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يتوقع بعد دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع �أنشطتها �أن تكون قادراً
على استكشاف �أجزاء النباتات الرئيسة ،ووظائفها ،وتصنيف البذور من خلال
تحقيق ال�آتي:
•ال َّربط بين ال�أجزا ِء الرئيس ِة للنّبات ووظائفها في مخطّط.
•استنتاج �أن صفات بذو َر النّ ِ
باتات مختلف ٌة عملياً.
التوصل �إلى َت ِ
ركيب ال ِبذرة عملياً.
• ّ
• َت َت ُّب َع مراحل ال�إ ِ
نبات عمل ّياً.
ِ
شروط ال�إ نبات عمل ّياً.
التوصل �إلى
• ّ
•تطبيق بعض الممارسات للعناية بالمزروعات والمحافظة على النّباتات.

ال َّدرس ال� أ ّول :أ�جزا ُء النّبات ووظائفها
الج ْذ ُر ووظائفه:
أ�ولاًَ :
نشاط ( :)١وظائف الجذر
 .١نقو ُم بجول ٍة في حديقة المدرسة� ،أو الحقول المجاورة.
ش من حديقة المدرسة ،هل نستطيع قلعها
قلع بعض الحشائ ِ
� .٢أحاولُ وزملائي َ
جمي ِعها بسهول ٍة؟ لماذا ؟.............................................................
تحت التّرب ِة؟ .......................................
 .٣ما اس ُم جز ِء النّبات الذي ينمو َ
س يحوي ما ًء مل ّوناً.
ضع النّبات في ك�أ ٍ
�.٤أ ُ
� .٥أ ُ
لاحظ في اليوم التالي التغ ّيرات على
النّبات ،و�أرسمها.

ستنتج أ�ن وظيف َة الجذور:
 .٦أ�
ُ
�أ........................

ب...................

تناقش وزميلي :هل توجد للجذر وظائف �أخرى؟ �أك ُت ُبها.
� .٧أ ُ

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

٤

الساق ووظائفه:
ثاني ًاّ :
الساق
نشاط ( :)2وظائف ّ

الجزء ال� أ ّول:
�أ ُ
جيب عن ال�أسئلة التي تليها:
لاحظ ّ
الصو َر ال�آتي َة ثم �أ ُ

نبات الجوري

نبات الزيتون

الصور �أعلاه (حيث تشير ال�أسهم) جزءاً �أساس ّياً من النّبات.
 .١تمثّل ّ
فما اسم هذا الجزء؟........................................

نبات البامية

� .٢أين ينمو هذا الجزء من
جيب عن ال�أسئلة التي تليها:
� .٣أت�أ ّم ُل ّ
الصورة ال�آتية ،ثم �أ ُ

النّبات؟..........................................

الساق؟
 -ما ال�أجزاء التي يحملها ّ

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

الصورة ؟
الساق كما يظهر في ّ
 بر�أيك ،ما وظيفة ّ............................................................ساق

للساق.
ه ّيا بنا نعمل معاً في الجزء الثّاني من النّشاط لنكتشف وظائف �أخرى ّ
٥

الساق
نشاط ( :)٣وظائف ّ
الجزء الثّاني:

()1

 .١نحض ُر ساقاً ِ
لنبات كرافس �أو بقدونس �أو زهرة القرنفل
وك�أساً من الماء.
()2
الساق بشكلٍ مائل و َنضع ُه في ك�أس الماء كما
ُ .٢
نقطع ّ
في الشّ كل المجاور.

()3

الصبغ ِة �إلى ك�أس الماء كما في الشّ كل.
ضيف ّ
 .٣نُ ُ
()4
ُ
نلاحظ ما يحدث لساق النّبات في اليوم التالي.
.٤
...........................................................
.٥نستنج أ�ن من وظائِف الساق....................................................................................................:
.....................................................................................................................................................................................

