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اأْكُتُب اْسَم ُكلِّ ُجْزٍء ِمن اأْجزاِء النَّبَتة:

رُس ال�أوَّل: اأْجزاُء النَّبات الدَّ
اأْجزاُء النَّباتالنَّشاُط التَّْمهيدي :

ساق     َوَرَقة      َجْذر    َزْهَرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحتويات

الصفحة المحتوى

٢ اأْجزاُء النَّبات الدرس ال�أول

٧ نُُموُّ النَّباتات الدرس الثاني

١١ اأْنواُع النَّباتات الدرس الثالث

١٧ ى وَتنمو الَحَيواناُت َتَتغذَّ الدرس الرابع



3

ُجذوُر النَّباتاِت ُمتَنوَِّعٌة َوُمفيَدةَنشاط ١ :

َوَر ال�آتِيَة، َونُناقُِشها َمعًا: َنَتاأّمُل الصُّ

َنباتاٌت ل� تُْؤَكُل ُجُذورُها

َنباتاٌت تُْؤَكُل ُجذورُها

َلْيمون

َجَزر

ُذَرة

ُفْجل

ُر َواأناقِش: اأَفكِّ

ُجذوُر َشعِبنا الِفَلْسطيني ثاِبَتٌة في ال�أْرض.
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سيقاُن النَّباتاِت ُمتنوّعٌة وُمفيَدةَنشاط 2 :

ورِ ال�آتِية: اأعبُِّر َشفوّيًا َعن الصُّ

َنباتاٌت ل� تُْؤَكُل سيقانُها

َنباتاٌت تُؤَكُل سيقانُها

كينا

َبطاطا

ْمس دّواُر الشَّ

َبقدونس

ُر َواأناقِش: اأَفكِّ

ية زراَعِة اأشجار الكينا في فَِلْسطين. ١. اأهمِّ
2. َيْسَتفيُد الُمزارِعوَن الِفَلْسطينّيوَن ِمن سيقاِن نبات الفول َبعد َجفافه.
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اأْوراُق النَّباتاِت ُمتنوّعٌة وُمفيَدةَنشاط ٣ :

اأ. اأَلوُِّن اأْوراَق النَّباتاِت ال�آتِية:

ب. اأَضُع اإِشاَرَة ✔ َتْحَت ُصورِة النَّباِت الَّذي تُؤَكُل اأْوراقُه:

ُر واأناقِش: اأَفكِّ

َدُة الَفوائِد. ١. اأْوراُق َبْعِض النَّباتاِت ُمَتَعدِّ
بانِخ وسيقانِها َمعًا. 2. َتْسَتفيُد اأّمي ِمن اأْوراِق السَّ

اأْوراُق زيتوناأْوراُق ملوخّيةاأْوراُق ِعَنب
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اأْزهاُر النَّباتاِت ُمَتَنوَِّعٌة وُمفيَدةَنشاط ٤ :

ْندوِق الَكِلَمَة الُمناِسَبَة، واأكُتُبها في الَفراغ: اأ. اأْختاُر ِمَن الصُّ

اْلَحْجم      ُمَتَنوَِّعة      اللَّْون

١. اأزهاُر َنباتاِت ِبلادي ُمفيَدٌة َو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

2. َتْخَتِلُف ثِماُر النَّباتاِت ِمن َحيث:
ْعم،َو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ْكل، َوالطَّ الشَّ

ب. اأتاأّمُل الّصورَتْيِن ال�آتِـَيـَتـْيِن، َواأعّبُر َعْنُهما َشَفوّيًا:

١2

ُصِنَع ِباأيٍد فَِلْسطينّية

ِصناعاٌت َوَطِنيٌَّة َتْعَتِمُد َعلى النَّباتاتَنشاط ٥ :

ناعاِت اْلَوَطِنيَِّة الَّتي َتْعَتِمُد َعلى النَّباتات: اأْكُتُب اأْسماَء َبْعِض الصِّ

.١.2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اأَتاأّمُل الّصوَرَة ال�آتِيَة، َواأَعبُِّر َعْنها َشَفِوّيًا: 

رُس الثاني: نُموُّ النَّباتات الدَّ

رالنَّشاُط التَّْمهيدي : َهّيا َنَتَذكَّ

َنباتاٌت َتْنموَنشاط ١ :

اأ. اأَتاأّمُل الّصوَرة ال�آتِيَة، َواأِعبُِّر َعْنها َشَفِوّيًا: 
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ْندوِق اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة، َواأْكُتُبها في اْلَفراغ: ب. اأْختاُر ِمَن الصُّ

اأْوراق    طول    َيْنمو

١. َيْزداُد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النَّباِت ِعْنَدما َيْنمو.

