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الصفحة

يتوقع بعد دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع اأنشطتها اأن تكون قادراً 
على استكشاف اأجزاء النباتات الرئيسة، ووظائفها، وتصنيف البذور من خلال 

تحقيق ال�آتي: 

الرَّبط بين ال�أجزاِء  الرئيسِة للنّبات ووظائفها في مخطّط.	 
استنتاج اأن صفات بذوَر النّباتاِت مختلفٌة عملياً.	 
التوّصل اإلى َتركيِب الِبذرة عملياً.	 
نباِت عمليّاً.	  َتَتبَُّع مراحل ال�إ
نبات عمليّاً.	  التوّصل اإلى شروِط ال�إ
تطبيق بعض الممارسات للعناية بالمزروعات والمحافظة على النّباتات.	 
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رس ال�أّول: اأجزاُء النّبات ووظائفها الدَّ

اأول�ً: الَجْذُر ووظائفه:

1. نقوُم بجولٍة في حديقة المدرسة، اأو الحقول المجاورة.

قلعها  نستطيع  المدرسة، هل  الحشائِش من حديقة  بعض  قلَع  وزملائي  اأحاوُل   .2
جميِعها بسهولٍة؟ لماذا ؟.............................................................
٣. ما اسُم جزِء النّبات الذي ينمو تحَت التّربِة؟ .......................................

 4.اأضُع النّبات في كاأٍس يحوي ماًء ملوّناً.  

 ٥. األ�حُظ في اليوم التالي التغيّرات على
     النّبات، واأرسمها.

  ٦. اأستنتُج اأن وظيفَة الجذور:

     اأ........................    ب...................

  7. اأتناقُش وزميلي: هل توجد للجذر وظائف اأخرى؟ اأكُتُبها.         
.........................................................................................    

نشاط )١(: وظائف الجذر



٥

الجزء ال�أّول:
األ�حُظ الّصوَر ال�آتيَة ثم اأجيُب عن ال�أسئلة التي تليها:

1. تمثّل الّصور اأعلاه )حيث تشير ال�أسهم( جزءاً اأساسيّاً من النّبات.

    فما اسم هذا الجزء؟........................................

2. اأين ينمو هذا الجزء من النّبات؟..........................................

٣. اأتاأّمُل الّصورة ال�آتية، ثم اأجيُب عن ال�أسئلة التي تليها:

نبات الباميةنبات الجورينبات الزيتون

- ما ال�أجزاء التي يحملها الّساق؟

 .............................................................

- براأيك، ما وظيفة الّساق كما يظهر في الّصورة ؟

ساق............................................................ 

هيّا بنا نعمل معاً في الجزء الثّاني من النّشاط لنكتشف وظائف اأخرى للّساق.

ثانيًا: الّساق ووظائفه:

نشاط )2(: وظائف الّساق



٦

)1(

)2(

)٣(

)4(

الجزء الثّاني:

1. نحضُر ساقاً لنباِت كرافس اأو بقدونس اأو زهرة القرنفل 
وكاأساً من الماء.

2. نقطُع الّساق بشكٍل مائل وَنضعُه في كاأس الماء كما 
في الّشكل المجاور.

٣. نُضيُف الّصبغِة اإلى كاأس الماء كما في الّشكل.

4. نلاحُظ ما يحدث لساق النّبات في اليوم التالي.

...........................................................   
٥.نستنج اأن من وظائِف الساق:....................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

نشاط )3(: وظائف الّساق
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اأقراأ الحواَر السابَق ثم اأتعاوُن وزملائي في المجموعة لتمثيله. 

ثالثًا: الورقُة ووظائفها 

داَر حواٌر بين عّمار، وورقة الّريحان.

اإنّها رائحتي، اأنا ورقة ُالرّيحان 
الجميلة.

2

 

بالطبع يا صديقي، اأنا ذلك الجزء ال�أخضر من 
النّبات، لي اأشكاٌل واألوان مختلفة. يصلني الماء َمن التّربِة 

َعْبر الساق، والضوَء من الشمس، وثاني اأكسيد 
الكربون من الهواء ل�أصنَع 

الغذاَء.

4

ما اأطيَب هذه الّرائحة التي تفوح ُفي 
هذا المكان! ما مصدرها؟

1

ما اأجملك اأيتها الورقة وما اأطيَب 
رائحتك! هل باإمكاني اأْن اأعرَف 

المزيَد عنك؟

٣

سبحان الله الذي جعلِك 
مصنعاً للغذاء !