٦

ثالث ًا :الورق ُة ووظائفها
نشاط ( :)٤وظائف الورقة
دا َر حوا ٌر بين ع ّمار ،وورقة ال ّريحان.
1

3

طيب هذه ال ّرائحة التي تفوح ُفي
ما �أ َ
هذا المكان! ما مصدرها؟

�إنّها رائحتي� ،أنا ورقة ُال ّريحان
الجميلة.

طيب
ما �أجملك �أيتها الورقة وما �أ َ
عرف
رائحتك! هل ب إ�مكاني �أ ْن �أ َ
المزي َد عنك؟

5

2

4

بالطبع يا صديقي� ،أنا ذلك الجزء ال�أخضر من
النّبات ،لي �أشكا ٌل و�ألوان مختلفة .يصلني الماء َمن التّرب ِة
َع ْبر الساق ،والضو َء من الشمس ،وثاني �أكسيد
صنع
الكربون من الهواء ل�أ َ
الغذا َء.
ِ
جعلك
سبحان الله الذي

مصنعاً للغذاء !

السابق ثم �أتعاو ُن وزملائي في المجموعة لتمثيله.
�أقر�أ الحوا َر
َ
٧

�أشاركُ مجموعتي في ال�إ جابة عن ال�أسئلة ال�آتية:
 .1عن �أي جزء من النّبات دا َر الحوا ُر السابق؟...........................
� .2أ َتت َّب ُع النقاط في �أوراق النّباتات ال�آتية ثُ َّم �أ َل ِونُها.
ورقة زيتون

ورقة تين

ورقة ق َْمح

ورقة ِع َنب

 .3ما الشّ ُ
روط الواجب توافرها لتقو َم الورق ُة بوظيفتها ؟
 ..............................و ................................و............................

ستنتج أ�ن:
 .4أ�
ُ
وظيف ُة الورق ِة.............................................................................:

نبات النّع َنع

٨

أ�بحث

فوائد أ�خرى لل�أوراق

مهمة تعليمية:
جمع ثم أ�صنّف
أ� ُ
�أولاً� :أجمع �أوراقاً لنباتات تُؤ َك ُل �أوراقها ،ثم �أصنّفها �إلى �أوراق تُؤك ُل مطبوخ ًة،
طبخ ،ثم �ألصقها على لوحة كما في الشّ كل
و�أوراق تؤك ُل مباشرة دون ٍ
ال�آتي:
�أوراق نباتات تُؤك ُل مطبوخ ًة

طبخ
�أوراق نباتات تؤك ُل دون ٍ

وراق َّ
عم ُل ِمن �أ ِ
الش َجر
�أ َ
جمع �أوراقَ �أشجا ٍر جافّ ٍة
ثانياً�:أ ُ
مختلف ِة ال�ألوان وال�أحجام
قطع من الكرتون
و�ألصقها على ٍ
مكوناً �أشكالاً لحيوانات
الصور
وطيور مختلفة كما في ّ
المجاورة.
٩

رابع ًا :ال�أزها ُر ووظائفها

وظائفاقبة ال ّزالمهر َرة
نشاطقامت(:)5سعا ٌد بمر ُ
احل
التي تمر بها ال ّزه َرة وما ينتج
عنها ،وتصويرها.

� -أك ُت ُب اسم

برعم زهري

النّبات؟.........................

 �أتت ّب ُع مع �أفراد مجموعتي المراحل التي م ّرت ال ّزه َر ُة فيها................................................................................................

ينتج عن
 -ماذا ُ

ال ّزه َرة؟...........................................

