
 



 



تمكن الضفدع من الجلوس على هذه 

 الورقة بالقفز لمسافة طويلة.

 
 





 



 





 



 ويصبح ضفدع كامل. هسيصبح شبيه ألبوي
 

 



 مهارة التصنيف.

 من حيوانات وكيف تعيش تحت الماء.بحار وما به أريد أن أدرس عن عالم ال

 

 



 .رجله األمامية والخلفية أثناء السباحةأم كل من ايتحرك الضفدع باستخد
 



ن الضفادع تتحرك باستخدام أدو من الصور يب

 .قائمتيها الخلفيتين

 

تتحرك الضفادع باستخدام األرجل الخلفية 

بالقفز لمسافات طويلة أو تسبح في الماء عن 

طريق القدمين واألصابع أو تتحرك عن 

  من األرجل األمامية والخلفية.طريق كًل 

 

 



 -األرجل الخلفية  -األرجل األمامية 

 واألغشية بينها في السباحة. األصابع

 

تتحرك الضفادع إما بالقفز لمسافات 

طويلة باستخدام األرجل الخلفية أو 

بالسباحة باستخدام األرجل األمامية 

 والخلفية أو المشي.

 





 





الخطة مهمة للعلماء اآلخرين التباعها ومعرفة هل سيحصلون على 

ا مهمة للناس اآلخرين النتائج نفسها وتغيرها إذا لم تحقق الهدف كما إنه

 ليعرفوا كيف استطاع العلماء الحصول على هذه النتائج.

 

 ال ينسوا الخطوات التي سيقومون بها ويتبعها اآلخرون.حتى 

 



 





 



 



تنمو النباتات من بذرة لتصبح بادرة 

ثم يكتمل نمو البادرة لتصبح نبات 

 كامل النمو ينتج بذور جديدة.
 

 



 



نها مخلوقات تنمو وتحتاج إلى الماء ت حية ألانات والنباتات هم مخلوقاالحيو

 والهواء والغذاء ومكان مناسب لتعيش فيه.
 



 تذبل أوراق النبتة ب بينما تنمو أوراق النبتة أ.

 

النبتة ب تذبل أوراقها خلل األسبوع ويصبح لونها 

 النبتة أ  تنمو وتكبر.، أصفر

 
 

نعم تحتاج أوراق النبات إلى الماء والهواء وضوء 

 الشمس لكي تصنع الغذاء فتنمو تكبر.

 

 وتخضر لونها. زدهار مرة أخرىستبدأ أوراق النبات ب في اال

 

 وراق.زدهرت األاوأصبح لون الورقة أخضر و نعم كان توقعي صحيحاً 

 



 



تحتاج المخلوقات الحية إلى الماء والهواء 

 والمكان والطاقة من الغذاء.
 

 

 



 مس.تأخذ األكسجين وضوء الش األوراق:

تقوم بتوصيل الماء واألملح  الساق:

 خلل النبات.

تمتص الماء واألملح من التربة  الجذور:

 تخزن الغذاء.
 

الجذور هي التي تمتص 

 الماء واألملح من التربة.
 



تحتاج إلى الماء والهواء وضوء الشمس 

 .واألملح الذائبة
 

ومكان  كلهما يحتاج إلى الماء والهواء والغذاء تتشابه في:

 مناسب للمعيشة.

 كلهما ينمو وينتج أفراد جديدة.

ما الحيوان أ ،أن النبات يصنع غذائه بنفسه يختلفان في:

 فيتغذى على النباتات أو الحيوانات األخرى.

 

 



 تنمو الجذور ألسفل وتنمو الساق واألوراق ألعلى.

 

 النباتات تنمو وتتغير بمرور الزمن.

 

 الجذور:

 لتربة.تثبت النبات في ا

 مخزن للغذاء. تمتص الماء واألملح الذائبة وبعض الجذور تكون

   السيقان:

 تدعم النبات. -1

 تسمح للماء والغذاء باالنتقال خللها. -2

 والهواء. تصنع الغذاء بمساعدة ضوء الشمس األوراق:

 



 لون أبيض.

