
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/7science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/7science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 أعضاء النبات1-1



األرِض،سطحِعلىالنباتاِتانتشارأماكنالخریطةُھذهتعرض❑
قبواسطةجمعھاتمَّمعلوماٍتعلىبناًءالخریطةُھذهرسم

صناعّيٍ في الفضاء.



عتحتويألَّنھاذلكویرجعاللون؛خضراُءالنباتاِتُمعظُم❑
نة)(مادَّةِصْبغة (الكلوروفالیخضورتُسمَّىخضراءملّوِ

Chlorophyll.یمتصُّ الكلوروفیل الطاقةَ من ضوِء الشمِس ، 

الالطعامفكلُّ،غذائھاُصْنعفيالطاقةھذهالنباتاتتستخدُم❑
یأكلھ الحیوان كان في األصِل من ُصْنع النباِت.

الموجودفاألكسجین،النھارخاللاألكسجینالنباتاتتطلق❑
عتبقىكيتقریبًاالحیَّةالكائناتكلُّإلیھتحتاجالذيالھواء

قید الحیاة كلُّھ من ُصْنع النباتِات.



األسئلةُ
بلالخریطةأجزاِءبعُضتظھرلماذاواشرحالخریطِة،إلىانظر(1

أخضر غامق بینما تظھر أجزاء أخرى بلوٍن أخضر فاتحٍ.
وضالخریطة.منالبنیَّةاألجزاءفيللغایةقلیلةٌنباتاتتوجد(2

األسباب المحتملة لعدم وجود الكثیِر من النباتات في ھذه المناطق.
حدد المكاَن الذي تعیش فیھ على الخریطة.(3

ي الجزَء الذي تعیش فیھ؟     أ. ماذا تُخبرك الخریطةُ عن النباتاِت التي تغّطِ
الذيالجزِءبشأنالخریطةعلىالظاھرِةالمعلوماِتمعتتَِّفقھلب.

ح إجابتَك. تعیش فیھ من العالم؟ وّضِ
علىالنباتاِتلوجوِداألرِضكوكبعلىإالالحیواُنیعیَشأنیُمكنال(4

األرِض. اشرح لماذا.



14حل األسئلة ص 
الفاألخضراللونبینماالكثیفةالغاباتیمثلاألخضرالغامقاللون(1

یمثل أنواع أخرى من المناطق النباتیة مثل األراضي العشبیة.
النباتمنالقلیلبھاتنموالتيالجافةاألماكنھيالبنیةاألجزاء(2

نظًرا لعدم توفر الماء الكافي.
أ. مكان جاف صحراوي.(3

اعیشالذيالمحیطفيمتفرقةقلیلةنباتاتتوجد.مانوعاتتفقب.
فیھ.

أ.النباتات توفر الغذاء للحیوانات.(4
     ب.النباتات توفر األكسجین.



تركیب النباِت
Organsباألعضاءالحيالكائِنأجزاُءوتُسمَّىحيٌّ.كائنالنبات

ویعرض الشكل التالي بعَض أعضاِء أحد النباتاِت الزھریة.

األسئلةُ:
علماذااعتقادكفي(5 رأنیُمكنكالتربة؟فيالجذوُرتتفرَّ فيتفّكِ

سببَْین.
) اقترح لماذا الكثیُر من األوراِق عریضةٌ للغایة ورقیقةٌ.6



غذاءمصانُعھياألوراُق
الطاقةَتمتصُّالنباِت.فھي

الشمِسضوِءمن
ُصنِعفيوتستخدمھا

الغذاء.

التكاثُِر.أعضاُءھياألزھاُر
فھي تنتج البذوَر التي یمكن

أن تنمو إلى نباٍت جدیٍد.

الساُق تحمل األوراَق
واألزھاَر فوَق التربِة.

النباَتتثبتالجذوُر
وتمتصُّالتربِة،في

واألمالحالماَءمنھا
المعدنیة.



15حل األسئلة ص 

للتشبُّث بالتربة بشدة وامتصاص الماء من خالل مساحة أكبر.(5

الشمسضوءمنالطاقةالمتصاصكبیرةمساحةیمنحھاالعرض(6
ورقیقة كي تسمح لضوء الشمس بالوصول إلى داخل الورقة.