ستنتج و أ�فراد مجموعتي وظيفة
أ�
ُ
١٠

ال ّزه َرة..............................................:

الثَّمر ُة ووظائفها
نشاط ( )6وظيفة الثِّمار
�أحض ُر ومجموعة من زملائي الثِّما َر ال�آتي َة� ،أو �أي ثما ٍر �أخرى:

�أ َ
حذ ُر عند
استخدام
ال�أدوات الحا ّدة

بالسكين.
� .1أقو ُم ِ
بقطع الثِّما ِر بمساعدة معلمي من المنتصف ِّ
� .2أ ُ
لاحظ ما بداخل الثمرة.
 .3هل تحتوي جميع الثِّمار على بذور؟.......................
للاطلاع
 .4هل بذور الثِّمار متشابهة؟....................................
يتم في الوقت الحالي
� .5أ
ستخرج البذو َر من الثِّمار و�أج ّففها ل�أستفي َد منها لاحقاً.
ُ
�إنتاج ثمار بدون بذور،
 .6نتذ ّوقُ الثِّما َر.
مثل العنب ،والبطيخ.
ستنتج أ� َّن وظيف َة الثِّمار:
 .7أ�
ُ
................................................................................................

١١

نشاط ( )7من أ�نا؟
نقر�أ الحوار ال�آتي ،ونقوم بتمثيله.
ٍ
خلاف بين �أجزاء النّبات َحولَ
استيقظت شجر ُة الت ّفاح على
في صباح يو ٍم جميلٍ ؛
ْ
فحاولت الشَّ جر ُة الاستما َع لك ٍّل منها للفصل بينها:
�أيّها ال�أفضل،
ْ
تحت
�أنا �أه ُّم جز ٍء في النّبتة� ،أنمو َ
ِ
بتثبيت النّبات وامتصاص
التّربة ،و�أقو ُم
الماء وال�أملاح من التّربة.

و�أنا �أنق ُل الما َء والغذا َء لجميع �أجزاء
النَّبتة؛ �أنمو غالباً فوقَ التّرب ِة ،و�أحم ُل
غصان وال�أوراقَ وال�أزها َر ،والثِّمار،
ال�أ َ
ف�أنا �أه ُّم جز ٍء في النّبتة.

١٢

بل �أنا ال�أفض ُل ،لوني �أخضر جمي ٌل،
صنع الغذا َء
ولي �أشكا ٌل مختلفــــ ٌة� ،أ ُ
للنّبتة ،ويستفي ُد م َني ال�إ نسان في
الغذا ِء ،وفي العلاج وغيره.
و�أنا �أجم ُل جز ٍء في النّبات� ،ألواني
جميل ٌة ،ورائحتي ِ
عطرةٌ� ،أك ٍّو ُن الثِّما َر
للنّبات ،ولي فوائ ُد �أخرى لل�إ نسان
كصناعة العطور والزينة ،ف�أنا �أفضلكم.
بل �أنا �أفضلكم جميعاً؛ ل�أني �أغلّف
البذور ،و�أحميها ،و�أنشرها للحصول
علي مكان تنبت فيه وتنمو ،ويتغذى
علي ال�إ نسان والحيوان.
ّ
لك ٍّل منكم دوره و�أهميته للنّبات ،ولا
العيش دون ال�آخر.
يمكن ل�أحدكم
َ
فه ّيا اتحدوا لتكونوا نبت ًة واحدة.

١٣

ال َّدرس الثّاني :البذور
نشاط ( :)1صفات البذور
�أ ِ
حض ُر بذو َر النّ ِ
باتات التي قمت باستخراجها من ثما ِر النّباتات في نشاط ( )9السابق:

جيب عن ال�أسئلة ال�آتية:
� .١أت�أ ّم ُل و�أفراد مجموعتي البذو َر التي �أمامنا ،ثم �أ ُ

الصورة �أعلاه.
صف البذو َر في ّ
� .٢أ ُ

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

فسر �إجابتي.
 .٣هل البذور متشابهة �أم مختلفة؟ �أ ّ
...............................................................................................

ِ
صفات
نستنتج أ� ّن
.٤
ّ
١٤

البذورِ..................................................:

أ�ولاً :حجوم البذور
نشاط ( :)2البذور وحجومها
نحض ُر �أنواعاً مختلف ًة من البذور ،ونتفحصها:

فول

سمسم

جوز

الصورة �أعلاه تنازليّاً من حيث الحجم.
� .١أرت ُّب البذو َر التي في ّ
..............................................................................................