٥

نشاط )٤(: وظائف الورقة



٨

جابة عن ال�أسئلة ال�آتية: اأشارُك مجموعتي في ال�إ

1. عن اأي جزء من النّبات داَر الحواُر السابق؟...........................

٣. ما الّشروُط الواجب توافرها لتقوَم الورقُة بوظيفتها ؟ 

.............................. و................................ و............................

٤. اأستنتُج اأن:
وظيفُة الورقِة:.............................................................................

2. اأَتتبَُّع النقاط في اأوراق النّباتات ال�آتية ثُمَّ اأَلوِنُها.

نبات النّعَنع

ورقة تينورقة زيتون

ورقة ِعَنبورقة َقْمح



٩

َجر اأعَمُل ِمن اأوراِق الشَّ

اأجمع اأوراقاً لنباتات تُؤَكُل اأوراقها، ثم اأصنّفها اإلى اأوراق تُؤكُل مطبوخًة، 
واأوراق تؤكُل مباشرة دون طبٍخ، ثم األصقها على لوحة كما في الّشكل 

ال�آتي:

اأوراق نباتات تؤكُل دون طبٍخاأوراق نباتات تُؤكُل مطبوخًة

اأجمُع ثم اأصنّف

فوائد اأخرى لل�أوراق مهمة تعليمية:

اأبحث

ثانياً:اأجمُع اأوراَق اأشجاٍر جافٍّة 
مختلفِة ال�ألوان وال�أحجام 

واألصقها على قطٍع من الكرتون 
مكوناً اأشكال�ً لحيوانات 

وطيور مختلفة كما في الّصور 
المجاورة.

اأول�ً:
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- اأكُتُب اسم النّبات؟.........................

- اأتتبُّع مع اأفراد مجموعتي المراحل التي مرّت الزّهَرُة فيها.

...............................................................................................  

- ماذا ينتُج عن الزّهرَة؟...........................................

اأستنتُج واأفراد مجموعتي وظيفة الزّهَرة:..............................................

المراحل  بمراقبة  سعاٌد  قامت 
ينتج  وما  الزّهرَة  بها  تمر  التي 

عنها، وتصويرها.  

برعم زهرينشاط )٥(: وظائُف الزّهَرة

رابعًا: ال�أزهاُر ووظائفها   
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الثَّمرُة ووظائفها 

كين.  1. اأقوُم بقطِع الثِّماِر بمساعدة معلمي من المنتصف بالسِّ
2. األ�حُظ ما بداخل الثمرة.

٣. هل تحتوي جميع الثِّمار على بذور؟....................... 
4. هل بذور الثِّمار متشابهة؟....................................
٥. اأستخرُج البذوَر من الثِّمار واأجّففها ل�أستفيَد منها ل�حقاً.

٦. نتذّوُق الثِّماَر.

7. اأستنتُج اأنَّ وظيفَة الثِّمار: 
................................................................................................

اأحضُر ومجموعة من زملائي الثِّماَر ال�آتيَة، اأو اأي ثماٍر اأخرى:

نشاط )٦( وظيفة الثِّمار

اأحَذُر عند 

استخدام 

ال�أدوات الحاّدة 

للاطلاع
يتم في الوقت الحالي 
اإنتاج ثمار بدون بذور، 
مثل العنب، والبطيخ.
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نقراأ الحوار ال�آتي، ونقوم بتمثيله.

في صباح يوٍم جميٍل؛ استيقظْت شجرُة التّفاح على خلاٍف بين اأجزاء النّبات َحوَل 
جرُة ال�ستماَع لكلٍّ منها للفصل بينها: اأيّها ال�أفضل، فحاولْت الشَّ

تحَت  اأنمو  النّبتة،  في  اأهمُّ جزٍء  اأنا 
التّربة، واأقوُم بتثبيِت النّبات وامتصاص 

الماء وال�أملاح من التّربة.

نشاط )7( من اأنا؟ 

واأنا اأنقُل الماَء والغذاَء لجميع اأجزاء 
النَّبتة؛ اأنمو غالباً فوَق التّربِة، واأحمُل 
ال�أغصاَن وال�أوراَق وال�أزهاَر، والثِّمار،  

فاأنا اأهمُّ جزٍء في النّبتة.



