
 

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 األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/1                   

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

                 https://almanahj.com/om/1science                   

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

                  https://almanahj.com/om/1science1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade1                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس فاطمة حمد الراسبية، ونعمة المشايخية، ونافجة علي الراسبية اضغط هنا                                  

        

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الوحدة الثانية النباتات 

 الدرس االول أجزاء النبات 

 أجزاء النبات

 الثمرة الزهرة  الورقة الساق الجذور 

معظـم النباتات تمتلك ** 
الجـذور والساق و األوراق ، 

ولكن بعضها فقط يزهر ويثمر 
. 
 

من النباتات لدية العديد ** 
مــعينة اوقات فــي   أزهار 

والبعض من هذه مــن الســـنة 
 . ثماراالزهار تتحول الى 

 سلطنة عمان
 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة دوحة العلم للتعليم االساسي

اء العلوم  اصدق 
ن   دعي   المب 

 :............................اسمي  
 ...... \أول : صفي 

 الراسبيةفاطمة حمد : اعداد االستاذة 
 المشايخيةنعمة : مراجعة االستاذة 

 الراسبية نافجة علي: االستاذة  تعديل 

 وحدة النباتات ، وحدة نــحــن



 الدرس االول أجزاء النبات 

  الثمرة

 الساق

 الجذور

 االوراق

 االزهار

جزاء النبات  ك تب  ا   : ا 
 

 

 

 

(    )  بعض أزهارالنبات خالل فترة معينة من السنة الى ثمارتتحول ( 1  

(    ) أوراق فقط           و جميع النباتات من جـذور وساق تتكون ( 2  

(    ) الجذور بتجميع الماء من التربة                             تقوم ( 3  

 

:أ مام العبارة اخلاطئة (   )أ مام العبارة الصحيحة وعالمة ( ) ضع عالمة   

......................و ......................... هي فائدة الجذور ؟ ما ( 1   

............................موقعها في النبات ؟أين ( 2  

:أجب عن االسئلة التالية   

جزاء النبات   الدرس االول ا 

1 2 

:أجب عن األسئلة التالية   

(.........  فسر)زهار في فترة معينة من السنة؟ أبعض النباتات لديها 
........................................................................... 

معرفة طرق في ساعده . منزلهأن يزرع بعض النباتات في يريد سالم 
((من خالل زراعة نبتة صغيرة أو زراعة بذور ))؟ زراعة النباتات   

 سؤال وجواب 

ثم أجب  2والنبات رقم  1شاهد النبات رقم 
:عن االسئلة التالية   

.....النبات الذي سينمو هو نبات رقم#      

  
فسر إجابتك ؟ # 

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

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



زراعة البذور: الدرس الثاني   

 االشياء االساسية التي تحتاجها البذرة لتنمو

 ضوء الشمس  الماء 

:معلومات مهمة   

معظم البذور يمكن أن ** 
.تنبت بدون الحاجة للتربة   

 

فــي معظم البذور تنمو ** 
الظالم تحت التربة وعندما 

عـندئذ تحتاج تنـمو النبــتة 
الـى الضـــوء الســـتكمـال 

.نموها  

 

تحتـاج البــذرة للـماء ** 
.بالنمو لتبدأ    

 

زراعة البذور: الدرس الثاني   

: معلومة مهمة منالبذور الكبيرة يجب األ تاتي بالضرورة ان         

. نباتات كبيرة ، حيث ان بعض النباتات تنتج بذورا صغيرة    

 



أرســم االشيــاء الـتي 
تحتاجها البذرة حتى 

؟تنمو  

زراعة البذور: الدرس الثاني   

 

 

.مير النبااتت بعدة مراحل حىت يمنو ويكرب ويتكون نبات كبري *  

.من زراعة  البذورتبدأ  دورة حياة النبات *   

.عند زراعة  اي بذرة يظهر بعد أ ايم أ ول جزء من أ جزاء النبات وهو اجلذر *  

.حتتاج البذرة اىل املاء لتمنو *   

    
 

 معلومات هممة 

بــذرة يف التـربة 
.مع جذر صغري  

بـذرة يف الـرتبة 
مـع جـذر أ كرب 

. بقليل   

بذرة  يف الرتبة مع 
جذر أ طول وساق 
قصرية حتتوي عىل 

.ورقتني   

بـــذرة مع جذر 
 طـويل و أ وراق

؟ ضوء الشمس أن تنبت من غير لبذرةٍ هل يمكن 
............................................................................. 
............................................................................. 

