


.لزواحفالطيور والحيوانات المائية المختلفة مثل األسماك والنباتات المائية وبعض أنواع ا



ى نعرف أين تعيش الحيوانات في مواطنها والذهاب إل

.المكان ثم البحث عنها بحذر ورؤيتها

.المناسبالغذاء والماء والمأوى وجود شريك آخر والمناخ

يذهبون إلى أماكن الحيوانات ويراقبونها ويسجلون 

.مالحظاتهم عن غذائها وأماكن العيش وطرق التكاثر

















.ترشد إلى كيفية البحث واإلجابة عن األسئلة حول الظواهر الطبيعية

هل يأكل الضفدع األعشاب؟



















ى المخلوقات الحية تتنفس وتتحرك وتتغذ

حية وتشرب الماء وتتكاثر، أما األشياء غير ال

.فال تقوم بهذه األشياء



أما،تتنفسوتنمووتتحركتأكلالحيةالمخلوقات

والتأكلوالتتحركوالتنموالالحيةغيراألشياء

.تتنفس
األشجار

العصافير 

الزهور

الحشرات

التربة

المقاعد

رات المخلوقات الحية تنمو وتتحرك وتستجيب لتغي

جيب البيئة أما األشياء غير الحية ال تتحرك وال تست

.لتغيرات البيئة

ستجيب المخلوقات الحية تنمو وتستجيب للتغيرات، أما األشياء الغير حية فال تنمو وال ت

.للتغيرات



أحدد منطقة تكون مشمسة وأخرى ذات ظل. 1.

أعد عدد المخلوقات الحية التي تعيش في كالً م. ن 2

.المنطقتين

أقارن بين عدد المخلوقات الحية المتواجدة في ك. ل 3

.من المنطقتين

نطقة نجد أن عدد المخلوقات الحية في الم:أسجل النتائج

.  المشمسة يكون أكبر

يتأثر عدد المخلوقات الحية في منطقة معينة:أستنتج أن

.بكمية ضوء الشمس



أكثر يتغير لونها حتى تصبح

.شبهاً بلون والديها



المخلوقات الحية تنمو وتتكاثر 

.وتتحرك وتستجيب للتغيرات

ك وال ال؛ ألنها ال تنمو وال تتكاثر وال تتحر

.تستجيب لما يحيط بها





الماء والغذاء والمكان والغازات التي تحصل 

.عليها من الهواء أو الماء لتستطيع أن تتنفس

.قد يموت الحيوان أو يهاجر إلى مكان آخر



.أشاهد أجزاء البصلة بوضوح

جد أشاهد خاليا البصل واضحة وال تو

.فراغات بين الخاليا

خاليا البصل صغيرة جًدا ونراها

.باستخدام المجهر

.الخاليا هي وحدات بناء الحياة

.الماء والغذاء والمكان والغازات للتنفس



ير جميع المخلوقات الحية واألشياء غ

.الحية المحيطة بالمخلوق الحي

حاجات 

المخلوقات الحية الماء

الغازات فيالغذاء

الماء والهواء

المكان

.الماء والضوء والمكان الالزم لنموها



نمو، تستخدم الكائنات الحية الطاقة لل

.ولإلستجابة، وللتكاثر

تحتاج المخلوقات الحية إلى الطعام

والماء، والغازات من الهواء الجوي 

أو من الماء، وكذلك تحتاج إلى 

.المكان؛ لكي تعيش

اتتكون المخلوقات الحية من الخالي.

