًا. مع وافر الحب طفلك/طفلتك.
الفواكه  من  مختلفة  أنواع  بتقطيع  النشاط: قم 
اجعله  ثم  الغداء،  وجبة  على  لطفلك/لطفلتك 

يقارن بين أشكال البذور المختلفة.

اأ�سرتي العزيزة

ُل ُل الأَوَّ اْلَف�سْ

باتاُت النَّ
َباَتاُت وَتَتَغيَُّر؟   َكْيَف َتْنُمو النَّ
....................... 

ُل  ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
ا؟ ُلوًقا َحيًّ ْيُءَمْ َكْيَف اأَْعِرُف َما اإَِذا َكاَن ال�سَّ

ايِن   ْر�ُس الثَّ الدَّ
َباَتاُت َنَباَتاٍت اأُْخَرى؟ َكْيَف ُتْنِتُج النَّ
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تنمو النباتات من بذرة ثم تصبح بادرة وتنمو البادرة لتصبح نبات مكتمل النمو ينتج بذور جديدة



ُل ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

ْهِيَئُة 30التَّ

َحاَجاُت الـَمْخُلوَقاِت 
ِة اْلَحيَّ

وَرِة؟ َكْيَف اأَْعِرُف َذِلَك؟ َما الَمْخُلوقاُت اْلَحيَُّة ِفي َهِذِه ال�صُّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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الحيوانات والنباتات هم المخلوقات الحية لأنها مخلوقات تنمو وتحتاج إلى الماء والهواء والغذاء والمكان المناسب للعيش



ال�ْسِتْك�َساُف 31

َباَتاِت ِلَكْي َتِعي�َس؟ َما الَِّذي َتْحَتاُج اإَِلْيِه اأَْوَراُق النَّ

الُخُطواُت

 1 َأَضـُع َنْبَتَتْيـِن فِـي َمـَكاٍن ُمْشـِمٍس، ُثـمَّ ُأَغطِّـي َأْوَراَق 

إِْحداُهَمـــا بِــَوَرِق األَُلوِمنُْيــوِم. ُأَحافِـُظ َعَلـى التُّْرَبِة 
َرْطَبًة فِي األَِصيَصْيِن.

ُع. َماَذا َيْحُدُث لُِكلٍّ ِمَن النَّْبَتَتْيِن َبْعَد ُأْسُبوٍع؟  2 اأََتَوقَّ

ُل اْلَبياَناِت. َأْكُتُب َما ُأالِحُظُه ِخلَل ُأْسُبوٍع.  3 اأُ�َسجِّ

ِذي َتْحتـاُج إَِلْيِه  َعاتِـي َصِحيَحًة؟ َمـا الَّ  4 َهـْل َكاَنـْت َتَوقُّ

األَْوَراُق؟

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر

عُ. َمـاَذا َيْحـُدُث إَِذا َرَفْعـُت َوَرَق األَُلوِمنُْيوِم   5 اأََتَوقَّ

َعْن َأْوَراِق النَّْبَتِة الُمَغطَّاِة؟

ِعـي  َتَوقُّ َهـْل كاَن  ُأْسـُبوٍع.  َة  ُمـدَّ النَّْبَتـَة  ُأالِحــُظ   
َصِحيًحا؟

َنْبَتَتْيِن

َوَرِق اأَُلوِمْنُيوم

اأَْحَتاُج اإلى:

1الخطوُة

بأ
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تنمو أوراق النبته أ بينما تذبل أوراق النبته ب
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النبته أ تنمو وتكبر بينما النبته ب تذبل أوراقها وتصبح صفراء 
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نعم تحتاج أوراق النبات إلى الماء والهواء والغذاء لتصنع الغذاء فتنمو وتكبر
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ستبدأ أوراق النبات في الإزدهار مره أخرى ويخضر لونها
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نعم كان توقعي صحيحا إخضر لونها من جديد



َبْذَرٌة َناِبَتٌة )َباِدَرٌة(

النََّباَتـاُت َأْيًضـا َمْخُلوَقـاٌت َحيَّـٌة، وَلِكـْن، َلْيَس ِمَن 
ْهِل َعَلْينَا ُملَحَظُة َذلَِك.  السَّ

َنْحَتـاُج إَِلـى ُمراَقَبـِة النََّباَتـاِت َفْتـَرًة ُمَعيَّنَـًة؛ لَِكْي 
ُنلِحَظ َأنَّها َتنُْمو َوَتَتَغيَُّر.

