






لحية المخلوقات الحية هي الطائر والنباتات أما األشياء غير ا

.هي الماء والصخور



ي أن يتشابهان في أن كالهما ال يتحرك، ويختلفان ف

النبات يحتاج إلى الماء والشمس لينمو ويزدهر،

س أو بينما الحجرال يتغير وال يحتاج إلى ماء أو شم

.غذاء

.النبات يكبر ويتغير والحجر ال يكبر وال يتغير حجمه

.الغير حي ال يتغير وال ينمو وال يحتاج الى ماء أو غذاء

أشياء غير حيةمخلوقات حية

.نبتة، قطة، عصفور
مقعد، طاولة، سبورة، 

.قلم، كتاب





المخلوقات الحية تنمو، وتحتاج إلى الماء 

.والهواء لكي تعيش وتنمو

أما األشياء غير الحية فإنها ال تنمو، وال 

.تحتاج إلى الماء والهواء لكي تعيش

األغنام والعشب: المخلوقات الحية هي

.والحجارة، والرمال، المنازل: أما األشياء غير الحية فهي





ماء الالسيارة شيء غير حي؛ ألنها ال تنمو وال تحتاج إلى الغذاء وال

.وال الهواء لكي تعيش

نمو المخلوقات الحية تحتاج إلى الغذاء والماء والهواء لكي تعيش وت

وانات، وتنتج أفراد جديدة تشبه اآلباء مثل اإلنسان والنباتات والحي

لغذاء أما المخلوقات الغير حية فهي ال تنمو فال تحتاج إلى الماء وال ا

.وال الهواء



.ألنها مثبتة في التربة بواسطة الجذور



.يحتاج النبات إلى ضوء الشمس والماء والهواء لكي يعيش

اجات واألجزاء المختلفة للنبات تساعده في الحصول على هذه االحتي

ليبقى حيا  



.الجذر والساق واألوراق والثمار واألزهار

.الجذور والساق والثمار واألزهار واألوراق



تحمل األوراق وتنقل الماء والغذاء إلى باقي أجزاء النبات:الساق.

تصنع الغذاء مستخدمة ضوء الشمس والهواء:األوراق.

ح تثبت النبات في التربة وتمتص منها الماء بما فيه من أمال: الجذور

.ذائبة



.أجزاء النبات هي الجذر والساق واألوراق

الجذر يمتص الماء واألمالح الذائبة في التربة . 1

.ويثبت النبات

الساق يحمل األوراق وينقل الغذاء من الجذر إلى . 2

.باقي أجزاء النبات

األوراق تصنع الغذاء باستخدام الهواء وضوء . 3

.الشمس

وبالتالي تحصل جميع أجزاء النبات على الغذاء. 4

.والماء فيبقى النبات حيا  



.يحتاج إلى الماء والهواء وضوء الشمس





الفتاة مخلوق حي؛ ألنها تحتاج إلى 
.الماء والهواء والغذاء وتنمو وتتغير

الصخور شيء غير حي؛ ألنه ال يحتاج
.ال ينمو وال يتغيرإلى الماء وال الهواء وال الغذاء كما أنه 

النباتات لها حاجات

تنمو في الخارج للحصول 

.على ضوء الشمس

تحصل على المواد 

.الغذائية من التربة

يمكن الحصول على

.الماء من المطر



النبات مخلوق حي ينمو ويحتاج إلى الماء والهواء والشمس

.لكي ينمو ويعيش

الجذور والساق واألوراق ولكل منهم :أجزاء النبات هي

.وظيفة

تثبت النبات في األرض وتمتص الماء واألمالح من:الجذور

.التربة

يحمل األوراق ويوصل الغذاء لباقي أجزاء النبات:الساق.

تستخدم الهواء وضوء الشمس في صنع الغذاء:األوراق.

أجزاء النباتات

األوراق تصنع الغذاء

مستخدمة ضوء 

.الشمس والهواء

الساق تنقل الماء

والمواد الغذائية 

.إلى األوراق

الجذور تساعدها في الحصول على 

.المواد الغذائية من التربة







.أتوقع أن توجد البذور داخل الثمار



.حسب اللون–بحسب الحجم 

مجموعات البذور

كيف 

صنفت 

البذور؟

-صغير 

-وسط 

كبير

-أبيض 

-أصفر 

أحمر

-تؤكل نية

تؤكل 

مطبوخة

-تؤكل  

ال تؤكل





.التمر، والتين، والجوافة، والفراولة



البادرة تنمو بذرة الفاصولياء ويتكون لها جذور ثم تنبت وتكون البادرة ثم تنمو

ا ا جديد  .وتكون نبات 

ن تنبت بذرة الفاصولياء ثم تنمو وتكو

ابادرة ثم تنمو البادرة وتصير نبات ا ج .ديد 



جزء من أجزاء النبات تكون البذور:األزهار.

جزء من النبات الذي يحمي البذور:الثمار.

ا ج اتنبت البذرة ثم تنمو وتكون البادرة وتنمو البادرة وتصير نبات  .ديد 

خلة تنتج تنبت نواة البلح في التربة وتكون بادرة ثم تنمو البادرة وتصبح ن

.ثمار البلح



هذه النباتات لها أوراق حادة وشوكية تساعدها على االحتفاظ بالماء

.وتمنع الحيوانات من أكلها



ذبل النبات الذي يروى سينمو ويكبر، أما النبات اآلخر فسي

.ويموت

تعيش فيها نباتات تستطيع : األماكن الجافة

االحتفاظ بالماء فيكون لها 

أوراق إبرية وساق غليظة 

.كالنخيل

راق تعيش فيها نباتات له أو:األماكن الرطبة

لماء كبيرة ومدببة للتستطيع التخلص من ا

.الزائد كشجرة الموز





.األوراق الشوكية تمنع تبخر الماء من النبات



.ألن نباتات الغابة ليس لها أجزاء تساعدها على االحتفاظ بالماء في الصحراء

نباتات الصحراء لها أجزاء تساعدها على االحتفاظ 

.بالماء مثل األوراق الشوكية والساق السميكة

ساق نباتات الصحراء لها أجزاء تساعدها على االحتفاظ بالماء مثل األوراق الشوكية وال

.السميكة

:  تعيش النباتات في األماكن التي تجد فيها حاجاتها

فبعض النباتات تعيش في الصحراء وهو مكان جاف قليل النباتات  .

وبعض النباتات تعيش في األماكن الحارة الرطبة مثل الغابة.





.من بذور تباع الشمس

.أقل عدد من البذور لدى خالد هي بذور الذرة

.بذور9= 3+ 6





نباتات الغابةالتشابهنباتات الصحراء 

ن تعيش في أماك

جافة وأوراقها 

.إبرية

تعيش في

أماكن  

تعيش في أماكن.حارة

رطبة وأوراقها 

.كبيرة

أصفرأخضرأحمر

البطيخ

التفاح

الطماطم

الخيار

الفلفل األخضر

الليمون

الليمون

الفلفل األصفر



و األزهار جزء من أجزاء النبات يكون البذور التي تنبت وتنم

.لهاوتكون نبات جديد وتتكون الثمار التي تحمي البذور بداخ

تصبح نباتا تنبت البذرة في التربة وتنمو وتتكون البادرة ثم تنمو البادرة ل

.يكون أزهار

تاتتنمو األزهار وتكون البذور التي توجد داخل الثمار في بعض النبا.