وتوجد في البيض واللحوم:البروتينات

.والبقول

ي وتوجد ف:الفيتامينات واألمالح المعدنية

.الخضروات والفواكه

ز وتوجد في األر:الكربوهيدرات والنشويات

.والخبز

.وتوجد في الزبد والقشدة:الدهون

انا طائر احتاج الى الماء و الهواء و 

الطعام و المكان لكي استطيع ان 

استمر بالحياة





.التماسيح-السَّالحف -األفاعي -السَّحالي 

.السَّحالي واألفاعي

التَّماسيح



.النباتات جميعها خضراء ولها أوراق وسيقان وجذور



ذو جذر كروي الشكل أحمر اللون وله ساق وأوراق :النبات األول

.عريضة نسبياً 

.ذو جذور متشعبة وله ساق وأوراق مدببة عند طرفها:النبات الثاني

له جذر أصفر غير متشعب كثيراً وله ساق وأوراق:النبات الثالث

.رفيعة وصغيرة

لف النباتات جميعها لها جذور تنمو تحت سطح التربة وتخت

.الجذور في سمكها وتركيبها وعددها

النباتات لها جميعها سيقان تحمل األوراق وتختلف

ا أو السيقان في سمكها وتركيبها وبعضها يحمل أزهارً 

.ثماًرا



.الجذور والسيقان واألوراق

جميع النباتات لها أجزاء خضراء وللنباتات أجزاء

.مشتركة وهي الجذور والسيقان واألوراق

وأحلل أتحقق من ذلك بوضع خطة ثم أتبعها ثم أسجل النتائج/ نعم

.البيانات وأستنتج

:الخطة

أحضر نباتين مختلفين في الشكل مثل الفول والملو .خية-أ

أزرع كال من النباتين في نفس نوع التربة  -ب

وأعرض كال النباتين لضوء الشمس وأسقيهما بانتظا .م-ج

أالحظ النباتين لمدة أسبوع وأسجل مالحظاتي . -د

ينمو النباتين  .-ه

في نفس النباتات المختلفة في الشكل يمكن أن تعيش:أستنتج أن

.الظروف





.الجذور والسيقان واألوراق

اءها النباتات ال تتناول الطعام وإنما تصنع غذ

.بنفسها مستخدمة الطاقة من الشمس





قه السيقان تحمل أجزاء النباتات وتعرض أورا

.اتللشمس وتنقل الماء والمغذيات  خالل النبات

لن تحصل النباتات على الماء واألمالح المعدنية

بب التي تحتاجها ولن تصبح ثابتة في األرض بس

.ضعف الجذور

انتقال المادة الملونة في ساق 

.نبات الكرفس

ارتفاع المادة الملونة في الساق 

.وانتقالها إلى األوراق

.نقل المواد عبر النبات



.تصنع الغذاء بواسطة عملية البناء الضوئي

.ستقل كمية األكسجين في الهواء والناتجة من عملية البناء الضوئي

.األكسجين



اءها هي العملية التي يصنع منها النبات غذ

.من خالل امتصاص ضوء الشمس

الجذور الماء واألمالح 

.نهوتثبت النبات في مكا

على تحمل السيقان النبات لأل

لتمتص األوراق أشعة 

الشمس وتنقل الماء 

.واألمالح عبر النبات

تأخذ األوراق ثاني أكسيد

الكربون والطاقة من 

الشمس وهي المكان حيث 

تحدث عملية البناء 

.الضوئي

الخالصة

أجزاء

النبات



الل النبات يصنع غذاءه بنفسه من خ

غذى عملية البناء الضوئي، بينما يت

الحيوان على النباتات والحيوانات

.األخرى

 أن لدى الحيوانات القدرة على أن

اء النباتات تنتج غاز األكسجين أثن

تهلكه عملية البناء الضوئي، بينما يس

.  الحيوان في عملية التنفس

ب أن النباتات والحيوانات لهما تراكي

.مختلفة

.معظم النباتات لها جذور وسيقان وأوراق

ة تمتصُّ الماء واألمالح المعدني:الجذور

.وتُثبِّت النبات في التُّربة

تحمل النبات، وتنقل الماء :السيقان

واألمالح المعدنية من الجذور إلى بقية 

.أجزاء النبات

؛ يصنع النبات غذاءه في األوراق:األوراق

يد حيُث يستخدم أشعة الشمس وثاني أكس

.الكربون والماء لصنع الغذاء

اد عندما أالحظه يوميًا وأراها تنمو ويزد

.حجمها ثم تنبت الزهور والثمار



إذا لم يحصل النبات على الضوء 

.والماء فإن النبات لن ينمو

لتي نمو النباتات التي وضعت في الظالم أقل من نمو النباتات ا

.وضعت في الضوء



ر النبات المشار إليه بضوء وماء أكث

. نمواً ويبدو في حالة أفضل

.يحتاج النبات الماء وضوء الشمس ليعيش

.تحتاج النباتات إلى الهواء لتعيش

:الخطوات

نضع كمية متساوية من التربة ف. ي 1

بتة إصيصين متماثلين ونزرع كل ن

.في إصيص

أضع النبتتين في ضوء الشمس. 2.

أسقي كل من النبتتين بمقدار . 3

.متساوي من الماء

أدهن أوراق إحدى النبتتين . 4

.بالفازلين

اراقب النباتات يوما بعد يوم . 5

تين وأقارن بين أوراق كالً من النبت

.وأسجل مالحظاتي

نعم؛ ألن النبات يحتاج إلى

ها الهواء كي ينمو فالنبتة التي دهنت أوراق

لتي بالفازلين أصفرت أورقها وذبلت بينما ا

تعرضت أوراقها للهواء نمت واخضرت 

.أوراقها



تتكاثر

.البناء الضوئي

خاليا

البيئة

الغذاء



تجيب المخلوقات الحية تستعمل الطاقة لتنمو وتس

ألشياء لما يحيط بها وتتكاثر، بينما ال تستطيع ا

.غير الحية ذلك

، بينما يتنفس السمك مستخدًما الخياشيم

ك تستخدم حيوانات أخرى الرئتين وهنا

.لدحيوانات تأخذ األكسجين عن طريق الج

ن الغذاء ال يستطيع النبات تكوين كمية كافية م

.فإما أن يكون أوراق جديدة أو يموت

ة؛ ال، ُكرات الثلج ليست من المخلوقات الحي

هي فهي ليس لها خصائص الكائنات الحية، ف

ال ال تنمو وال تستجيب وال تتكاثر، وكذلك

.تتكون من خاليا

.تشكل الدعامة للنبات وتنقل الغذاء:الساق

.تصنع الغذاء بمساعدة ضوء الشمس والهواء:الورقة

.يمتص الماء والمواد المغذية للنبات من التربة:الجذر



العبارة خاطئة؛ فمعظم النباتات تحتوي على

.أجزاء خضراء وليس جميعها

أجزاء جسم المخلوقات الحية تساعدها 

.على الحصول على حاجاتها





.ُتساعد على التكاثر(زهرة)أ 

(الساق)ب 

ض ُتشّكل قوام النبات، ويحمل بع-

.أجزاء النبات

تنقل الماء واألمالح المعدنية من -

.الجذور إلى األوراق وبقية النبات

تقوم بصنع الغذاء (الورقة)ج 

ئيبعملية البناء الضو

(الجذر)د 
امتصاص الماء واألمالح 

.المعدنية من التربة

.تثبيت النبات في التربة