2. ِعْنَدما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النَّباُت يَتغيَُّر َلْونُه.
٣. َيْكُثُر َعَدُد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النَّباِت ِعْنَدما َيْنمو.

َدْوَرُة َحياِة النَّباتَنشاط 2 :

اأَتاأمَُّل الّصوَرَة ال�آتِيَة، واأَعبُِّر َعْنها َشَفِوّيًا: 
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اْحِتياجاُت نُموِّ النَّباتاتَنشاط ٣ :

َورِ ال�آتِيِة َشَفِوّيًا:  اأَعبُِّر َعِن الصُّ

اأ باأ ب

ُر َواأناقِش: اأَفكِّ
١. ُهناَك اْحِتياجاٌت اأْخرى تُساِعُد َعلى نُُموِّ النَّباتات في فَِلْسطين.

2. يَضُع اْلُمزارُع اْلِفَلْسطيـِنـيُّ َروَث اْلَحَيواناِت َحْوَل َمْزروعاتِه.

تّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ياأتي :
حساس بكرة الطائرة، الحركات الانتقالّية )وثب وحجل وجري، جري جانبي(،  ١. الَمهارة الَحركّية:الاإ

والجري باتجاهات عّدة.
2. الُقدرة البدنّية: الرشاقة، التوافق. 
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الزِّراَعُة اْلَبْعِليَُّة َوالزِّراَعُة الَمْرِويَُّة في فَِلْسطينَنشاط ٤ :

َوَر ال�آتِيَة، َواأَعبُِّر َعْنها َشَفِوّيًا:  اأتاأّمُل الصُّ

الرِّيُّ ِبالتَّْنقيط

الرِّيُّ ِبالرَّشالرِّيُّ ِباْلَقَنوات

ْمِسُم في ُسهول ِبلادي اْلَقْمُح في ُسهوِل ِبلاديالسِّ

تّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ياأتي :
حساس بالكرة الطائرة )دحرجة الكرة، ورمي الكرة ولقفها(. ١. الَمهارة الَحركّية:الاإ

2. الُقدرة البدنّية: التوافق، التوزان.
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َوَر ال�آتِيَة، واأَعبُِّر َعْنها َشَفِوّيًا:  ُن الصُّ اأَتَمعَّ

رُس الثّالث: اأْنواُع النَّباتات الدَّ

َتَنوُّع النَّباتاِت في َوَطنيالنَّشاُط التَّْمهيدّي :

اأْشجاُر اْلِعَنب في اْلَخليل

َخْضراواٌت في طوباس

اأْشجاُر اْلَخْوخ في اْلَجليل

اأْشجاُر اْلَمْوزِ في اأريحا

يَّة في رفح اأْزهاٌر َبرِّ

اأْشجاُر اْلِحْمِضّيات في يافا

النَّباتاُت الُمَعّمَرةَنشاط ١ :

َوَر ال�آتِيَة، َواأَعبُِّر َعْنها َشَفِوّيًا:  اأتاأّمُل الصُّ

ُرّمان

َزْيتون

َنِخيل

َخّروب
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النَّباتاُت الَمْوِسمّيةَنشاط 2 :

َوَر ال�آتِيَة، َواأَعبُِّر َعْنها َشَفِوّيًا:  اأَتاأمَُّل الصُّ

َفراوَِلة

ِخيار

باِذْنجان

َبْندوَرة

اعي َعصا الرَّ

َقْمح
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َزْيتون

َصَنْوَبر

باِذْنجان

َقْمح

ِعَنب

َنباتاٌت ُمَعّمَرٌة، اأْم َمْوِسِميَّة؟َنشاط ٣ :

اأ. اأْكُتُب َكِلَمَة ُمَعّمَرة اأْو َموِسِمّية اأماَم ُصَورِ النّباتاِت ال�آتِية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب. اأَلوِّن:

جـ. اأعبُِّر َشَفوّيًا َعِن اْلَفْرِق بيَن النَّباتاِت الُمَعّمَرِة والنَّباتاِت اْلَمْوِسِمّية.