َتْحَتـاُج النََّباَتـاُت إَِلى اْلَهـَواِء َواْلَمـاِء َوالَمَكاِن 
الُمناِسـِب لَِكـْي َتِعيـَش َوَتنُْمـَو، َكمـا َتْحتاُج 

النََّباَتاُت َأْيًضا إِلى اْلِغَذاِء.

ُه -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى- النََّباَتاِت َأْن َتْصنََع  َن اللَّ َوَقْد َمكَّ
ِغَذاَءَها بِنَْفِسها.

ْم�ِس َي�ْسَتْغِرُق ُمْعَظمَ  اِع ال�سَّ  ↓ َنَباُت َتبَّ
ُه.  ْيِف َحتَّى َيْكَتِمَل ُنُموُّ ِل ال�سَّ اأَ�ْسُهِر َف�سْ

ِغيٌر ُموَِّنَباٌت �سَ َنباٌت ُمْكَتِمُل النُّ

   َمـا الَّـِذي َتْحَتـاُج إَِلْيـِه اْلَمْخُلوَقاُت 
ْي َتْنُمَو؟ ُة لَِكَ اْلَحيَّ

ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ 33
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اأُلِحُظ َنَبـــاًتا أِلَرى َأيُّ 
اأَلْجزاِء َيْمَتصُّ اْلَماَء.

باتاُت ِغَذاَءَها؟ َكْيَف َتْصَنُع النَّ

ُه لِلنََّباَتاِت َأْجَزاًء ُتَسـاِعُدَها َعَلى ُصنِْع اْلِغَذاِء.  َخَلـَق اللَّ
ـْمِس َواْلَهـَواِء َواْلَماِء  َتْحتـاُج النََّباَتـاُت إَِلى َضـْوِء الشَّ
َها فِي ُصوَرِة أْمـَلٍح َذاِئَبٍة لَِتْصنََع  َوالَمَعـاِدِن التي َتْمَتصُّ

ِغَذاَءَها. الَمَعاِدُن َأْجَزاٌء ُصْلَبٌة َغْيُر َحيٍَّة ِمَن التُّْرَبِة.

الأَْوراُق َتاأُْخُذ اْلَهَواَء، َوَت�ْسَتْخِدُم 
َنَع اْلِغذاَء. ْم�ِس ِلَت�سْ ْوَء ال�سَّ �سَ

باَت،  النَّ َتْدَعُم  اُق  ال�سَّ
َوَت�ْسَمُح ِلْلَماِء َواْلِغَذاِء 

ِباِلْنِتقاِل ِخلَلُه.

ْرَبِة، َوَتاأُْخُذ  باَت في التُّ ُت النَّ اْلُجُذوُر ُتَثبِّ
اِئَبَة.  ْرَبِة اْلماَء َوالأَْمَلَح الذَّ ِمَن التُّ
وَبْع�ُس اْلُجُذوِر َيُكوُن َمْخَزًنا ِلْلِغَذاِء.

َنُع اْلِغَذاَء َباَتاُت َت�سْ النَّ

الُمْخَتِلَفِة  َباِت  النَّ َأْجَزاِء  َدْوُر  َما 
ِفي ُصْنِع الِغَذاِء؟

ْكَل اأَْقَراأُ ال�سَّ

ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ 34ال�سَّ
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ْقِويُم التَّ 35

اأُقاِرُن. فِيَم َتَتَشاَبُه النََّباَتاُت َواْلَحَيواَناُت، َوفِيَم َتْخَتِلُف؟- 1

