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 رائدون في بناء أجيال مبدعة تتحدى المستقبل... : الرؤية

Our Vision : Pioneers in building creative generations that challenge the future… 

 

United   Arab Emirates 

Ras Al Khaimah Educational Zone 

Al Salaf Al Saleh Private School 

 

 دولـة اإلمــارات العـربية المتحدة

 منطقة رأس الخيمة التعليــــميــة

 مدرسة السلف الصالح الخــاصة

 االسم ....................                         ورقة عمل مادة العلوم 

 اكمل الفراغات التالية :  -السؤال االول:ـ  أ 

 ....................     ...............      ..................    ...................        خصائص الكائنات الحيةمن 1- 

 .................     لتغيرات الطقس عندما يصبح الطقس أكثر برودة في الخريف تستجيب الشجرة2- 

 ........................    يختبأ الفأر تحت األرض ليتفادى3- 

 ......................لتقوم بعملية   ....................................يستجيب النبات عن طريق 4- 

   الكائنات التي ال تستجيب وال تتكاثر وال تنمو أو تتخلص من الفضالت هي الكائنات 5- 
............. 

 ...............   .................  .................  .................حتاج إليه الكائنات الحية ي ما6- 

 يستخدم الماء في أجسامنا ....................................................7- 

 ................كيف تحصل على الكائنات الحية على  الغذاء ؟ ....................... -8

 يختبأ فيه الحيوانات.............. مكان آمن9-

 ............................................  خصائص النباتات من 10- 

 جذورها .........................    جلالف والبطاطا   11-

     الجذورتمثل الصورة التالية 

 

 

 

  كيفية استجابة الكائنات الحية مع  بيئتها ؟ -12

 النبات .........................                طائر ............................

 الفأر...............................                  
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 ............................ وشكل أوراق الصبار ........   نبات القبقب شكل أوراق 13-

 ...............        سيقان البقدونس ذات  14-

                                             تحدث في جزء من أجزاء النبات يسمى................... عملية البناء الضوئي15- 

  عملية البناء الضوئي إلىللقيام ب اتتحتاج النبات 16-

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

 .........................   ..........................   عملية البناء الضوئيمن  طلقي 17-

 ................أكسيد الكربون يدخالن  عبر ثقوب في الورقة تسمى  ضوء الشمس  وثاني18- 

 يسمى..................... الماء والمواد الغذائيةجزء من النبتة وظيفته امتصاص  – 19

 هو ................................ غذاء للنبات20-

 يسمى...................... الماء والمواد الغذائيةالجزء الذي ينقل  21-

 ................... وشكل أوراق شجرة الصنوبر ............  القبقبنبات أوراق شكل 21-

 والنعناع اوراقها ................... وشجرة الليمون أوراقها .............. البقدونسنبات 22- 

 غاز الذي يحتاجه الكائن الحي ليتنفسه  هو غاز ..................23-

 اتبع الرسم واجب عما يلي يا بطل  - 23

 تحتاج النبتة الى .

..................-  .................. 

  تطلق عملية البناء الضوئي
..................-  .................. 

 ................... 
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 ورق التلخيص 
 ما خصائص الكائنات الحية ؟ 

                     * تنمو                                    * تتكاثر

   *تحصل على الغذاء                                تتنفس* 

 ما حاجات النباتات ؟ 

العناصر الغذائية              الماء             الهواء                  
 ضوء الشمس 

 كيف تصنع النباتات غذائه ؟

 يتم صنع الغذاء في الورقة 

 تحصل على الماء والعناصر الغذائية وغاز ثاني أكسيد الكربون وايضاً ضوء الشمس 

 لتقوم بعملية البناء الضوئي أي صنع الغذاء للنبتة              

 

  

 

 العناصر وتمتص الماء  

 الغذائية

 تثبت التربة    

هي األشياء الموجودة في التربة وتساعد  العناصر الغذائية
 النباتات على النمو 

 غاز الذي يحتاجه الكائن الحي ليتنفسه  األكسجين

 الحيوانات( –النباتات  –)االنسان                

 الساق  الجذور

تنقل الماء والعناصر 
الغذائية إلى جميع أجزاء 

 النبات

 واألزهارتحمل األوراق 

 األوراق 

 تصنع الغذاء

 اجزاء النباتات
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 تنمو الجذور تحت سطح التربة ويوجد أنواع للجذور 

 الجذور؟                                            ما أنواع  

 & جذور سطحية 

 && جذور عميقة 

 ما وظيفة األوراق ؟ 

 تستخدم ضوء الشمس والماء والعناصر الغذائية والهواء لصنع الغذاء للنبتة

 ينقل الماء والعناصر الغذائية لباقي أجزاء النبتةوظيفة الساق ؟  ام

  األزهار

 هي الجزء الذي يكًون الثمارالزهرة   

 البرتقال .....( –الخوخ  –جزء النبات الذي ينمو حول البذور مثال ) التفاح  الثمرة

 تمثل الصورة التي أمامكم عملية البناء الضوئي أي صنع الغذاء في النبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحتاج النبتة الى .

  وثاني أكسيد الكربون من الهواء –ماء من التربة 

 تطلق عملية البناء الضوئي

 غذاء ) السكريات (  االكسجين   
مصدر الطاقة 

 الشمس
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