1٣

بل اأنا ال�أفضُل، لوني اأخضر جميٌل، 
ولي اأشكاٌل مختلفــــٌة، اأصنُع الغذاَء 
في  نسان  ال�إ مَني  ويستفيُد  للنّبتة، 

الغذاِء، وفي العلاج وغيره.

بل اأنا اأفضلكم جميعاً؛ ل�أني اأغلّف 
البذور، واأحميها، واأنشرها للحصول 
علي مكان تنبت فيه وتنمو، ويتغذى 

نسان والحيوان. علّي ال�إ

واأنا اأجمُل جزٍء في النّبات، األواني 
جميلٌة، ورائحتي عِطرٌة، اأكوٍُّن الثِّماَر 

نسان  للنّبات، ولي فوائُد اأخرى للاإ
كصناعة العطور والزينة، فاأنا اأفضلكم.

لكلٍّ منكم دوره واأهميته للنّبات، ول� 
يمكن ل�أحدكم العيَش دون ال�آخر. 

فهيّا اتحدوا لتكونوا نبتًة واحدة.



14

اأحِضُر بذوَر النّباتاِت التي قمت باستخراجها من ثماِر النّباتات في نشاط )٩( السابق: 

1. اأتاأّمُل واأفراد مجموعتي البذوَر التي اأمامنا، ثم اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية:

2. اأصُف البذوَر في الّصورة اأعلاه.

..............................................................................................

٣. هل البذور متشابهة اأم مختلفة؟ اأفّسر اإجابتي. 

...............................................................................................

٤. نستنتّج اأّن صفاِت البذورِ:..................................................

نشاط )١(: صفات البذور

رس الثّاني: البذور  الدَّ



1٥

نشاط )2(: البذور وحجومها

اأول�ً: حجوم البذور                                                            

نحضُر اأنواعاً مختلفًة من البذور، ونتفحصها:  

1. اأرتُّب البذوَر التي في الّصورة اأعلاه تنازليّاً من حيث الحجم.

..............................................................................................

2. اأحضُر بذوراً اأخرى تختلف في حجمها، واأرتّبها تصاعديّاً من حيث الحجم.  

...............................................................................................

3. اأستنتج اأّن حجوَم البذور............................................................

جوزسمسمفول



1٦

ثانيًا: اأشكاُل البذور

اأحضُر وزملائي البذوَر ال�آتية:

1. اأصُف اأشكاَل البذوِر التي اأمامي.

.................................................................................................

2. األ�حُظ واأفراَد مجموعتي اأنَّ اأشكاَل البذوِر .................

٣. اأعرُض نتاَج عمل مجموعتي اأمام المجموعات ال�أخرى واأناقشهم.

قرعفول سودانياأفوكادو

شعيربازيلاء

نشاط )3(: اأشكاُل البذور 
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لوحة فنّية من البذور.

. 4. اأعرُض اللّوحَة في الصفِّ

٥. نختار ومعلمنا اأفضَل لوحٍة لعرضها في المعرض المدرسَي.

مهمة تعليمية:

بذوراً  مجموعتي  واأفراد  اأختاُر   .1
مختلفة.  

2. اأرسُم على لوحة الكرتون اأشكال�ً 
هندسيًّة مختلفًة.

٣. اأثبّت البذوَر من النوع نفسه في 
اللّوحِة  على  المرسوم  الّشكل 

باستخدام الصمغ. 



1٨

اأحِضُر وزملائي البذوَر ال�آتية:

1. اأكُتُب األواَن البذوِر التي اأمامي:

...................،..................،..................،..................،.................

2. اأتناقش وزميلي في األوان اأخرى للبذور. 

.................................................................................................

3. اأستنتُج اأّن األواَن البذورِ:..................

ثالثًا: األواُن البذور

نشاط )٤(: األواُن البذور  

خيارباميةفاصوليا حمراء

قمحبازيلاء
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نحضُر البذوَر ال�آتية:

1. األمُس سطح البذور التي اأمامي.

2. اأتعاوُن واأفراد مجموعتي في توزيعها اإلى بذور كما في الجدول ال�آتي:

بذوٌر خشنةبذوٌر ملساء

٣. اأحِضُر بذوراً اأخرى ملساء واأخرى خشنة. 

٤. اأستنتُج اأَن ملمَس البذورِ مختلٌف، فاإما اأْن يكون ............ اأو ............