 ال أسمع شيء.

 



 استخدمت حاسة البصر في معرفة لون الزهرة.
 

 وراق ناعم.ملمس األ
 

 الزهرتان سيختلفان في لونهما ورائحتهما.
 



 داخل الثمرة.

 

 



 يبدو سطح البذرة ناعم وذو قشرة صلبة.

 

يتشبهان في أن كلهما له نفس الشكل الخارجي 

 ونفس الملمس.

 

 البذرة الرطبة البذرة الجافة

 لها قشرة لينة. لها قشرة صلبة.

 الشكل الداخلي مصمت.
النبات وغذاء  يظهر به جنين

 الجنين.

حجمها أقل من حجم 

 .البذرة الرطبة

حجمها أكبر من البذرة 

 .الجافة

 

 



تتشابه في الشكل الخارجي  ةوالجاف ةبذور البازالء الرطب

 :وتختلف في

 بذرة البازالء الرطبة بذرة البازالء الجافة

 تبدو من الداخل مصمتة.
يظهر بها جنين النبات 

 وغذاء جنين النبات.

من البذرة  أصغر حجماً 

 الرطبة.
 من البذرة الجافة. أكبر حجماً 

 

 

 



 تساعد حبوب اللقاح النبات في إنتاج البذور.

 

 



 



 لتحميها من الجفاف.
 



 داخل ثمرة الرمان.     

 

توجد البذور داخل الثمرة 

 .من الجفاف فتحميها
 



ستصير بذرة الرمان بعد أن تنمو 

 شجرة رمان كبيرة.
 

حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى وينمو جزء من الزهرة تنتقل 

فيصير ثمرة بداخلها بذور ثم تسقط الثمارعن النبات أو تنتقل عن 

 طريق الحيوانات فتنمو نباتات جديدة.
 

 ورطب.البذور تحتاج إلى مكان دافيء 
 

تنتج النباتات نباتات أخرى عن طريق البذور التي تصير فيما 

 .جديداً  بعد نباتاً 

 

 



 الباذنجان. - الكوسة -الخيار  -الفاصولياء 
 



ألننا سنضرب عدد التفاح  ؛بذرة 15نحصل على 

في عدد البذور في كل حبة وهو  3المقطوع وهو 

 .15فيكون الناتج  5

 



 تحتاجه شجرة التفاح؟ يءما أهم ش

أهم ما تحتاجه شجرة التفاح لزراعتها هي التربة الخصبة 

 والماء والغذاء.

 تج شجرة التفاح أشجار أخرى؟كيف تن

بواسطة بذور التفاح التي عند سقوطها في التربة وتوافر الماء 

 لها فإنها تنمو وتكون شجرة تفاح جديدة.

 



 دورة الحياة

 الزهرة

 األكسجين

 حبوب اللقاح

 البذرة

 



 تحتاج البادرات إلى الضوء والهواء والماء والمكان المناسب لتستمر وتنمو.

 

 3                4                 1                 2  

وتنمو الجذور إلى أسفل وتنمو الساق واألوراق باتجاه تنبت البذرة فتصبح بادرة ثم تنمو البادرة 

 الثمار وبداخلها البذور.لتكون  األزهار نمولتصبح نبات جديد يكون أزهار ثم تالشمس 

 

ذات أوراق عريضة 

 بنفسجية اللون.

ت أوراق رفيعة ذا

 صفراء اللون.

أزهار ذات 

 مراكز صفراء

  

 

 



الجذر يمتص الماء والغذاء من التربة والساق 

توصله لباقي أجزاء النبات واألوراق تقوم بعملية 

 البناء الضوئي التي يستخدمها النبات إلنتاج غذائه.