� .٢أحض ُر بذوراً �أخرى تختلف في حجمها ،و�أرتّبها تصاعديّاً من حيث الحجم.
...............................................................................................

 .٣أ�ستنتج أ� ّن حجو َم

البذور............................................................

١٥

ثاني ًا :أ�شكالُ البذور
نشاط ( :)3أ�شكالُ البذور
�أحض ُر وزملائي البذو َر ال�آتية:

�أفوكادو

فول سوداني

بازيلاء

قرع

شعير

صف �أشكالَ البذو ِر التي �أمامي.
� .١أ ُ
.................................................................................................

� .٢أ ُ
لاحظ و�أفرا َد مجموعتي �أ َّن �أشكالَ البذو ِر

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

نتاج عمل مجموعتي �أمام المجموعات ال�أخرى و�أناقشهم.
عرض َ
� .٣أ ُ
١٦

مهمة تعليمية:
لوحة فن ّية من البذور.

� .1أختا ُر و�أفراد مجموعتي بذوراً
مختلفة.
� .2أرس ُم على لوحة الكرتون �أشكالاً
هندس ّي ًة مختلف ًة.
� .3أث ّبت البذو َر من النوع نفسه في
الشّ كل المرسوم على اللّوح ِة
باستخدام الصمغ.
الصف.
عرض اللّوح َة في
ِّ
� .4أ ُ
المدرسي.
 .5نختار ومعلمنا �أفض َل لوح ٍة لعرضها في المعرض
َ

١٧

ثالث ًا :أ�لوانُ البذور
نشاط ( :)٤أ�لوانُ البذور
�أ ِ
حض ُر وزملائي البذو َر ال�آتية:

فاصوليا حمراء

بامية

بازيلاء
� .١أك ُت ُب �ألو َان البذو ِر التي �أمامي:

خيار

قمح

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

� .٢أتناقش وزميلي في �ألوان �أخرى للبذور.
.................................................................................................

 .٣أ�
ستنتج أ� ّن أ�لوانَ
ُ
١٨

البذورِ..................:

س ا ْلبذور
رابع ًاَ :م ْل َم ِ
نشاط ( :)٥ملمس البذور
نحض ُر البذو َر ال�آتية:

َعدَس

ُذ َرة صفراء

َخ ْوخ

َجوز

ق َْمح

لمس سطح البذور التي �أمامي.
� .١أ ُ

� .٢أتعاو ُن و�أفراد مجموعتي في توزيعها �إلى بذور كما في الجدول ال�آتي:
بذو ٌر ملساء

بذو ٌر خشنة

� .٣أ ِ
حض ُر بذوراً �أخرى ملساء و�أخرى خشنة.

مختلف ،ف إ�ما أ� ْن يكون  ............أ�و
 .٤أ�
ستنتج أ�نَ
ملمس البذورِ
ُ
ٌ
َ

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

عرض نتاج مجموعتي �أمام المجموعات ال�أخرى و�أناقشهم فيه.
� .٥أ ُ

١٩

ال�نبات وشروطه
ال َّدرس الثّالث :إ
نشاط ( :)١تركيب البذرة
� .١أ ْح ِضر بذوراً مختلفة (فولِ ،ح َّمص ،ذُرة ،قمح) ،عدسة مك ّبرة.
� .٢أنقع البذور في الماء.
� .٣أ ْنزِع غلاف (قشرة) بذرة الفول برفق و�أسجل ملاحظاتي:
..............................................................................................
..............................................................................................

رسمها في المستطيل.
� .٤أبعد الفلقتين عن بعضهما برفق ،و�أ ُ

� .٥أ َت َف ّحص بالعدسة ال ُم َك ِّبرة منطقة اتصال الفلقتين و�ألاحظ (الجنين) ،و�أصفه.
� .٦أكرر الخطوات باستبدال بذور الفول بالقمح.
� .٧أتفحص بذوراً �أخرى ِ
(ح َّمص ،ذُرة) بالطّريقة نفسها و�أسجل ملاحظاتي:
..............................................................................................
..............................................................................................