يَقاِن َواألَْوَراِق؟- 2 َما َوظِيَفُة ُكلٍّ ِمَن اْلُجُذوِر َوالسِّ

ْيُء َمْخُلوًقا َحيًّا؟- 3 . َكْيَف َأْعِرُف َما إَِذا َكاَن الشَّ َؤاُل األَساِسيُّ    السُّ

  �لُعُلوُم َو�ْلَفنُّ 

ُح َكْيَف َتْنُبُت اْلُبُذوُر وَتْنُمو، َوِفي َأَيِّ اتِّجاٍه َتْنُمو اْلُجُذوُر،  َأْرُسُم َلْوَحًة ُتَوضِّ
اُق َواأَلْوَراُق. َوِفي َأيِّ اتَِّجاٍه َتْنُمو السَّ

َباَتاُت ُتْنِتُج َغاَز الأُْك�سِجيِن   ↓ َهِذِه النَّ
ِزَم ِلَحَياِة الإِْن�َساِن َواْلَحَيَواِن.  اللَّ

ى األُْكِسِجيَن. ِعنَْدَما َتْصنُع النََّباَتاُت اْلِغذاَء ُتْطِلُق غاًزا فِي اْلَهَواِء ُيَسمَّ

ُسُه اإِلْنساُن َواْلَحَيواُن لَِيِعيَشا. ِذي َيَتنَفَّ األُْكِسِجيُن ُهَو اْلَغاُز الَّ

َباَتاُت لَِتْصَنَع اْلِغَذاَء؟   َما الَِّذي َتْحَتاُج إَلْيِه النَّ
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ُع َو�سُّ 36الإِْثَراُء والتَّ

َزْهَرُة الَيا�َسِميِن

اِء: الُمَلَحَظُة َمَهاَرُة ال�ْسِتْق�سَ
َف  َتَعرَّ ـي أِلَ ِعْنَدَمـا اأَُلِحــُظ َأْسـَتْخِدُم َحَواسِّ
َرى َوَأْسـَمَع  ـي أِلَ اأَلْشـَياَء. َأْسـَتْخِدُم َحَواسِّ

. َق َوَأُشمَّ َوُأِحسَّ َوَأَتَذوَّ

اأََتَعلَُّم ←

َف  أِلََتَعـرَّ ـي  َحَواسِّ َأْسـَتْخِدَم  َأْن  ُيْمِكـُن 
األَْزَهـاَر. َوُيْمِكنُنِي َعَمُل َلْوَحٍة أِلَْكُتَب َعَلْيَها 

ُمَلَحَظاتِي.

�َبٌةٌ ِلالأَْزَهاِر َر�ِئَحٌةٌ َجذَّ

�لَيَا�َسِميُن

�أََرى

َر�ُق َمْل�َساِء�أَْلِم�ُش
ْ

َتْبُدو �لأَو

َمُع �أَ�سْ

ٌٌ�أَ�ُسمُّ
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ُع َو�سُّ الإِْثَراُء والتَّ 37

ُب ← اأَُجرِّ

ْكِل َأْدَناُه. وَرَة فِي الشَّ َأْبَحُث َعْن َزْهَرٍة، َوُأاَلِحُظ الصُّ

�َسَجَرُة الأَثِل َنَباُت اليوكا

ْهَرِة؟ ِف َلْوِن الزَّ تِي اْسَتْخَدْمُتَها لَِتَعرُّ ُة الَّ تِي اْخَتْرُتَها؟ َما الَحاسَّ ْهَرِة الَّ  1 َما َلْوُن الزَّ

َها؟ تِي ُأِحسُّ ُع َأْن َيُكوَن َمْلَمُس األَْوَراِق الَّ  2 َكْيَف َأَتَوقَّ

 3   اأَْكُتُب َعْن. َأْبَحُث َعْن َزْهَرٍة ُأْخَرى، َوُأَقاِرُن َبْينَُهَما. 
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ْهِيَئُة 38التَّ

اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

َباَتاُت ُتْنِتُج َنَباَتاٍت  النَّ
َجِديَدًة

اأَْيَن ُتوَجُد اْلُبُذوُر ِفي َهذا النََّباِت؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ال�ْسِتْك�َساُف 39

