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 .  ]]فقط  هذا السؤال  لإلطالع    [[ (مهارة عملية ) . ؟يف البحث والدراسة اليت يستخدمها العلماء الطريقة العلمية  ماذا تعرف عن/  1س 

 حيث يقومون باالستقصاء ُمتَّبعين ُخُطواٍت ،  البحث وفي دراسة العالم من حولهمستخدمها العلماء في هي طريقة ي :الطريقة العلمية /  1ج 

    . للحصول على إجابات عن أسئلتهم التي يطرحونها  ،معينة                                
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 .ألشياء غري احلية املخلوقات احلية وا مالفرق بني  /(  أ )فقرة  2س

  تختلف صفات المخلوقات الحية عن صفات األشياء غير الحية ،/  ( أ )فقرة  2ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشياء غري حية  ؟إىل خملوقات حيَّة ،  و مايليَصنِّف   ( / ب )فقرة  2س

 ((  التُّراب  ــ     اتالنبات ــ    احَلَجر  ــ   الكتاب    ــ   اتاحليوان  ــ   ــ  الطاولة السيارة   ــ  إلنسان   ا )) 

ا  مخلوقات حيَّة اتوالنبات اتاإلنسان والحيوان / ( ب )فقرة  2ج  . أشياء غير حيَّةالتُّراب فهي و السيارة والطاولة والكتاب والَحَجر؛ أمَّ
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  ؟ ذكر وظيفة واحدة ألحد أجزاء النباتُأثم . األجزاء الرئيسية للنبات  ماهي/  3س

 
      يكفي ذكر وظيفة واحدة فقط ألحد أجزاء النبات : مالحظة. 
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 . ؟ للنباتما أهمية األزهار والثمار /  4س

 . البذور تقوم بإنتاج :  األزهار ¤     / 4ج

 .داخلها البذورتقوم بحماية   :الثمـــار  ¤           
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 الحية األشياء غير المخلوقات الحية

 التنمو تنمو

 التحتاج إلى الغذاء تحتاج إلى الغذاء

 التحتاج إلى الماء تحتاج إلى الماء

 ال تحتاج إلى الهواء لكي تتنفستحتاج إلى الهواء 
 التتكاثر تتكاثر

األجزاء 

الرئيسية 

 لنباتل

 وظائفها

 . تثبت النبات في التربة( 1 الجذور

 .ه من التربة تمتص الماء واألمالح الذائبة في( 2

 .تحمل األوراق واألزهار والثمار ( 1 الساق

 .والغذاء إلى بقية أجزاء النبات الماء  تنقل( 2

 . تستخدم الهواء وضوء الشمس لتصنع الغذاء األوراق

 الجذور والساق واألوراق :األجزاء الرئيسية للنبات هي  /  3ج
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 حسب صفاتها تصنيفها يف جمموعات قم ب؛ (  مر اع الشمس ، بذور الذرة ، بذورالتَّبَّبذور الفاصوليا ، بذور َت) إذا كان لديك عدد من  /  5س

 . (احلجم  ،النوع  ،اللون )            

 .  لوحدهافي مجموعة أضع البذور المتشابهة في لونها ونوعها وحجمها  تصنيف هذه البذوربلكي أقوم /  5ج
        

 .  33الكتاب المدرسي صفحة بالصور الواردة انظر  ¤       
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 . الفاصولياء نبات حياة رتب مراحل دورة /  6س

                                                       )1(                   )2(                        (3      )             (4         )              (5)    

 نبات مكتمل النمو  ذرة لها جذور              بذرة نابتة               بادرة           ب             بذرة   ءمراحل دورة حياة نبات الفاصوليا/  6ج
            

 . 33 - 32 ردة بالكتاب المدرسي صفحتيالصور الواانظر  ¤       
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 .قارن بني نبتات الصحراء ونبتات الغابة /  7س

 / 7ج
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 عها إىل انوأحسب  ( النَّملةة  ــ  َكَمــ السَّ الضِّفَدع ب  ــ  ــ  األرَن ن ــ الُعصُفور اعَبالثُّ: )  احليوانات التالية َصنِّف/  8س

 . (ات  َرَشَح ،اك مَسأ ،ات يَّاِئرَمَب ،ف اِحَوَز ،ور ُيُط ، يَّاتثَّدِي)                 

 / 8ج

 نوع الحيوان  الحيوان 

 فاح  وَ زَ من ال     الثُّعبَان

 وريُ طُ من ال  عُصفُورال

 يَّاتثَّدي  من ال   األرنَب  

فَدع    اتيَّ ائ  رمَ بَ من ال الض ِّ

َمَكة   اكسمَ من األ   السَّ

 ات  رَ شَ حَ من ال   النَّملة   
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 . ؟ وتنمولكي تعيش املخلوقات احلية  مالذي حتتاجه/   9س

 . لكي تعيش المخلوقات الحية وتنمو تحتاج إلى الطعام ، والماء ، والهواء ، والمأوى /  3ج

