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أجزاء النبات
َيُمــر النبــات بعــدد مــن المراحــل الُعمريــة ابتــداًء مــن البــذرة حتــى الوصــول إلــى 

الشــجرة الكبيــرة. 

اقرأ وتعلم
النبــات هــو الكائــن الحــي الــذي يتكــون جســمه مــن 
تحمــل  هوائيــة،  وأفــرع  وســيقان  أرضيــة،  جــذور 
الغــذاء  بداخلهــا  يتصنــع  التــي  الخضــراء  األوراق 

والهــواء. الشــمِس  ضــوء  باســتخدام 

الُجذور
وتقــوم  األرض،  تحــت  المدفونــة  النبــات  أعضــاء  وهــي 
التربــة، وامتصــاص المــاء والمــواد  النبــات فــي  بتثبيــت 

النبــات. أجــزاء  لباقــي  وتوصيلهــا  الغذائيــة 

السيقان 
وهــي أجــزاء النبــات التــي تحمــل األفــرع واألوراق عاليــًا فــي 
الهــواء. وتتصــل الســيقان التــي تتواجــد فــوق ســطح التربــة 
بالجذوراألرضيــة. وتســاعد الســيقان فــي تدعيــم النبــات، 
وهــي صلبــة بحيــث تجعــل النبــات قويــًا ثابتًا ليحمــل األوراق 

واألزهــار والثمــار.

تذكر 
ليس كل ما ينمو تحت األرض جذورًا !! 

 فهناك بعض السيقان التي 
 تنمو تحت األرض مثل درنات 

 البطاطا والزنجبيل التي ُتعد 
من السيقان األرضية. 

يمكــن تحديــد ُعمــر الشــجرة عــن طريــق عــدد 
يمكــن  وال  الســاق.  فــي  الدائريــة  الحلقــات 
بقطــع  إال  الدائريــة  الحلقــات  عــدد  معرفــة 
زرعهــا! مــن  تســألوا  أن  فاألفضــل  الشــجرة، 

األوراق 
النبــات  وتعطــي  باألغصــان  الُمتصلــة  األعضــاء  وهــي 
اللــون األخضــر، حيــث تحتــوي علــى صبغــة خضــراء تســمى 
اليْخُضــور. وتحتــاج األوراق الخضــراء إلــى ضــوء الشــمس 
ــكرية، ُمســتخدمًة  ثاني أكســيد الكربون  لتصنيع المواد السُّ
الموجــود فــي الهــواء، والمــاء الــذي تمتصــه الجــذور مــن 

ــة. الترب

األْزهار 
بداخلهــا  وتحمــل  النبــات،  فــي  الُمَلونــة  األعضــاء  وهــي 
حبــوب اللقــاح التــي تنتقــل بيــن األزهــار بواســطة الهــواء 
والحشــرات والطيــور، لتســاعد النباتــات علــى إتمــام التلقيــح 

لتعطــي الثمــار والبــذور.

مار  الثِّ
 وهــي األجــزاء الُمْنتفخــة التــي تتكــون بعــد األزهــار. وتختلف 
أنــواع  فهنــاك  آلخــر؛  نبــات  مــن  الثمــار  وألــوان  أشــكال 
الفاكهــة المختلفــة التــي يأكلهــا اإلنســان. كمــا أن هنــاك 

ــل الحنظــل. ــْؤكل  مث ــا ال ُت ــواع مــن الثمــار لكنه أن

الُبذور 
وهــي الحبــوب التــي تتواجــد داخــل الثمــار. وكل النباتــات 
تنمــو مــن البــذور عندمــا تســقط  البــذور فــي التربــة لُتخــرج 
الجــذور واألوراق الصغيــرة التــي  تكُبــر وتعطينــا األشــجار 

ــرة.  الكبي

الثمار

الساق

الجذور

البادرة

األوراق

الماء



التلوين
قم بتلوين الصورة ثم اكتب تعليقًا يناسب الموضوع.

ُصندوق الُحروف
احذف اإلجابة الصحيحة من صندوق الحروف لتحصل على كلمة السر.  

ةقرو

قاسث

روذبم

تابنر

روذجة

ر كلمة السِّ
قــم بتحديــد الجــزء الــذي ُيــْؤكل مــن النباتــات التاليــة، ثــم احــذف إجابتــك مــن 

صنــدوق الحــروف لتتبقــى فــي األخيــر كلمــة واحــدة هــي كلمــة الســر. 

باِنخ )زهرة – ورقة(   الُجزء الذي ُيؤكل من السَّ

ظر وهو )جذور – أوراق(  زر ُيقِوي النَّ  الجَّ

قيق )أوراق – بذور(   الُجزء الذي ُيطحن من نبات القمح لُيعطي الدَّ

 الُجزء الذي يؤكل من نبات المْوز )ثمرة – جذر( 

ة )ساق – أوراق(    درنات البطاطا األْرضيَّ

التعليق
..........................................................................................................................

ر هي :  كلمة السِّ
................................................................................................................................................................



المتاهة 
الَجَمــُل هــو الحيــوان الــذي ُيلّقــب باســم ســفينة الصْحــراء، حيــث يمكنــه العيش 
فتــرات طويلــة دون مــاء. ويــأكل الَجَمــل األعشــاب الصحراويــة خصوصــًا نبــات 

مــام. ِليــل المعــروف أيضــًا باســم نبــات الثٌّ الجَّ

ِليــل«  ســاعد الَجَمــَل فــي اختيــار الطريــق الصحيــح ألكل جميــع أعشــاب »الجَّ
والوصــول إلــى الجانــب اآلخــر مــن المتاهــة.

اسم وصورة 
ــات  ــم ِصــْل صــورة النب ــة ث ــات وفواكــه حديقــة القــرآن النباتي ــى نبات تعــرف عل

بالظــل المناســب  

الَموز 

الُتفاح  

الِبطيخ

التين 

مان  الرُّ

وم  الثُّ

البصل 

الِعنب 

الزيتون 

الَيقطين 



اختبر معلوماتك 
1. يقــوم الســاق فــي النبــات بوظيفــة توصيــل المــاء واألمــاح، لــذا 

فتركيبــه الداخلــي يشــبه 

2. ما هو الجزء الملون من النبات  الذي يجذب الحشرات ليتم التلقيح 

3. من وظائف الجذر أنه يقوم بتثبيت النبات ويمتص الماء من التربة، 
لذا فهو يتميز 

4. أي نوع من األشجار التالية أكثر ظًا كالمظلة

5. أي نوع من التربة يستطيع الجذر أن يمتص الماء فيها بكمية كبيرة

المصعد 
الكهربي 

 األزهار
الُملونة

إفراز المواد 
الصمغية

 أشجار السدر 
كثيرة األفرع 

واألوراق 

الحصوات 
والصخور 

الكبيرة

أنابيب 
التوصيل 

الرفيعة 

الثمار
الناضجة 

كثرة الشعيرات 
للتثبيت 

وامتصاص 
الماء 

أشجار التين 
متساقطة 

األوراق 

التربة 
الطينية 
ضيقة 

المسامات 

درجات 
السالم 

األوراق 
الخضراء 

باخضرار
لونه 

أشجار 
الصنوبر 
 مستدقة
الساق  

التربة الرملية 
واسعة 

المسامات

يهدف الُكتيب إلى تقديم مادة علمية سهلة وبسيطة يستطيع 
الطالب أن يتعرف من خالها على أجزاء النبات ووظيفة ومكان 
كل مكِون من مكوناته، كذلك التعرف على أنماط مختلفة من 

األوراق والجذور والثمار من واقع حديقة القرآن النباتية. 
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