ما اأَْجزاُء اْلَبْذَرِة؟
الُخُطَواُت

 1 اأُلِحُظ. َكْيَف َيْبُدو َسْطُح َبْذَرِة اْلَفاُصولَياِء اْلَجافَِّة؟

  َأْسَتْخِدُم َعَدَسًة ُمَكبَِّرًة. َماَذا ُأَشاِهُد؟

ُع َأْن َيُكوَن َداِخَل اْلَبْذَرِة الَجاَفِة. . َأْرُسُم َما َأَتَوقَّ ُعُ  2 اأََتَوقَّ

ْطَبَة، ُثمَّ ُأالِحُظها بِاْسـتِْخداِم اْلَعَدَسـِة   3 َأْفَتـُح اْلَبـْذَرَة الرَّ

اْلُمَكبَِّرِة، َوَأْرُسُم َما ُأَشاِهُدُه.

ْسَمْيِن، فِيَم َيَتشاَبهاِن، َوفِيَم َيْخَتِلفاِن؟  4 اأُقاِرُن َبْيَن الرَّ

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر

ـًة،  َوَجافَّ َرْطَبـًة  ُأْخـَرى  ُبـُذوًرا   5 اأُلِحُظ. َأْفَحـُص 

َوُأَقاِرُن َبْينََها.

ٍة ولَياَء جافَّ َبْذَرِة َفا�سُ

ولَياَء َرْطَبٍة َبْذَرِة َفا�سُ

َرٍة َعَد�َسٍة ُمَكبِّ

اأَْحَتاُج اإلى:

3الخطوُة
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ِمْن َأْيَن َتْأتِي اْلُبُذوُر؟

ُن اْلُبـُذوَر َوالثَِّمــاَر فِي النَّباِت.  تِي ُتَكــوِّ ْهـَرُة ِهَي الَّ الزَّ
ا َجِديًدا.  ِذي َينُْمو َوَيِصيُر َنباَتً اْلَبْذَرُة ِهَي ُجْزُء النََّباِت الَّ
َقاِح. َوُحبوُب  ى ُحُبوَب اللَّ ْهَرُة َمْسُحوًقا ُيَسمَّ ُتنْتُِج الزَّ

َقاِح ُتْسِهُم فِي إِْنتاِج اْلُبُذوِر. اللَّ

ُتَسـاِعُد اْلَحَيواناُت ـ َوِمنَْها الطُُّيـوُر َوالنَّْحُل- َعلى 
َقاِح ِمْن َزْهَرٍة إَِلى ُأْخَرى.َكما ُتَساِعُد  َنْقِل ُحُبوِب اللَّ

َقاِح. ياُح َواْلَماُء َأْيًضا َعَلى َنْقِل ُحُبوِب اللَّ الرِّ

َباَت؟ َقاِح النَّ َكْيَف ُتَساِعُد ُحُبوُب اللَّ  

ْهــَرِة َيْنُمو  ↑ َهـــــَذا اْلُجــــْزُء ِمَن الزَّ
ِبـــُح  َثَمَرًة ِفيها ُبُذوٌر.  َوُي�سْ

ــــــاُم ـمَّ ال�سَّ

َت�ْسُقـــــــُط ُحـبـُـــوُب اللََّقــاِح َعَلــى َهذا اْلُجــْزِء ِمَن 
ْهَرِة، ِلُت�ساِعَد َعَلى َتْكويِن اْلُبُذوِر. الزَّ

ُحبـُوُب اللََّقاِح 

وؤَاُل الأَ�َسا�ِسيُّ ال�سُّ
كيَف ُتْنِتُج النََّباَتاُت َنَباَتاٍت اأُْخَرى؟

الُمْفَرَداُت
ْهَرُة الزَّ
الَبْذَرُة

ُحُبوُب اللََّقاِح
َدْوَرُة الَحَياِة

←

←

ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ 40ال�سَّ
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ُه -ُسـْبَحاَنُه َوَتَعاَلى-  ُتَرى، لَِماَذا َجَعَل اللَّ  
لَِبْعِض اْلُبذوِر ُقُشوًرا ُصْلَبًة؟

ٌة.    الُبُذوُر َمْخُلوقاٌت َحيَّ

ِة َأَْجـَزاٍء. َجِميُع  ُن اْلُبُذوُر ِمـْن ِعدَّ َتَتَكـوَّ
اْلُبُذوِر َلَها َأْغِلَفـٌة َتْحِميَها ِمَن اْلَجَفاِف، 

َبْل إنَّ َبْعَضَها َلُه ُقشوٌر ُصْلَبٌة.