َنْبَتُة اْلَبْندوَرِة َمْوِسِميَّة َشَجَرُة الّزْيتوِن ُمَعّمرة

َنباتاٌت دائَِمُة الُخْضَرِة، وَنباتاٌت ُمَتساقَِطُة ال�أْوراقَنشاط ٤ :

اأ. اأَتاأمَُّل ُصَوَر النّباتاَت ال�آتِية: 

َسْرو في اأْحراش اأم َصفا

ُبْرتُقاٌل في يافا

َنباتاٌت دائَِمُة اْلُخْضَرة

ِعَنٌب في اْلَخليل

تُّفاٌح في اْلَجليل

َنباتاٌت ُمَتساقَِطُة ال�أْوراق



15

ب. اأِصُل َبيَن ُصوَرِة النَّباِت َوَنوِعه : 

َنباتاٌت
دائَِمُة

اْلُخْضرة

َنباتاٌت
 ُمتساقِطُة 
ال�أوراق 

ُرّمانَزيتون

َصَنْوَبرَلْوز

َخْوخَخّروب

ُر واأناقِش: اأَفكِّ

١. اأساِعُد اأْسَرتي في َتْنظيِف اأْوراِق 
اْل�أْشجارِ الُمَتساقِطِة في َفْصِل اْلَخريف.

2. َتْكُثُر زِراَعُة النَّباتاِت دائَمِة الُخْضَرِة في اْلُمَتَنزَّهاِت اْلِفَلْسطيـِنـّية.

تّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ياأتي :
١. الَمهارة الَحركّية:التمرير والاستلام.

2. الُقدرة البدنّية: التوافق العصبي العضلي، الرشاقة.
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اأْشجاٌر ناأُْكُل ثِماَرها َواأْشجاٌر ل� َناأُْكُل ثِماَرهاَنشاط ٥ :

َورِ ال�آتِيِة َشَفِوّيًا :  اأَعبُِّر َعن الصُّ

اأْسَكِدنيا

اأْشجاٌر َناأُكُل ثِماَرها

َسرو

اأْشجاٌر ل� َناأُكُل ثِماَرها

ِسْنديانَمْوز

تّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ياأتي :
١. الَمهارة الَحركّية:التصويب.

2. الُقدرة البدنّية: التوافق العصبي العضلي.
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ندوق، واأْكُتبُه في اْلَفراغ الُمناِسب: اأ. اأْختاُر اْسَم َصغيِر اْلَحَيواِن ِمَن الصُّ

رُس الّرابع: اْلَحَيواناُت َتَتغّذى وَتْنمو الدَّ

اأْسماُء ِصغارِ اْلَحَيواناتالنَّشاُط التَّْمهيدي :

ُمْهر     َفْرخ     قاعود     َجْرو     َجْدي     ِعْجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َصغيُر اْلِحصاِن اْسُمه:

َصغيُر اْلَبَقَرِة اْسُمه:

َصغيُر الّطير اْسُمه:
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ب. اأْبَحُث َمع اأْسَرتي َعن اأْسماِء ِصغارِ الَحَيواناِت ال�آتِية: 

اْل�أْرَنبالنَّْسراْل�أَسد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َصغيُر اْلماِعِز اْسُمه:

َصغيُر اْلَجمِل اْسُمه:

َصغيُر اْلَكْلِب اْسُمه:
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اْلَحَيواناُت َتْنموَنشاط ١ :

َوَر ال�آتِيَة، واأناقُِشها َمع ُمَعلِّمي َوُزَملائي:  اأ. اأَتاأّمُل الصُّ

ب. َكْيَف اأَتَصرَُّف في اْلموقِِف ال�آتي:

َوَجْدُت ُعْصفورًا َصغيرًا َتْحَت َشَجَرة.

َحَيواناٌت َوِصغارُها
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اْحِتياجاُت اْلَحَيواناِت لِلنُُّمّوَنشاط 2 :

اأ. اأَتاأّمُل الُصوَر ال�آتِيَة، َواأعبُِّر َعْنها َشَفوّيًا:

ب. اأْكُتُب اْحِتياجاِت اْلَحَيواناِت لِلنُُّمّو:

.١.2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُر واأناقِش: اأَفكِّ

ُوجوُد نوافَِذ في َحظائِِر اْلَحَيوانات.
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ُر واأناقِش: اأَفكِّ

١. نُشاِهُد َبْعَض اْلَحَيواناِت َترْعى في ُسهوِل فَِلْسطيَن في َمواِسِم
    اْلَحصاد.

2. َيْزرَُع اْلَفّلاُح َبْعَض النَّباتاِت لَِتَتغّذى َعلْيها َبْعُض اْلَحَيوانات.