 .المأوى هو المكان اآلمن الذي يعيش فيه المخلوق الحي        
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 .صنف احليوانات حسب شكل أسنانها احليوان ونوع طعامها  / 11س

 / 11ج
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 • ؟  الذي تعيش فيه املخلوقات احليةماذا نسمي املكان /  11س

ن/  11ج  .  نسميه الَموط 

ٌن فكل حيوان له            ز موطنه البحيرة ، والحوتة موطنها المنطقة العشبية ، واإلوَ رافَ يناسبه فمثال السحلية موطنها الصحراء ، والزَّ َموط 

 . موطنه المحيط          

 مميزات البيئة البيئة مميزات النباتات النباتات 

 نباتات الصحراء
 نباتات الصحراء لها أجزاء

 .تساعدها على االحتفاظ بالماء 
 قليل النباتاتمكان حار جاف ، : الصحراء  الصحراء

 نباتات الغابة
 نبتات الغابة لها أوراق كبيرة

 .تساعدها على التخلص من الماء الزائد 
 مكان حار رطب ، فيه نباتات كثيرة: الغابة  الغابة

 طعامهنوع  أسنان الحيوانشكل 

 تساعدها على مضغ الطعام وطحنه   سنان مسطحةأهناك حيوانات لها 
 . ابـــــــآكالت األعشتأكل النباتات فقط ، ولذلك تسمى

 .مثل األغنام واألرانب والخيول 

 تساعدها على تقطيع اللحم وتمزيقه      سنان حـــــادةأوهناك حيوانات لها 
.  ومــــآكالت اللحتأكل حيوانات أخرى ، ولذلك تسمى 

 .مثل األسد والنمر والكلب 



 3من  3صفحة 
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  . واطن اليابسةاذكر أمثلة مل/ (  أ )فقرة  12س

 .الصحراء ، المنطقة العشبية ، الغابة  : اليابسة مثل مواطن •  ( / أ )فقرة  12ج
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 . مبا يتناسب مع اإلمكانات املتوفرة  قم بعمل منوذج ملوطن بيئي ( / ب )فقرة  12س

 .رة عملياً االمه هذه بتنفيذيقوم الطالب  ( / ب )فقرة  12ج
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 .  لهقم بعمل ملصق و.  أحدها ِصفثم  .املاء  اذكر أمثلة ملواطن /  13س

 .البحيرة ، المحيط  :  اء مثلــــمواطن الم •/    13ج
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 هو موطن واسع عميق ، من مواطن المياه المالحة ، يعيش فيه كثير من الثدييات واألسماك والنباتات ، ويستفيد بعضها من :المحيط     

 .بعض                 

 .تأكل األسماك ، وفيها حيوانات أُخرى تأكل النباتات  -منها الحيتان   -في المحيطات حيوانات                 
 

 .يقوم الطالب بعمل ملصق للمحيط  *                
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 .لألرض  وارد الطبيعيةاملبعض  عدِّد/  14س

 . موارد طبيعيةاألشياء التي نحصل عليها من األرض ونستخدمها تسمى /  14ج

  الحيوانات والنباتات : مثل  حيةطبيعية موارد نحن نستخدم في حياتنا. 

  الصخور والتربة والماء والهواء : مثل  غير حيةطبيعية موارد كما نستخدم. 
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 .بعض االستخدامات للموارد الطبيعية  ذكر ُأ/  15س

  :موارد طبيعية  ، يمكن أن نستخدمها ونستفيد منها  كلها والهواء والماء الطينو والصخور وصوف األغنام الخشب  / 15ج

 .نستخدم الخشب المأخوذ من األشجار في بناء البيوت *                  

 نستخدم صوف األغنام في صنع المالبس *            

 .نستخدم الصخور في بناء الجدران ورصف الطرق *            

 .الطين نوع من التربة ويستخدم في صنع األواني الفخارية *            

 .الوضوء واالستحمام نستخدم الماء في الشرب والطبخ و*            

 .نحتاج إلى الهواء لكي نتنفس ونعيش  *           
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  ؟ ما املقصود بالتلوث /  16س

 .يابسة أو في الماء أو في الهواء في ال )مثل النفايات  (وجود أشياء ضارة  التلوث هو/   16ج
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 .يف البيئة  احملافظة على املوارد الطبيعيةاذكر بعض طرق /  17س

  :في البيئة من طرق المحافظة على الموارد الطبيعية /  17ج

 .من التخلص منها  بصورة جديدة بدالً وتعني استخدام األشياء مرة أخرى :  إعادة االستخدام (1

وديننا اإلسالمي الحنيف يحثنا على الترشيد وعدم اإلسراف ، فعندما أغادر الغرفة . وهو التقليل من استخدام الشيء :   الترشيد (2

 .قلل استهالك الماء بور الماء ألح ألقلل استهالك الكهرباء ، وفي أثناء تنظيف أسناني أغلق صنابيأطفئ المص

 .يعني صنع شيء جديد من شيء قديم :  التدوير (3
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