وَداِنيِّ ↑ ُبُذوُر اْلُفوِل ال�سُّ

يٌّ  ْلَبٌة، َوَلْوُنها ُبنِّ وَداِنيِّ �سُ ِق�ْسَرُة اْلُفــوِل ال�سُّ
َفاِتٌح.

يٌّ َغاِمٌق. ِغلُف اْلَبْذَرِة َرِقيٌق، َوَلْوُنُه ُبنِّ

ِغيٌر �َسَيْنُمو  َهَذا اْلُجــْزُء )الَجِنيُن( َنَباٌت �سَ
َوَيْكُبُر.

ِغيِر  باِت ال�سَّ ُر ِغَذاًء ِللنَّ َهِذِه الأَْجَزاُء ُتَوفِّ
ِلَكي َيْنُمَو.

ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ 42ال�سَّ
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اِن مَّ َدْوَرُة َحـَيـاِة �سـََجـَرِة الرُّ

َكْيَف َتْنُمو اْلُبُذوُر؟

َدْوَرُة اْلَحَياِة ُتَبيُِّن َكْيَف َينُْمو اْلَمْخُلوُق اْلَحيُّ َوَيِعيُش، 
َوُينْتِـُج اْلَمِزيَد ِمـْن َنْوِعِه، ُثمَّ َيُموُت. َتْبـَدُأ َدْوَرُة َحَياِة 
النَّبـاِت بَِبـْذَرٍة، يْحَتـاُج َجنِينَُها إَِلى َمـَكاٍن َدافٍِئ َوماٍء 

َوِغذاٍء لَِينُْمَو.

اأُلِحــــُظ اْلــُبــُذوَر َداِخــَل 
اَحـِة، ُثـمَّ َأِصُف َكْيَف  فَّ التُّ

َمَرُة اْلُبُذوَر. َتْحِمي الثَّ

اِن اْلَكبيَرُة  مَّ اأَ�ْسجاُر الرُّ
ُتْنِتُج اأَْزَهاًرا.

يُر  َقْد َتْنُبُت اْلَبْذَرُة َفَت�سِ
باِدَرًة اأَْو َتْنَتِقُل اإَِلى اأََماِكَن 

اأُْخَرى.

يُر  َتْنُمــو اْلبــاِدَرُة َفَت�سِ
اٍن َكبيَرًة.  �َسَجَرَة ُرمَّ

ُل الأَْزَهــاُر اإَِلى ِثَماِر  َتَتَحــوَّ
اِن الّلِذيَذِة، َوِبَداِخِلَها  مَّ الرُّ

اْلُبُذوُر.

اِن؟  مَّ ُن ُبُذوُر الرُّ َأْيَن َتَتكوَّ
ْكَل اأَْقَراأُ ال�سَّ

اِن َبْعَد َأْن َتنُْمَو؟ مَّ َماَذا َتِصيُر َبْذَرُة الرُّ  

ْف�ِسيُر ْرُح والتَّ ال�سَّ 43
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ُمْعَظـُم النََّباَتاِت َلَها َدْوَرُة َحياٍة ُتَماثُِل َدْوَرَة 
. لِـُكلِّ َنـْوٍع ِمـْن َأْنـَواِع  َحَيـاِة النَّبـاِت األُمِّ
النََّباَتـاِت َدْوَرُة َحَيـاٍة َتْخَتِلُف َعـْن َغْيِرَها. 
َة َأََسابِيَع، َوَبْعُضها  َبْعُض النَّباَتاِت َتِعيُش ِعدَّ

اآلَخُر َيِعيُش َسنََواٍت َطِويلًة.