1-1نشاط 
ضغطُ نباٍت بین أوراِق صحف.

سیُساعدك ُمعَلُِّمك على إیجاِد نباٍت صغیٍر كامٍل.
الترمنالتخلَُّصحاولبعنایٍة.معكالموجودالنباِتجذوَراغسل.1

كلِّھا ولكن دون إتالف الجذوِر.
تُصبحیثالنباَتانشرصحیفة.ورقِةعلىبعنایٍةالنباَتَضع.2

أجزاؤه كلُّھا مفرودةً بقدِر استطاعتِك.
علثقيوزنًاَضعمعك.الذيالنباِتفوقأخرىصحیفةورقةََضع.3

للضغِط على النباِت لیصبح مستویًا.
4.. اتُرك النباَت لمدة أسبوع على األقّلِ كي یجفَّ
األشربعِض.تخدامباسوثبتھدفترك،فيمعكالذيالنباَتَضع.5

الالصقِة، واكتب أسامء أجزاء النباِت،واذكُر ماذا یفعل كلٌّ منھا.



المفاھیم الخاطئة و سوء الفھم:
األوراق تجذب ضوء الشمس أم تمتصھ ؟

ُملخَّص
• تثبت الجذوُر النباَت في التربِة وتمتصُّ الماَء واألمالح المعدنیة.

• تمتص األوراُق ضوَء الشمِس وتصنع الغذاَء.
• األزھاُر ھي أعضاُء التكاثُِر.

• تحمل الساُق األوراَق واألزھاَر فوَق التربِة.



 مقارنة أوراق النباتات1-1تمرین 
سیساعدك ھذا التمرین على التدریب على المالحظة جیّدًا وستفّكر أیًضا
في كیفیّة تدوین مالحظاتك في جدول وتستطیع أن تقارن بین شیئین.

وأیّ(أ)الورقةستكونأیّھماوحدّدمختلفین،لنباتینورقتینأوجد(1
ستكون الورقة (ب).

انظر بعنایة للورقتین، واكتب قائمةً بثالث خصائص متشابھة في الورقتین.(2

الخاّصیة األولى
....................................................................................

الخاّصیة الثانیة
....................................................................................

الخاّصیة الثالثة
....................................................................................



االختالفواكتبالورقتین،خصائصبیناالختالفاتإلىانظراآلن(3
أرإذاالجدولإلىأكثرصفوفإضافةیمكنكالجدول.فيبینھما
ذلك.

الخاصیة الورقة (أ) الورقة (ب)

(cmالطول (

الشكل الخارجي

اللون

السطح

الحواف

نمط العروق



1-1حل تمرین 

الخاّصیة األولى:(2
     خضراء .

     الخاّصیة الثانیة:
     مسطحة.

     الخاّصیة الثالثة:
      بھا عروق.



1-1تابع حل تمرین 
3)

الخاصیة الورقة (أ) الورقة (ب)

(cmالطول (

الشكل الخارجي

اللون

السطح

الحواف

نمط العروق

.االختالفات: تعتمد على الورقتین اللتین تم اختیارھما حیث ستختلف االجابات ھنا



 أعضاء النبات1-1ورقة العمل 

قائمةیليفیمامحددة.وظائفأووظیفةالنباتاتأعضاءمنعضولكل
بھذه الوظائف.

یمتص الماء،    یمتص الطاقة من ضوء الشمس،  یثبت النبات في التربة،
یصنع الغذاء،    ینتج البذور للتكاثر،                یحمل األوراق واألزھار

(قدالمخطط.فيالصحیحالصندوقفيالوظائفھذهمنكالاكتب
تحتوي بعض الصنادیق على أكثرمن وظیفة).





1-1حل ورقة العمل 

ینتج البذور
یمتص الطاقة منللتكاثر

ضوء الشمس
یصنع الغذاء

یحمل األوراق
واألزھار

یمتص الماء
یثبت النبات في

التربة