٥. اأعرُض نتاج مجموعتي اأمام المجموعات ال�أخرى واأناقشهم فيه.

رابعًا: َمْلَمِس اْلبذور

َقْمحَجوزَخْوخُذرَة صفراءَعَدس

نشاط )٥(: ملمس البذور
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نشاط )١(: تركيب البذرة

1. اأْحِضر بذوراً  مختلفة )فول، ِحمَّص، ُذرة، قمح(، عدسة مكبّرة.

2. اأنقع البذور في الماء.

٣. اأْنِزع  غلاف )قشرة( بذرة الفول برفق واأسجل ملاحظاتي:

..............................................................................................

..............................................................................................

4. اأبعد الفلقتين عن بعضهما برفق، واأرُسمها  في المستطيل.

٥. اأَتَفّحص بالعدسة الُمَكبِّرة منطقة اتصال الفلقتين واأل�حظ )الجنين(، واأصفه.

٦. اأكرر الخطوات باستبدال بذور الفول بالقمح.

7. اأتفحص بذوراً اأخرى )ِحمَّص، ُذرة( بالطّريقة نفسها واأسجل ملاحظاتي:

..............................................................................................

..............................................................................................

نبات وشروطه رس الثّالث: ال�إ الدَّ
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اأستنتج اأن: 
البذرة تتكون من:

.........................................1

.........................................2

.........................................٣

اأكُتُب ال�أجزاء التي توّصلُت اإليها في النّشاط 
الّسابق على الرّسم ال�آتي:

اأختبر نفسي 
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نبات   نشاط )2(: مراحل ال�إ

نباِت:   تمثّل الّصورُة ال�آتيِة مراحَل ال�إ

1. تمتصُّ البذرُة الماَء، فتنتفخ 

    ثم ينشقُّ الغلاُف، وتخرُج البادرة.  

2. ينمو الُجَذير ) تصغير جذر ( من البادرِة، 
ويتِّجُه اإلى اأسفل. 

٣. تنمو الّسويقُة ) تصغير ساق ( من البادرِة، 
وَتتِّجُه اإلى اأعلى. 

َوْيَقة السُّ

البادرِة

الُجَذير

نبـات: اأول�ً:ال�إ
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نبات: اأعّدُد مراحَل ال�إ

.............................................................................. 1

.............................................................................. 2

.............................................................................. ٣

.............................................................................. 4

نبات كامل

ويقُة  السُّ وتنمو  الجذُر،  ليكوَِّن  الُجَذيُر  ينمو   .4
مكوّنًة الّساَق وال�أوراَق. 

نباِت: اأكُتُب بُِلَغتي تعريفاً للاإ

.................................................................................................
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اأساعُد ليلى في ترتيب الّصور ال�آتية لتمثّل 
نبات لبذرة الفاصولياء بوضع الرقم  مراحل ال�إ

المناسب اأسفَل ُكل صورة. 

مهمة 
بيتيَّة



2٥

نبات: ثانيًا: شروط ال�إ

نبات: نشاط )3(: تجربة شروط ال�إ
 

حة في الرَّسم ال�آتي: اأقوم بتنفيذ الخطوات الموضَّ

 

اأزرُع بذور الفاصولياء في اأربعة صحون كما ياأتي:

حَن ال�أّول في غرفة الصفِّ بحيث يصل اإليه الهواء، واأتركه دون ماء. 1. اأضُع الصَّ

حن ال�أّول في غرفة  حن الثّاني واأضعه مع الصَّ 2. اأسكب قليلاً من الماء على الصَّ
الّصف.

حن الثّالث، واأغطّيه جيداً واأضعه بجانب  ٣. اأسكُب نفس الكميَّة من الماء على الصَّ
حن ال�أّول والثّاني. الصَّ

حن الّرابع، واأضعه داخل الثلاجة مع  4. اأسكُب نفس الكميَّة من الماء على الصَّ
تعريضه للهواء بين فترة واأخرى.

12٣4



2٦

حن ال�أّول؟ رط الذي حَجبتُه عن الصَّ 1. ما الشَّ

..................................................................

حن الثّالث، ماذا حجبت عنه؟  2. عندما قمُت بتغطية الصَّ

..................................................................

حن الّرابع في الثّلاجة وتعريضه للهواء بين  ٣. عند وضع الصَّ
رط الذي اأريد اإبعاده؟  فترٍة واأخرى، ما الشَّ

..................................................................