 

 





تولد الحيوانات صغيرة التستطيع 

ائها حتى االعتناء بنفسها فتعتني بها أب

تنمو وتستطيع االعتماد على نفسها ثم 

 تكبر وتنمو وتنتج أفراد جديدة.

 



 



منها ما تلد ومنها ما  -الحجم - الشكل –مكان المعيشة  تختلف الحيوانات في:

 .نوع الغذاء -تبيض

أن جميعها مخلوقات حية تنمو وتتغذى وتحتاج إلى الماء والهواء  وتتشابه في:

 ومكان معيشة ملئم.

 
 

 



 الزواحف األسماك الحشرات الطيور الثدييات

 الثعبان السمكة ةالذباب الهدهد األرنب

يغطي 

جسمه 

شعر ويلد 

ويتنفس 

 بالرئتين.

يغطي 

جسمه 

الريش 

 ويبيض.

وله 

جناحان 

يطير 

 بهما.

جسمها 

مكون من 

ثلثة 

أجزاء 

 وتبيض.

تعيش في 

الماء 

وتتنفس 

بالخياشيم 

ولها ذيل 

يساعدها 

على 

السباحة 

 ي الماء.ف

جلد  لها

جاف 

تغطيه 

حراشيف 

 وتبيض.

 

 المجموعات التي كونها هي:

 حيوانات تبيض حيوانات تلد

 األسد
- الحشرة – الثعبان – الطائر

 الضفدعة.

 

 

 

 



ن جميع المجموعات هي حيوانات تحتاج أ تتشابه في:

 والهواء والغذاء ومكان تعيش فيه. إلى الماء

 سبب التصنيف. تختلف في:

 أصنفها إلى:

 فقاريات. فقاريات وال

 



 



ألنه يغطي جسمه شعر ويتنفس عن طريق 

 الرئتين وتلد األنثى وترضع صغارها.
 

 



اإلحساس  على تساعد الخنفس قرون االستشعار:

 والتذوق والشم.

 .الحماية يوفر الغطاء الخارجي الصلب:

 والمشي. تساعد الحشرة على التسلق األرجل:

 

 

 



 فمن البرمائيات. ضفدعأما ال ،ديياتاألسد من الث

 

 تحتاج إلى الماء والهواء والغذاء وموطن مناسب للمعيشة.

 

 كل ،العصفور له جناحان ورجلن ومنقار

 ذلك يساعده على الحصول على حاجاته.

 يغطي جسمها غطاء صلب يوفر لها الحماية.
 

ات تصنف الحيوانات إلى حيوانات لها عمود فقري وتسمى الفقاري

 فقاريات. وأخرى ليس لها عمود فقري وتسمى ال

 

 



 
 

 الخنفساء

تعيش في 

 .الصحراء
  

 قنديل البحر

يعيش في الماء 

 .المالح
 

 اليعسوب

 يعيش في

 .الصحراء
 



 



تتشابه الطيور مع الثدييات في أن كلهما من الفقاريات وكلهما يعتني 

أما الطيور  ،جسمها شعربصغاره، ويختلفا في أن الثدييات أغلبها تلد ويغطي 

 فتبيض ويغطي جسمها ريش.
 



على حسب طرق التكاثر والشكل الخارجي للكائن الحي حيوانات تلد 

يمكن تصنيفها على أساس الحركة إلى حيوانات   -وحيوانات تبيض 

يمكن تصنيفها على أساس   -تمشي وأخرى تزحف وأخرى تعوم 

 منها ما يعيش في الماء.مكان المعيشة فمنها ما يعيش على اليابسة و

 



  االصغار أقل حجمً ففي الحجم. 

 الصغار ال يستطيعون االعتماد على أنفسهم، 

 .فتقوم اآلباء برعايتها حتى تنمو

 



تعلم الكتابة  - النوم - تناول الطعام - اللعب

 والقراءة.

 

 الذهاب إلى العمل. 

