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نشرة تعليمية غير دورية تصدرها حديقة القرآن النباتية



اقرأ وتعلم

َيُمــر النبــات بعــدد مــن المراحــل الُعمريــة ابتــداًء مــن البــذرة حتــى الوصــول إلــى 
الشــجرة الكبيــرة. 

تعرف معنا على مراحل حياة النبات.
 

1- مرحلة اإلنبات
المناســبة  الظــروف  ــر  وتبــدأ عنــد توفُّ
إلنبــات وخــروج البــذور المدفونــة داخــل 
ــر  توفُّ اإلنبــات  لعمليــة  ويلــزم  التربــة. 
كميــات مناســبة مــن المــاء واألكســجين 
لتنشــيط  الالزمــة  الحــرارة  ودرجــات 
ــذرة . ينمــو  ــل الب ــود داخ ــن الموج الجني
يتوجــه  الــذي  الُجذيــر  ليعطــي  الجنيــن 
داخــل التربــة ثــم تنمــو األوراق البدائيــة 
وتخــرج  الريشــة  باســم  ُتســمى  التــي 

فوق سطح التربة.  

2- مرحلة االخضرار
لــأوراق  وهــي مرحلــة يحــدث فيهــا نمــو 
الخضــراء بصــورة كثيفــة، كمــا تتغّلــظ فيهــا 
لتعطــي  األغصــان  وتتشــعب  الســيقان 
هــذه  وفــي  للنبــات.  الخضــري  المجمــوع 
البنــاء  بعمليــة  النبــات  يقــوم  المرحلــة 
الضوئــي بصــورة كبيــرة إلنتــاج  العديــد مــن 
المــواد الُســكرية فــي عمليــة تعــرف باســم 
ــاء  ــة البن ــم عملي ــي تت ــي.  ولك ــاء الضوئ البن
الضوئــي يحتــاج النبــات إلــى ضــوء الشــمس 
وثانــي أكســيد الكربــون مــن الجــو، مــع وجود 

الماء واألمالح في التربة.

3- مرحلة اإلزهار واإلثمار
وتبــدأ هــذه المرحلــة بتكوين النبــات للبراعم 
هريــة وظهــور األزهــار بألوانهــا وأشــكالها  الزَّ
المختلفــة حيــث تجــذب مختلــف الحشــرات 
بدورهــا  تقــوم  والتــي  الصغيــرة  والطيــور 
فــي نقــل حبــوب اللقــاح بيــن األزهــار لتتــم 
ــات. وبعــد  ــح فــي النب ــة التلقي ــك عملي بذل
تمــام التلقيــح تذُبــل األزهــار وتبــدأ النباتــات 
فــي تكويــن الثمــار التــي تكُبــر حتــى تنضــج 

وتتكون البذور بداخلها. 

4- مرحلة االصفرار
تأتــي هــذه المرحلــة بعــد تمــام انعقــاد الثمار 
وُنضــج البــذور، حينهــا تبــدأ مرحلــة اصفــرار 
النبــات لفقدانــه المــادة الخضــراء الُمتمثلــة 

في صبغة اليْخُضور )الكلوروفيل(.
ويمكــن ُمالحظــة مرحلــة االصفــرار بوضــوح 
دورة  ُتنهــي  التــي  ــة  الَحْوليَّ النباتــات  فــي 
حياتهــا فــي موســم واحــد مــن العــام، مثــل 
ــعير حيــث النباتــات تفِقد  نبــات القمــح والشَّ
المــادة الخضــراء ويصفــر لونهــا ومــن ثــمَّ 

يحيــن وقــت حصــاد الحبــوب.

5- مرحلة طرد البذور
تبــدأ هــذه المرحلــة بعــد تمــام نضــج البــذور 
ــى  ــذور عل ــات حينهــا تتســاقط الب ــى النب عل
األرض أو يحيــن وقــت حصادهــا فــي حالــة 
نباتــات المحاصيــل. وتختلــف طريقــة طــرد 
البــذور مــن نبــات آلخــر؛ فمــن النباتــات مــن 
يقــوم بفتــح ثمــاره لتتســاقط البــذور. ومــن 
أن  لدرجــة  يصبــح ضعيفــًا  مــن  النباتــات 
ــاح.  ــذوره مــع الري ــه لتنتشــر ب ــاح تقتِلُع الري
التربــة  البــذور فــي  النهايــة تســتقر  وفــي 
اإلنبــات  ظــروف  توفــر  عنــد  وتنمــو 

المناسبة. 



التلوين
قم بتلوين دورة حياة النبات مع كتابة اسم كل مرحلة في مكانها الصحيح.

حياة النبات

المتاهة
ساعد البذرة حتى تكُبر وتصل إلى حجم الشجرة على الجانب اآلخر من المتاهة.

* يجــب أن تُمــر البــذرة بجميــع النقــاط الحمــراء داخــل المتاهــة، والتــي ُتمثــل مراحــل 
النمــو الُمختلفــة للنبات.

