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الصف الرابع االبتدائي
خطوات المشروع البحثي

 اقرأ المشروعات التالية واختر واحد منهم للعمل عليه 

يمكنك العمل على المشروع منفرًدا أو مع فريق ال يزيد عن ثالثة من زمالئك

السیاحة
 تمتلك مصر العديد من آثار العالم، التي تجذب إليها السياح من كل

دول العالم

في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي

أهمية السياحة للدخل القومي

عبر في ضوء ما درست في درس الكسور عن نسبة

اللغات وأحد  العربية  باللغة  سياحي  مكان  لزيارة  دعوة   صمم 
األجنبية

الصحة
(تهتم الدولة بتوفير الرعاية الصحية  ألبناء المجتمع)

  
في ضوء دراستك، قم باعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي

أساليب الحفاظ على أجهزة جسم اإلنسان

جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين

عن األجنبية  اللغات  وبإحدى  العربية  باللغة  وكتابته  إعالن   تصميم 
 جهود الدولة في مجال الصحة على شكل مربع بطول ضلع مناسب

ثم احسب محيطه

الطاقة
تتنوع كما  اليومية  حياتنا  في  كثيرة  استخدامات   للطاقة 

مصادرها

في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي

البترول والغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة

استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا

 جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي (أو إيصال) في
3 أشهر متتالية ومثله بيانًيا باألعمدة

من موضًحا  استهالًكا  واألقل  استهالًكا  األكثر  الشهر   حدد 
 وجهة نظرك أسباب ذلك، واكتب اسم كل شهر باللغة العربية

وبأحد اللغات األجنبية

الماء
تستحيل وبدونه  الحية  الكائنات  حياة  في  كبيرة  أهمية   للماء 

الحياة على وجه األرض

في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي 

 حاالت الماء في الطبيعة

أهمية الماء لألنشطة االقتصادية

 حساب عدد زجاجات المياة التي يستهلكها أفراد اسرتك في اليوم
وأحد الصيف  شهور  احد  في  كامل  شهر  في  ذلك  قدر  ثم   الواحد 

شهور الشتاء

العربية باللغة  المياة  لترشيد استهالك  لزمالئك   اكتب عدة نصائح 
 وإحدى اللغات األجنبية

اإلرشادات العامة

عناصر الموضوع
المختلفة

عنوان الموضوع الـــــــرقم
التعریفي

مقدمة عن
الـــموضوع

النتائج

محاور المشروع

المصادر

المصادر
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الملخص: 40 - 50 كلمة

الموضوع: 400 - 500 كلمة اللغة

االنجلیزیة: 15 - 30 كلمات

عدد الكلمات
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اآلثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم
 نسبة السياح التي تحلم أن يزوروا مصر، مع ذكر بعض المقترحات

لتنشيط السياحة و تزويد من هذه النسبة
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