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 سلطنة عمان 

 وزارة التربية والتعليم

 األساسيمدرسة دوحة العلم للتعليم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................-:إسمي
 

 /.....الثالث -:الصف



 احتياجات النباتات

 التربة -3 الهواء -2 الماء-1

 الغذاء-4 ضوء الشمس -5

 النباتات من الكائنات الحية

 -:تحتاج النباتات لتنمو احتياجات أساسية وهى 

 النباتاتأجزاء 

 أجزاء النباتات

 الثمار األوراق األزهار الساق الجذور



 مراحل نمو النبات وظائف أجزاء النبات 

 -:تنمو النباتات على عدة مراحل
بذرة ثم تبدأ البذرة بالنمو وتنشأ نبتة صغيرة 
وتنمو النبتة الصغيرة لتصبح نبتة كاملة النمو 

 .ولها أجزاء ولكل جزء وظيفة
 

 .تنتج البذور ويستفيد منها الكائنات الحية -:الثمار 



 أجزاء النباتات 

يعتبر الساق 
 واألوراق 

واألزهار 
 والثمار

من األجزاء 
 العلوية

 (فوق األرض)

تعتبر الجذر من 
الجزء السفلي 

 ( تحت األرض)

 األعتناء بالنباتات

 تنمو النباتات

لها جذور 
وسيقان وأوراق 

 سليمة

لها جذور 
 وسيقان وأوراق 

 غير سليمة

 وبشكل غير سليم

 

 سليمبشكل 
  

اآلفات التي تضر 
 بالنباتات

الجذر  عقدة
 تصيب الجذور

يصيب لصدأ ا
 األوراق



 النباتات بحاجة إلى الضوء والماء

جميع النباتات تحتاج إلى 
ضوء وماء لتنمو إلبقاء 
 .أوراقها وسيقانها سليمة

 

 كتاب التلميذ 8صفحة ( أ) 2-1خالل نشاط من 

 (نبتة مع الضوء ونبتة بدون ضوء) النشاط استنتاج 

 النبتة مع الضوء ستنمو ويكون نموها نموا سليما

 سليمةإما النبتة بدون ضوء ستصبح غير 

 .فإنها ستذبل وثم تموت  

  

 

 

 
 التلميذكتاب  9صفحة ( ب) 2-1خالل نشاط من 

 (سقاية النباتات) النشاط استنتاج 

 النباتات التي نسقيها كل يوم ستنمو أجزاء النبات بشكل سليم 

الساق و النباتات التي نسقيها مرتين باألسبوع ستذبل األوراق 
 والجذور

  .تموتالنباتات التي ال نسقيها ستذبل ثم 

  

  

  

 

 نـقـــــل الـمـاء

النباتات تحتاج إلى أصيص 
كبير لكي تستطيع الجذور 

بالتمدد أكثر وتنمو الجذور 
 .بشكل سليم

 

 

 -:نقل الماء في النبات بالترتيبخطوات 

 .الجذور تمتص الماء من التربة (1

              .الجذور تنقل الماء إلى الساق(2

 .  الساق ينقل الماء إلى باقي أجزاء النبات(3

  

  

  

 

 

 

 كتاب التلميذ 11صفحة  3-1نشاط 

 (نقل الماء) استنتاج النشاط

سيتغير لون الزهرة و الكرفس حسب لون ملون الطعام الن 
 .الساق سينقل الماء الملون إلى الزهرة والكرفس

  

  

  

 



  

 أجــزاء النبات 

 -:تنقسم النباتات إلى نباتات لها 

 جزئين
خمس 
 أجزاء

وساق جذر 
 وثمرة وأوراق

 البطاطامثل 

 جذر وأوراق

الجزر مثل 
 وخس

 جذر وساق وأوراق 

 وزهرة وثمرة

مثل شجرة 
البرتقال والتفاح 

 والرمان

تحتاج النباتات دائما إلى جذور لتمتص الماء وتثبت 
 .النبات 

 النباتات السليمة دائما تنمو بشكل أفضل

  نمو النباتات ودرجة الحرارة
 

 نمو النباتات  بدرجة الحرارةيتأثر 

 ففي األماكن الدافئة تنمو بشكل أكبر وأفضل وأسرع

 إما األماكن شديدة البرودة والحرارة فإن نموها يكون بطئ

  

  
 الفصول

  
 الشتاء الخريف الصيف

 قارس   أوبردبارد  دافئ حار     الطقس

درجة 
 الحرارة

وما  40
 فوق

إلى تحت  5 20-30
 الصفر

 بطئ أسرع  بطئ  نمو النباتات
     

 كتاب التلميذ 12صفحة  4-1نشاط 

نمو النبات في األماكن الباردة واألماكن ) استنتاج نشاط
 (الذافئة

 النباتات تنمو بشكل أسرع في األماكن الدافئة

 . وتنمو بشكل بطئ في األماكن الباردة 

  

 أربع أجزاء