ِخيُل َيِعي�ُس �َسَنَواٍت َطِويَلًة النَّ

َهِذِه الأَْع�َساُب َتِعي�ُس اأَ�َساِبيَع َقِليَلًة

َتاُبُع. َكْيَف ُتنْتُِج األَْزهاُر َنباَتاٍت َجِديَدًة؟- 1 التَّ

؟- 2 َكْيَف َنْعَتنِي بِاْلُبُذوِر لِنَُساِعَدها َعَلى النُُّموِّ

. َكيَف ُتنْتُِج النََّباَتاُت َنَباَتاٍت ُأْخَرى؟ - 3 َؤاُل األَساِسيُّ    السُّ

ُة  حَّ   �لُعُلوُم َو�ْل�سِّ
َأْغِسُل ثَِماَر َبْعِض النََّباَتاِت َوُبُذوَرها، ُثمَّ آُكُلها، وَأْذُكُر َأْسَماَءها.

ْقِويُم 44التَّ
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َما َعَدُد الُبُذوِر؟
َبْعُض الَفَواِكِه ِمْثل البِطِّيِخ َلها ُبُذوٌر َكثِيَرٌة، َوَبْعُضها 

اْح. اآلَخُر َلها ُبُذوٌر َقِليَلة ِمْثل الُتفَّ

َحلُّ الُم�ْسِكَلِة

َجَرِة َتْحَتِوي - 1 اٍح َعَلى الشَّ َأْفَتِرُض َأنَّ ُكلَّ َحبَِّة ُتفَّ
َعَلى َخْمـِس ُبُذوٍر، َفإَذا َقَطْعـُت َثلَث َحبَّاِت 
تي َأْحُصُل  َجَرِة، َفما َعَدُد الُبُذوِر الَّ اٍح ِمَن الشَّ ُتفَّ

ْلُت إِلى اإِلجاَبِة. ُح َكْيَف َتَوصَّ َعَليها؟ ُأَوضِّ

اِح َوالُبُذوِر، ُثمَّ - 2 َأْكُتُب َأْسِئَلًة َتَتَعلَُّق بَِشَجَرِة التُّفَّ
ُأِجيُب َعنْها. َأْعِرُض َنتاِئَج َعَملي.

ُر اأََتَذكَّ
ُيْمكِنُنـي َرْسـُم َمْجُموَعٍة ِمَن 
َوِر لُِمساَعَدتِي َعلى إِجاَبِة  الصُّ

ؤاِل. السُّ

ُع َو�سُّ الإْثَراُء والتَّ 45
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ِل ِل الأَوَّ ُمراَجـَعـُة اْلَف�سْ

ْهَرَة   الزَّ

 َدْوَرُة اْلَحياِة 

قاِح   ُحبوَب اللَّ

 اْلَبْذَرُة 

 اأُلْكِسجيِن

   

اِلَيِة ِباْلَكِلَمِة اْلُمَنا�ِسَبِة: اأَْملأُ اْلَفَراَغ ِفي ُكلٍّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

اْلَمْخُلـوُق اْلَحـيُّ - 1 َينُْمـو  ُتَبيِّــُن..................................................... َكْيـَف 
َوَيِعيُش، َوُينْتُِج اْلَمِزيَد ِمْن َنْوِعِه، ُثمَّ َيُموُت.

ى ...........................................- 2 ِذي ُينْتُِج اْلَبْذَرَة ُيَسمَّ ُجْزُء النََّباِت الَّ

ُينْتُِج النََّباُت َغاَز .................................................. ِعنَْدما َيْصنَُع ِغَذاَءُه.- 3

ــِذي َتْحتـاُج إَِلْيـــِه األَْزَهــاُر إِلْنتـاِج - 4 اْلَمْســُحوُق الَّ
ى ......................................................... اْلُبـُذوِر ُيَسـمَّ

 َتنُْمو َهِذِه ......................................................... - 5
َوَتِصيُر َنباًتا َجِديًدا.