٢٠

�أستنتج أ�ن:

البذرة تتكون من:
.........................................1
.........................................2
.........................................3
لت �إليها في النّشاط
�أك ُت ُب ال�أجزاء التي ّ
توص ُ
السابق على ال ّرسم ال�آتي:
ّ
أ�ختبر نفسي

٢١

:ال�نبـات:
أ�ولاً إ
ال�نبات
نشاط ( :)٢مراحل إ
الصور ُة ال�آتي ِة مراح َل ال�إ ِ
نبات:
تمثّل ّ

تمتص البذر ُة الما َء ،فتنتفخ
.1
ُّ
وتخرج البادرة.
الغلاف،
ينشق
ُ
ُ
ثم ُّ
 .2ينمو ال ُج َذير ( تصغير جذر ) من البادر ِة،
ويتّ ِج ُه �إلى �أسفل.

السويق ُة ( تصغير ساق ) من البادر ِة،
 .3تنمو ّ
و َتتّ ِج ُه �إلى �أعلى.

٢٢

البادر ِة

ال ُج َذير

الس َو ْيقَة
ُّ

السويق ُة
 .4ينمو ال ُج َذي ُر ليك ِّو َن الجذ ُر ،وتنمو ُّ
الساقَ وال�أوراقَ .
مك ّون ًة ّ

�أك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً لل�إ ِ
نبات:

نبات كامل

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

�أع ّد ُد مراح َل ال�إ نبات:
1

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

2

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

3

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

4

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

٢٣

مهمة
بيت َّية

٢٤

الصور ال�آتية لتمثّل
�أساع ُد ليلى في ترتيب ّ
مراحل ال�إ نبات لبذرة الفاصولياء بوضع الرقم
المناسب �أسف َل كُل صورة.

ال�نبات:
ثاني ًا :شروط إ
ال�نبات:
نشاط ( :)٣تجربة شروط إ

الموضحة في ال َّرسم ال�آتي:
�أقوم بتنفيذ الخطوات
َّ

١

٢

٣

٤

�أزر ُع بذور الفاصولياء في �أربعة صحون كما ي�أتي:
الصف بحيث يصل �إليه الهواء ،و�أتركه دون ماء.
حن ال�أ ّول في غرفة
ضع َّ
� .1أ ُ
ِّ
الص َ
الصحن ال�أ ّول في غرفة
الصحن الثّاني و�أضعه مع َّ
� .٢أسكب قليلاً من الماء على َّ
الصف.
ّ
الصحن الثّالث ،و�أغطّيه جيداً و�أضعه بجانب
سكب نفس الكم َّية من الماء على َّ
� .٣أ ُ
الصحن ال�أ ّول والثّاني.
َّ
الصحن ال ّرابع ،و�أضعه داخل الثلاجة مع
سكب نفس الكم َّية من الماء على َّ
� .٤أ ُ
تعريضه للهواء بين فترة و�أخرى.
٢٥

�أتعاو ُن و�أفراد مجموعتي في ال�إ جابة عن
ال�أسئلة ال�آتية:
الصحن ال�أ ّول؟
حجبت ُه عن َّ
 .1ما الشَّ رط الذي َ
..................................................................

الصحن الثّالث ،ماذا حجبت عنه؟
قمت بتغطية َّ
 .2عندما ُ
..................................................................

الصحن ال ّرابع في الثّلاجة وتعريضه للهواء بين
 .3عند وضع َّ
فتر ٍة و�أخرى ،ما الشَّ رط الذي �أريد �إبعاده؟
..................................................................

الصحون ال�أربعة نمت البذور ؟
 .4بعد عدّة �أيام �ألاحظ في �أي من ّ
..................................................................