َحَيواناٌت َتـَتـغّذى َعلى النَّباتاتَنشاط ٣ :

ورِ ال�آتِيِة َشَفِوّيًا: اأَعبُِّر َعِن الصُّ
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َحَيواناٌت َتَتغّذى َعلى اللُّحومَنشاط ٤ :

َورِ ال�آتِيِة َشَفِوّيًا: اأَعبُِّر َعِن الصُّ

ُر واأناقِش: اأَفكِّ

َتْمَتِلُك اْلَحَيواناُت اآِكَلُة اللُّحوِم اأْجزاَء في ِجْسِمها، تُساِعُدها على 
اأْكِل اللُّحوم.

تّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ياأتي :
لة، والتحّرُك بها في َمساٍر ُمستقيٍم، واتجاهاٍت عدة.  حساُس بكرة السَّ ١. الَمهارة الَحركّية: الاإ

2. الُقدرة البدنّية: التَّوافق، الّسرعة.
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تّم تنفيذ نشاط رياضي ُيحقق ما ياأتي :
حساُس بكرة السلّة، والتحّرُك بها في مساٍر ُمستقيم.  ١. الَمهارة الَحركّية: الاإ

2. الُقدرة البدنّية: السرعة.

َحَيواناٌت َتَتَغّذى َعلى النَّباتاِت واللُّحوم )الَقوارِت(َنشاط ٥ :

َورِ ال�آتِيِة َشَفِوّيًا: اأ. اأَعبُِّر َعِن الصُّ

ُة َعلى َتـَتـغّذى الَبطَّ
اْل�أْسماِك واْلُحبوب

َيَتَغّذى الُقنُفذ َعلى الّديدان 
وَبْعِض النَّباتات

ُر واأناقِش: اأَفكِّ

َتَضُع اأّمي َبقايا الطَّعاِم في وِعاٍء َكبيٍر لَِتَتَغّذى َعَلْيها اْلَحَيوانات.

ب. اأَتعاَوُن واأْفراَد َمْجموَعتي َعلى َتْصميِم 

ٍم لَِمْجموَعِة َحَيواناٍت وِْفَق َنوِع اْلِغذاِء، ثُمَّ  ُمَجسَّ

َنقوُم ِبَتـْثبـيـِتها َكما في الّصوَرة الُمجاوَِرة.
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ورقة عمل ختامية

اأ. اأرُسُم اْلُجْزَء النّاقَِص ِمَن النَّْبتِة في ُكلِّ َمرَّة:

ب. اأعيُد َتْرتيَب َمراِحِل َدْوَرِة َحياِة النَّباِت ِبَوْضِع الرَّقِم اْلُمناِسِب في 
الّدائِرِة: 

بمساعدة اأسرتي:
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جـ. اأَضُع اإِشاَرَة ✔  في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب َوفَق َنوِْع النَّبات:

اأْنواُع النَّباتات

اْسُم النَّبات

َزْيتون

تُّفاح

َبْندوَرة

َبلّوط

َموِسِميَّة
ُمَتساقِطُة 

ال�أْوراق

دائَِمُة 

الُخْضَرة

تُْؤَكُل 

ثِمارُها

ل� تُْؤَكُل 

ثِمارُها
ُمَعّمَرة

ْندوِق اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة، َواأْكُتُبها في اْلَفراغ: د. اأْختاُر ِمَن الصُّ

الطُّول     تُْشِبه     اْلَحْجم     اأَبَوْيها     اْلُكْتَلة

نَّها َتَتغيَُّر ِمْن َحْيث: ١. ِعْنَدما َتْنمو الَحَيواناُت َفاإِ

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

2. َبـْعـُض ِصـغـارِ اْلـَحـَيـوانـاِت تُـْشـِبـُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وَبـْعُضها
    ل� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأَبَوْيها.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحَيواناٌت اآِكَلُة َنباتات

هـ. اأْكُتُب اْسَم اْلَحَيواِن في اْلَمكاِن الُمناِسِب في اْلَجْدَوِل ال�آتي:

َحيواناٌت اآِكَلُة النَّباتاِت واللُّحومَحَيواناٌت اآِكَلُة ُلحوم

اأْرَنب         َنِمر          َفاأْر         اأَسد         َبَقَرة        ُعْصفور

 بمساعدِة معلمي اأعبُر شفوياً عن المفاهيِم التي تعلمُتها خلاَل دراستي لهذه الفترة.
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