ِل ِل الأَوَّ 46ُمراَجـَعـُة الَف�سْ
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اِلَيِة: اأُِجيُب َعِن الأَ�ْسِئَلِة التَّ

ِذي َتْحتاُج إَلْيِه الَباِدَرُة لَِكْي َتنُْمَو؟- 6 َما الَّ

ْوُن َوَشْكُل األَْوَراِق. - 7 وَرَتْيِن مْن َحْيُث اللَّ اأَُقاِرُن َبْيَن النََّباَتْيِن فِي الصُّ

َزْهَرُة الُكو�َسِةَزْهَرُة الْبَاِذْنَجاِن

ُُ تْظِهُر َدْوَرَة َحياِة َنباِت اْلَفاُصولَياِء. َأْسَتْخِدُم - 8 َوَر التَّالَِيَة، بَِحْيث ـَتاُبُع. ُأَرتُِّب الصُّ التَّ
األَْرقاَم ِمْن 1 – 4.

َكْيَف َتنُْمو النََّباُتاُت َوَتَتَغيَُّر؟- 9

ِل47 ِل الأَوَّ ُمراَجـَعـُة اْلَف�سْ
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ُل: َتْقِويُم الأََداِء ُل الأَوَّ 48الَف�سْ

وَذُج اْخِتَباٍر َنُ َتْقِومُي الأََداِء

النَّبَاتَاُت تُنِْتُج الِغَذاَء 

َباَتاُت الِغَذاَء؟ َكْيَف ُتْنِتُج النَّ

تِي فِي األَْسَفِل َنُموَذًجا. ← َأْسَتْخِدُم ُصوَرَة النََّباِت الَّ

ُأَقطِّـُع النََّبـاَت إَِلى َأْجـَزاٍء ُمْخَتِلَفـٍة اْعتَِماًدا َعَلى  ←
ُد ِمْن ِقَطِع  تِي َسَأْسَتْخِدُمَها. َأَتَأكَّ َأْلَواِن األَْوَراِق الَّ

اِق َواألَْوَراِق. الُجُذوِر َوالسَّ

ُأْلِصـُق ُكلَّ ُجْزٍء َعَلى َوَرَقٍة َخْضـَراَء لَِعَمِل َنَباٍت  ←
َما. َوَأْكُتُب الُعنَْواَن ُمَقابَِل ُكلِّ ُجْزٍء.

ـُح َكْيَف  ← َأْكُتـُب ُجْمَلـًة ُمَقابِـَل ُكلِّ ُعنْـَواٍن ُتَوضِّ
ُتَساِعُد َهِذِه األَْجَزاُء النََّباَت َعَلى إِْنَتاِج الِغَذاِء.
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ِل: َتْقِويُم الأََداِء ُل الأَوَّ الَف�سْ 49

وَذُج اْخِتَباٍر َنُ

ِحيَحَة:  اأَْخَتاُر الإَِجاَبَة ال�سَّ

 1 َكْيَف َتْخَتلُِف النََّباَتاُت َعْن َباِقي الَمْخُلوَقاِت الَحيَِّة؟

ْمِس لُِتنْتَِج ِغَذاَءَها.أ.  َة الشَّ َتْسَتْخِدُم َأِشعَّ

َتْحَتاُج إَِلى الَهَواِء لَِتنُْمَو.ب. 

َتْحَتاُج إَِلى الَماِء لَِتِعيَش.ج. 

َتْشَغُل َمَكاًنا َصِغيًرا. د. 

وَرُة؟ ُحُه الصُّ  2 َما الَِّذي ُتَوضِّ

َكْيَف ُينْتُِج النََّباُت الِغَذاَء؟أ. 

َكْيَف ُينْتُِج النََّباُت َنَباَتاٍت َجِديَدًة؟ب. 

َكْيَف َينُْمو النََّباُت؟ َوَكْيَف َيَتَغيَُّر؟ج. 

َكْيَف ُيْطِلُق النََّباُت األُْكِسِجيَن؟ د. 
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