�أتعاون و�أفراد مجموعتي في تفسير ما حدث.

أ�ستنتج أ� َّن ُش َ
روط إِ
ال�نبات:
 ........................و ...........................و...............................

٢٦

ال َّدرس ال ّرابع :العناية بالنّبات
نشاط ( :)1أ�عما ٌل أ�قو ُم بها
الصور ال�آتية:
�أع َبر عن ال�أعمال في ّ

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

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

قترح ومجموعة من زملائي �أعمالا �أخرى نقوم بها للمحافظة
�أ ُ
على النّباتات.

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

٢٧

نشاط ( :)٢ممارسات لا أ�رغبها
�أع ّبر عن الممارسات ال�آتية:

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

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

�أتعاو ُن وزملائي في المجموعة في تصميم شعارات تُع ّزز المحافظة
على النّباتات في البيئة الفلسطينية.

٢٨

أ�سئلة الوحدة
السؤال ال� أ ّول:
ُّ
�أك ُت ُب �أسماء �أجزاء النّبات على ال ّرسم ال�آتي:

٢٩

السؤال الثّاني:
ُّ
�أك ُت ُب �أسما َء �أجزا ِء النّبات �أمام كل وظيفة من الوظائف ال�آتية.
الرقم

٣٠

الوظيفة

1

تثبيت النّ ِ
بات قي التّربة.
ُ

2

صنع الغذاء.
ُ

3

نق ُل الما ِء من الجذور �إلى جميع �أجزاء النّبات.

4

امتصاص الما ِء وال�أملاح من التّربة.
ُ

5

تكوين الثِّمار والبذور.
ُ

6

نق ُل الغذا ِء من ال�أور ِ
اق �إلى ال�أجزاء ال�أخرى
للنّبات.

الجزء

السؤال الثّالث:
ُّ
الصور:
�أك ُت ُب �أسماء البذور ال�آتية في المستطيلات �أسف َل ّ

السؤال الرابع:
ُّ
�أ َرتِّب َمراحل �إِنبات ال ِبذ َرة ال�آتية بكتابة ال ّرقم المناسب في المستطيل المجاور:
السويقة �إلى �أعلى.
تنمو البادر ُة فتت ّجه ّ
وينشق الغلاف لتخرج البادرة.
تمتص البذر ُة الما َء ،فتنتفخ
ُّ
ُّ
الساق وتتفتح ال�أوراق.
السويق ُة مك ّون ًة ّ
ينمو الجذي ُر مك ّوناً الجذر ،وتنمو ّ
ينمو الجذ ُر في البادرة ويت ّجه لل�أسفل.

٣١

السؤال الخامس:
ُّ
ماذا يحدث �إذا:
 .1ق ُِط َع ْت جذو ُر النّبات.
...............................................................................................

 .2وضعنا زهر ًة بيضا َء بساقها في ما ٍء م َل ٍون.
...............................................................................................
 تقييم الطلبة �أثناء تنفيذ المجموعات للنشاط من خلال قائمة الشّ طب ال�آتية:المعيار
رقم
المجموعة

توزيع المهام بين التقيد بتنفيذ الالتزام بالوقت تعاون أ�فراد
المحدد
المجموعة
أ�فراد المجموعة خطوات النشاط
نعم

لا

نعم

لا

نعم

لا

نعم

لا

1
2
3
4
5
6
نعم= ١

٣٢

لا= صفر

التعبير عن
موضوعات
النشاط بشكل
صحيح
نعم

لا

عرض نتائج
المجموعة
بشكل منظم
نعم

لا

ورقة عمل ختامية
الاسم_______________ :

التاريخ___________ :

صفات البذور

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

ليمون ،عنب ،فاصولياء ،أ�فوكادو،
بازلاء ،كوسا ،جوز ،سمسم ،خوخ،
موز ،سبانخ ،فول.

بذور خشنة الملمس

بذور ناعمة الملمس

بذور كبيرة الحجم

بذور صغيرة الحجم

٣٣