زراعة البذور: الدرس الثاني   

:أ جب عن الاس ئةل التالية   

 

 

 

:االجابة الصحيحة ظلل    

:أول  جزء  يتكون عند نمو البذرة *   

الجذرالساق                 األوراق                      

 

:االساسية التي تحتاجها البذرة لتنمو االشياء   

الضوء    الماء والضوء                 الماء              

 ت ب أ

 ت ب أ

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAva2b7v_WAhXFaRQKHVw5CYQQjRwIBw&url=http://www.khayma.com/mtwan/nbat1.htm&psig=AOvVaw34Abh5-beas9wE3c4GvWAl&ust=1508611572321862


زراعة البذور: الدرس الثاني   

 سقي غري منتظم  سقي منتظم 

-:ماذا سيحدث لكل من . بعد مرور فترة من الزمن   
( .................................................1)النبتة رقم ( أ  

(................................................2)النبتة رقم ( ب  

1 2 

زراعة البذور: الدرس الثاني   

 .  )   (نفسةالبذور احلجم والشلك مجليع  -1
 . )   (  والضوء  لتمنوالبذور للامء حتتاج  -2

 :أ مام العبارة اخلاطئة ) (أ مام العبارةالصحيحة وعالمة)  (ضع عالمة

:المواد واالدوات  

:طريقة العمل   

..................................ماذا س يحدث للبذرة بعد فرتة ؟  

2والنبات رمق  1الحظ النبات رمق   



النبات والضوء: ادلرس الثالث   

هههههه9  

. النباتات تحتاج لضوء لتنمو وتبحث عنه   

زراعة البذور: الدرس الثاني   

: بكتابة رقم المرحلة أسفل كل منها مراحل نمو النبات  رتب  

(  )  من الساق تبدأ حياة النبات دورة *   

(   )  من أسباب جفاف النبات وموتة قلة سقيه بالماء *   

:أ مام العبارة اخلاطئة (   )أ مام العبارة الصحيحة وعالمة )/ ( ضع عالمة   

1 

2 

وضع خادل النبتة داخل صندوق به فتحة 
بعد عدة أ ايم ( 1)صغرية كام يف الصورة 
ابجتاه الفتحة الصغرية  الحظ أ ن النبتة تتجه 

( .2)كام يف الصورة   

 فسر سبب اتجاه النبتة باتجاه الفتحة ؟
......................................................
......................................................
......................................................

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



النبات والضوء: الدرس الثالث   

: سؤال  

عند احضار نبتتني وضع 
الشمس ضوء واحــدة يف 

.  وال خــرى فـي الغـرفة 
هلام؟تتوقع س يحدث ماذا   

:اجلواب  

النبات والضوء: الدرس الثالث   

 في ضوء الشمس  في الغرفة 

:سؤال وجواب  

من تكل اليت برسعة أ كرب النبتة املوجودة يف الغرفة ستمنو أ ن )) 
((.......الضوءيف الضوء وذكل الهنا اكنت دامئا تبحث عن   

 

قام طالب الصف األول بعمل التجربة 
: التالية   

نبتة ووضعت كما في الصندوق احضار 
وتم فتح الصندوق بعد عدة أيام ( 1)رقم 

 وتفاجأ الطالب من مشكل النبات

  
؟.كيف كان شكل النبات بعد عدة أيام( 1  

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

............................................... 
وضح سبب تغيير شكل النبات ؟( 2  

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

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

 

1 2 

لماذا تميل هذه النباتات جميعها الى 
؟الجهة نفسها   

((ضوء الشمستحتاج إلى  النها))   

:سؤال وجواب  



 الوحدة الثالثة
نحن    

 



:األجابة الصحيحة ظلل   

 نحن مشابهون 

لدينا نفس 
 أجزاء الجسم 

جميعنا نأكل 
 الطعام 

جميعنا نشرب 
 الماء

جميعنا نحب 
 اللعب

 ماذا تعلمت ؟

نحن متشابهون : الدرس االول  

:التشابة بيننا أوجة( 1  

نحن متشابهون : الدرس االول  

 عدد االصابع  لون العين  لون الشعر

كيف ستكون الحياة لو كنا جميعنا متشابهين تماما ؟         : فكر       
(( لكانت الحياة نفس الشي الجديد فيها ال يتغير فيها شي ))  

التشابة بينك وبين والدك  أوجة( 2
 : 

الشكل  عدد العيون  الطول   

ولكن هل يتشابهون في طول الشعر؟.يتشابة االشخاص في لون الشعر   

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

 :انظر الى الصورة 
 ؟اوجة التشابه بين البشرأكمل 

 
 فم واحد -عدد العيون        بأ-
 ................................. -ج
 ...................................-د

 .................................-هـ 

 ت ب أ

 ت ب أ



 

 

 

 

نحن مختلفون: الدرس الثاني   

 ماذا تعلمت ؟

 أوجة االختالف

 اللون

 الشكل والحجم

 الطول 

االلعاب 
 المفضلة 

نحن مختلفون: الدرس الثاني   

    أوجة االختالف أسهل من تحديد ( :  1)معلومة  مهمة           
.التشابة يكون  أقل عدد من تحديد التشابة وعددها   

 

في الشكل الخارجي للجسم نختلف ( :2)معلومة مهمة                
لون البشرة وطول وحجم كذلك من حيث لون وشكل وطول  الشعر 

الجسم حيث ان بعضنا طويل واالخر قصير والبعض نحيف واالخر 
.التفضلها االشياء التي تفضلها والتي كذلك ، سمين   

بين االختالف  اوجةاكمل 
 هؤأل االصدقاء ؟ 

 
 لون البشرة -1
2-................... 
3-................... 
4-................... 