 العمل داخل المنزل مثل الطهي - 

 النوم. - موتنظيف المنزل تناول الطعا

 

 

 



 يتشابهان في:

  كلهما يولد ال يستطيع االعتناء بنفسه وتقوم األمهات

 بالعناية بها حتى تكبر.

 .كلهما يحتاج إلى الماء والهواء والغذاء ومكان يعيش فيه 

 .كلهما من الثدييات 

 الشكل ونوع الغذاء. يختلفان في:

 

 اللعب

 تعلم القراءة والكتابة

 الذهاب إلى العمل

 الطهي

 النوم

 الغذاء

 الصغار
 الكبار

 



 



هي المراحل التي تبين كيف تبدأ حياة الحيوان وكيف 

 ا ثم يموت.ا له صغارً ينمو ليصير كبيرً 

 

يتكون  دورة حياة القطة:

صغير القطة في بطن أمه ثم يولد 

قطة حديثة الوالدة وتنمو لتصبح 

قطة صغيرة ثم تنمو لتصبح قطة 

 ثر.مكتملة النمو تتكا

 

أما  ،يتكون صغير الماعز في بطن أمه

 الكتكوت فيبدأ تكوينه في البيضة.

 



 



تأكل اليرقة النباتات لتنمو ثم تصير شرنقة وتتحول 

 لتخرج فراشة مكتملة النمو. 

 

 تعيش وتضع البيض ثم تموت.       

 

 كلهما يتكون الجنين داخل بطن األم. 

 ن األم ترضعه حتى ينمو.جنين الماعز أو اإلنسان فإ عندما يولد 

  ًا وتبدأ دورة حياة عندما يكبر جنين اإلنسان والماعز فإنه ينجب صغار

 جديدة.

 

 



تختلف دورات الحياة في كيف يبدأ الحيوان أو يتكاثر فبعض الحيوانات تلد 

في مراحل النمو والتغير فبعض  كما تختلف أيضاً  ،وبعضها يبيض

كما أن  ،يشبه الصغير اآلباء ها الالحيوانات يشبه الصغار أبائهم وبعض

بعض صغار الحيوانات تعتمد على أبائها في غذائها والبعض اآلخر ال يعتمد 

 على اآلباء في غذائه.

 



سطواني الشكل وطويلة أالدودة ذات جسم 

 وذات جسم رطب.

 

 



 .تترك تحديد الزيادة للطالب –أتوقع أن يزداد طولها 

 

ب التشريحي لها ولجلدها ولطرق معيشتها ولكنها تختلف تتشابه ديدان األرض في التركي

 من حيث الشكل الخارجي فمنها المفلطح والشريطي واإلسطواني وغيره.

 



 برمائية

 ثدييا

دورة 

 الحياة

 حشرة

 الزواحف

 اليرقة

 



 يغطيها ريش ولها أجنحة وتعيش على اليابسة.  :الطيور

 في الماء.تغطيها القشور ولها زعانف وتعيش  :األسماك
 

 .يرضع الحليب من أمه  - يبدأ في المشي -يستخدم عينيه ليرى
 

 



 الطيور والحشرات و البرمائيات معظمها يبيض أما الثدييات فتلد.

ا ثم ينمو ويكبر حتى يصير تمر الحيوانات بدورة الحياة التي توضح كيف يبدأ صغيرً 

 له صغار ثم يموت. كبيراً 
 

2 4 

1 3 



لحشرات وهي تكون في البداية على هيئة يرقة داخل شرنقة وتنمو حتى الفراشة من ا

تصل لفراشة وتخرج من الشرنقة وهي تمتلك جناحين، الثعبان وهو من الزواحف ال 

يمتلك أذرع وهو يبيض، الضفدع وهو من البرمائيات ويبيض ويعيش في الماء وعلى 

 في المياه.اليابسة، السمكة الصفراء من األسماك وهي تبيض وتعيش 
 

 نعم.

 




