
 
نتمنى ان تكون كل أوراق العمل المصممة والمنشورة من خاللنا اثراء

للمحتوى العربي المجاني التعليمي ونافعة لكل االطفال المتحدثين
باللغة العربية

نتمنى توفير ورقة تعليمية تليق بالطفل العربي وتطور من مهاراته وال
تقل جودة عن نظيراتها باللغات األخرى

نسأل هللا تعالى أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم
كل اصدارات التعليم المرح المجانية تندرج تحت رخصة المشاع اإلبداعي

تشترط نسبة المصّنف إلى مؤلفه األصلي وتداول المطبوعات الخاصة بنا
الستخدامها بشكل مجاني واالستفادة منها مع طالبك او أطفالك مجانا

فقط
وهو ما يستتبع التالي عند استخدام أو نسخ أو توزيع أو عرض الُمصّنِف ،

ص بشكل مجاني : الُمرخ�
عدم ازالة  شعارات  التعليم المرح شيت زون

تداول المطبوعات مع االشارة  للمؤلف األصلي
اضافة رابط موقعنا الي عمل خاص بنا قمت باعادة نشره بشكل مجاني

يتوجب عليك اضافة رابط موقعنا واالشارة اليه بشكل واضح
حتى ال تتعرض للمسائلة

https://ar.worksheetszone.com/ .
يحظر تماما التعديل او الحذف من اوراق العمل الخاصة بنا بأي شكل كان

دون الرجوع الينا والتواصل معنا عبر االيميل المدرج في صفحاتنا على
االنترنت ومواقع التواصل الخاصة بنا

يحظر تداول أوراق العمل الخاصة بنا بشكل تجاري سواء كان ألكتروني أو
مطبوع



أطلب من الطفل ان  ينظر الى الصورتين باألسفل
ويحاول أن يخمن بعض الفروقات

يمكنك تمهيد النشاط للطفل مسبقا في الحديقة او 
اي مكان مناسب يمكن للطفل فيه مالحظة بعض
الكائنات الحية مثل العصافير  اوالقطط أو غيرها

والمقارنه بينها وبين لعبة من ألعاب الطفل امنح
الطفل نجمة عند اجابة كل سؤال

مفهوم أوجه الشبة واألختالف
التعرف على الكائنات الحية
تنمية شغف الطفل بالعلوم
التعلم عن طريق التفكير واالستكشاف
تعلم المقارنة بين األشياء

حاول أن تجيب األسألة التالية بألشارة للصورة المناسبة للتعرف على
اوجه الشبه واألختالف بين الصورتين

 
أوجه التشابه بين الجماد والكائن الحي في الصورتين

 أشر الى الدب الذي يمتلك عينين
اي دب لديه أقدام وفم وأذنين؟

صفات الكائن الحي
 أشر الى الدب التي يمكن أن يتناول الطعام

 أشر الى الدب الذي يستطيع الحركة
  أشر الى الدب الذي  يمكنه شرب الماء

أشر للدب الذي يستطيع التنفس
الجماد

أشر الى الدب الذي يمكنك األحتفاظ به في صندوق ألعابك؟
 



لون العصفور والكلب وحاول توصيل كل منهما بالمسكن والطعام
المناسب هل تستطيع تقليد صوت كل منهما

أطلب من الطفل تلوين كال من العصفور  والكلب ثم
حاول تحفيز الطفل اليجاد بعض األختالفات بينهما ثم

شجع الطفل ان يبحث عن الغذاء والمنزل المناسب

معلومات معرفية
تعريف الطفل على الكائنات الحية
التفكير  والمالحظة
تنمية شغف الطفل بالعلوم



أبحث ولون وتعرف على الكائنات الحية

الهدف من النشاط تعريف الطفل على معنى  كائن حي 
والخصائص العامة للكائنات الحية    من خالل دفع الطفل

للتفكير وتعلم و أستكشاف بعض المعلومات بنفسة دون
تلقين اسأل الطفل األسئلة  تحت الصورة

واعتمد أسلوب المناقشة مع الطفل واتاحة الفرصة له
لالستكشاف والتعبير عن أراءةوناقشه فيها

معلومات معرفية
تعريف الطفل على الكائنات الحية
استكشاف المعلومات والتعلم الذاتي 
تنمية دقة المالحظة والتركيز

في الصورة يظهر حيوان يحب القفز أبحث عنه وقم بتلوينه
هل تستطيع تقليد بعض حركاته  كيف يتسلق الصخور وكيف يقفز بين األشجار

 النه كائن حي يستطيع أن يتحرك  هل تظن أنه يستطيع السباحة في الماء
هل رأيت هذا الحيوان مسبقا في حديقة الحيونات أو في اي برنامج شاهدته مسبقا

ماذا يحتاج القرد لكي يعيش ؟ أبحث عن الماء ولونه باللون األزرق لمساعدة القرد على
الشرب

هل يحتاج الى طعام؟ ابحث عن طعامه في الصورة وقم بتلوينه؟
هل يحتاج الى مسكن أو مكان للعب لون مكان يصلح  له للنوم واالختباء  من المطر
والكائنات األخرى؟ ناقش الطفل مرة اخرى في الخصائص التي تعرف عليها من خالل

الدرس