جابة عن  اأتعاوُن واأفراد مجموعتي في ال�إ
ال�أسئلة ال�آتية:

4. بعد عّدة اأيام األ�حظ في اأي من الّصحون ال�أربعة نمت البذور ؟ 

..................................................................

اأتعاون واأفراد مجموعتي في تفسير ما حدث.

نبات: اأستنتج اأنَّ ُشروَط ال�إِ

........................ و........................... و...............................
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رس الّرابع: العناية بالنّبات الدَّ

نشاط )١(: اأعماٌل اأقوُم بها    

اأعَبر عن ال�أعمال في الّصور ال�آتية:

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

اأقترُح ومجموعة من زملائي اأعمال� اأخرى نقوم بها للمحافظة 
على النّباتات.

.....................................................................



2٨

اأعبّر عن الممارسات ال�آتية:

نشاط )2(: ممارسات ل� اأرغبها 

المحافظة  تُعزّز  المجموعة في تصميم شعارات  اأتعاوُن وزملائي في 
على النّباتات في البيئة الفلسطينية. 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................



2٩

اأسئلة الوحدة

ؤال ال�أّول: السُّ

اأكُتُب اأسماء اأجزاء النّبات على الرّسم ال�آتي: 



٣0

ؤال الثّاني:  السُّ

اأكُتُب اأسماَء اأجزاِء النّبات اأمام كل وظيفة من الوظائف ال�آتية.

الجزءالوظيفةالرقم

تثبيُت النّباِت قي التّربة.1

صنُع الغذاء. 2

نقُل الماِء من الجذور اإلى جميع اأجزاء النّبات.٣

امتصاُص الماِء وال�أملاح من التّربة.4

تكويُن الثِّمار والبذور.٥

٦
ال�أخرى  ال�أجزاء  اإلى  ال�أوراِق  من  الغذاِء  نقُل 

للنّبات.



٣1

ؤال الثّالث: السُّ
اأكُتُب اأسماء البذور ال�آتية في المستطيلات اأسفَل الّصور:

ؤال الرابع: السُّ

اأَرتِّب َمراحل اإِنبات الِبذرَة ال�آتية بكتابة الرّقم المناسب في المستطيل المجاور:

            تنمو البادرُة فتتّجه الّسويقة اإلى اأعلى. 

            تمتصُّ البذرُة الماَء، فتنتفخ وينشقُّ الغلاف لتخرج البادرة.

            ينمو الجذيُر مكوّناً الجذر، وتنمو الّسويقُة مكوّنًة الّساق وتتفتح ال�أوراق.

            ينمو الجذُر في البادرة ويتّجه للاأسفل.



٣2

ؤال الخامس: السُّ
ماذا يحدث اإذا:

1. قُِطَعْت جذوُر النّبات.

...............................................................................................

2. وضعنا زهرًة بيضاَء بساقها في ماٍء مَلوٍن.

...............................................................................................

المعيار     

رقم 

المجموعة

توزيع المهام بين 

اأفراد المجموعة

التقيد بتنفيذ 

خطوات النشاط

ال�لتزام بالوقت 
المحدد

تعاون اأفراد 

المجموعة 

التعبير عن 
موضوعات 

النشاط بشكل 
صحيح

عرض نتائج 
المجموعة 
بشكل منظم

ل�نعم ل�نعم  ل�نعم  ل�نعم  ل�نعم  ل�نعم   

1

2

٣

4

٥

٦

- تقييم الطلبة اأثناء تنفيذ المجموعات للنشاط من خلال قائمة الّشطب ال�آتية:

                                                 نعم= 1                      ل�= صفر



٣٣

ورقة عمل ختامية

ال�سم: _______________                            صفات البذور                         التاريخ: ___________                                                         

 هدف النّشاط:  تصنيف البذور حسب صفاتها المختلفة.
 هيا بنا نوزع البذور الموجودة في السلة الكبيرة اإلى السلال الصغيرة حسب الصفات المحددة بكل منها :

ليمون، عنب، فاصولياء، اأفوكادو، 
بازل�ء، كوسا، جوز، سمسم، خوخ، 

موز، سبانخ، فول.

بذور ناعمة الملمسبذور خشنة الملمس

بذور صغيرة الحجمبذور كبيرة الحجم