 :انظر الى الصورة 



أجسامنا :  الدرس الثالث  

:يتكون جسمك من األجزاء التالية   
 

 

............................................................يداً لديك؟ كم   

........................................................؟كم أصبعاً لديك   

.............................................................؟كم فماً لديك  

............................................................ ؟كم قدماً لديك   

:أجب عن األسئلة التالية   

أكتب أسماء أجزاء 
الجـسم التالية في 
:الصـورة المقابلة   

 فــم 
أنـف    

 عـين 

أذن    

 شعر  

أجسامنا :  الدرس الثالث  



 

 

 

 

أجسامنا :  الدرس الثالث  

أنا صديقك سعيد 
قم بتسمية اجزاء 

: جسمي   
ساق  –ذراع   
رأس –قدم   
ركبة  –فم   

حواسنا الرائعة  : الدرس الرابع  

:يوجد لدى االنسان خمس حواس وهي ترتبط بأجزاء الجسم التالية    

والحيوان األشياء التي يستخدمها االنسان الحواس هي *          
. حوله الستكشاف العالم من   



 

 

 

 

حواسنا الرائعة  : الدرس الرابع  

 ماذا تعلمت؟

حاسة التذوق تقية  من شرب االشياء الساخنة جداً أو الباردة 
.  وكثيرة الحرارة مثل الفلفل   

حاسة البصر تساعده على رؤية االشياء الخطيرة ليبتعد 
.عنها مثل الحرائق واالماكن كثيرة الحفر  

تبعدة من االماكن كثيرة االزعاج التي يمكن ان حاسة السمع 
.والحفرالبناء توثر في سمعة مثل موقع   

لروائح الخطره والكريهه مثل شمة  حاسة الشم من خالل 
.البترول ورائحة الدخان رائحة   

حاسة اللمس تقية من لمس االشياء الخطرة والساخنة 
.  والحادة مثل السكين والزجاج وغيرها     

في الحواس تقي االنسان من الوقوع 
 المخاطر 

:الحواس الخمس  

حواسنا الرائعة  : الدرس الرابع  

 حاسة البصر 

 حاسة السمع  



 

 

 

 

حواسنا الرائعة  : الدرس الرابع  

 حاسة الشم 

 حاسة التذوق

 حاسة اللمس

 

 

 

 

:العضو الذي يساعدك على تلمس االشياء   

 

 

 

 

:الصوت الذي تفضل سماعة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: أجب عن االسئلة التالية   

حواسنا الرائعة  : الدرس الرابع  

االشياء من حولنا  تختلف في الملمس                                  
. قد تكون  لينة أوالقاسية ، خشنة أوناعمة  

:معلومة مهمة   



 

 

 

 

حواسنا الرائعة  : الدرس الرابع حواسنا الرائعة  : الدرس الرابع   

                                
نتذوق الطعام باستخدام اللسان يختلف طعم كل نوع *               

. عن االخر فمنها مالح والمر والحامض والحلو            

:مهمة معلومة   

                                
ترتبط حاسة الشم مع حاسة التذوق فيمكنك التعرف *            

.          على االطعمة من خالل شمها   

:مهمة معلومة   

                                
ال ترتبط حاسة اللمس باليد فقط انما هي لمس االشياء *             

.  باستخدام الجلد   

:مهمة معلومة   

.تمتلك الحيوانات حواس  مثال االنسان*    

:مهمة معلومات   

تمتلك بعض الحيوانات حاسة سمع قوية مثل البومة والخفاش والققطط 
حيث أنها تستطيع تحريك أذنيها في كل االتجاهات كما يمكنها تحريكهما 

 . معا في اتجاهين مختلفين
 
 

الخطرتستخدم حاسة الشم لتحسس   

المفترسةمهاجمة الحيوانات مـثل    

. والبعض البحث عــن غذائها    

 

الصطيادحاسة الرؤية يستخدم   

.طعامها مثل الصقر    

 

 

 حاسة اللمس تستخدم الحشرات 
 قرون االستشعار لتـعرف على

 .  االشياء المحيطة بها  

:مهمة معلومات   



 

 

 

 

: صل بني اليش والعضو املس تخدم لتعرف عليه   

ما يه حاجتنا للحواس ؟*    

........................ مك عدد احلواس اليت دلينا*     

.................، .................. عدد أ نواع الاطعمة ؟  حامض ،  مــر ، *   

حواسنا الرائعة  : الدرس الرابع  

: أجب عن االسئلة التالية   

 :فسـر * 
 .ال يمكننا التعرف على التفاحة بحاسة السمع ( 1

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

حواسنا الرائعة  : الدرس الرابع  

: أجب عن االسئلة التالية   

 حلوألن طعمها 

 ً  ألنها تصدر صوتا

 مغمضيالشيء الذي يمكننا تمييزه من رائحة ونحن  (2
 :االعين هو

 ب ج أ

 :ماء البحر يعتبر محلول  ( 3

 حلو مالح حامض ب ج أ

 أ

 ب

 : الشي الذي ملمسه ساخن من بين األشياء التالية هو( 4

 ب ج أ