اإلنبات

االخضرار

اإلزهار



غز  اللُّ
عضــو مــن أعضــاء النبــات يحتــوي علــى صبغــة الَيْخضــور )الكلوروفيــل( ويقــوم . 1

بعمليــة البنــاء الضوئــي.
نباتات تقضي دورة حياتها في أقل من عام .. 2
ما هو أول شيء يظهر تحت سطح التربة عند إنبات البذرة؟ . 3
ما هو الشيء الذي يتواجد داخل البذرة وينشط عند وجود الماء )معكوسة(؟. 4
وحدة تكاثر النباتات.. 5
مفرد ريش: وهي الورقة األولية التي تظهر فوق سطح التربة أواًل.. 6
عضو من أعضاء النبات يقوم بوظيفة التدعيم.. 7
األجزاء الملونة في النباتات التي يتم فيها التلقيح.. 8
كائنات حية صغيرة تساعد على نقل حبوب اللقاح.. 9

غاز يتنفسه النبات.. 10

ةق1

لوح2

ذ3

نين4

رب5

6

ق7

رهـ8

شح9

جك10

* كلمات حل األلغاز من 1 – 9 معرفة بأداة التعريف »ال«

اسم وصورة 
ــا  ــي ُتشــير إليه ــات الت ــى أســماء النبات ف عل تعــرَّ
العبــارات التاليــة، ثــم ِصلهــا بالصــورة المناســبة.

نوع من أنواع األشجار ال يسقط ورقه وهو . 1
أكثر النباتات ذكرًا في القرآن الكريم 

فاكهة بها العديد من البذور الحمراء بداخلها . 2
ولها قشرة جلدية سميكة.

النبات الذي أنبته الله على نبيه يوُنس عليه . 3
السالم.

بة التي فيها شفاء لكِل داء؟. 4 ما هي الحَّ

بوة على هيئتها.. 5  فاكهة كان خاتم النُّ

 نبات له زيت مشهور وهو من النباتات . 6
الُمعِمرة الُمباركة.

اسم النبات الذي سميت باسمه سورة في . 7
القرآن الكريم.

حبة من النبات ُذكرت في وصايا لقمان . 8
الحكيم.

اسم النبات الذي ُيصنع منه الزبيب.. 9

نبات له رائحة زكية ومن أسمائه المشموم. . 10

الحبة السوداء 

الزيتون

النخلة

الريحان

الرمان

التفاح

اليقطين

التين

العنب

الخردل



ُمربع الحروف
استخرج أسماء النباتات التالية من ُمربع الحروف.

النخلة. 1
رمان. 2
اليقطين. 3
الحبة السوداء. 4
تفاح. 5
عنب. 6
الزيتون. 7
خردل. 8
التين. 9

ريحان . 10

 
اقحاخةبحلا

لوسلااسكةل

تعفحللدنلر

ينهـأيسخطخف

نبرصقورقنن

صاورطددعلا

كرطبيالساط

لوتعنءنامر

شنوتيزلاوي

ريحانطتفاح

اختبر معلوماتك

تقوم الحشرات بمساعدة النباتات إلتمام عملية . 1
)اإلنبات – التلقيح – البناء الضوئي(

الَهَيجان هي مرحلة في ُعْمر النبات عندما يكُبر، وعندها يكون لونه . 2
)مخضرًا _ مصفرًا _ ُمحَمرًا(

يقوم النبات في عملية البناء الضوئي بتصنيع . 3
)البروتينات – المواد الُسكرية – ثاني أكسيد الكربون(

من وظائف الجذور الُمتنوعة. 4
 )امتصاص الماء واألمالح – التوصيل – تخزين الغذاء – جميع ما سبق(

تحتاج البذور لعدد من العوامل الجوية الُمناسبة حتى تْنبت، ومن هذه العوامل. 5
 )الماء – التربة – الهواء – جميع ما سبق(

تحتوي األوراق على صبغة خضراء ُتسمى . 6
)الكاروتين – الَيْخُضور – اليْعبور(

رة هي تلك النباتات التي تعيش. 7 النباتات الُمعمِّ
 )في موسم الشتاء – عام واحد – أكثر من عام(

تقوم السيقان بوظيفة . 8
)التدعيم – توصيل الماء واألمالح – التخزين – كل ما سبق(

تفقد النباتات للصبغة الخضراء الموجودة في األوراق في مرحلة. 9
 )اإلنبات – اإلزهار – االصفرار(

في عالم النباتات، ُيطلق ُمصطلح الريشة على . 10
)األوراق البدائية – السيقان الغليظة – الجذور الُمتشِحَمة(

يقوم النبات بعملية البناء الضوئي أكثر ما يكون في مرحلة . 11
)االصفرار – االخضرار – طرد البذور(

تشتمل دورة حياة النبات علي مرحلة. 12
)اإلنبات – االخضرار – اإلزهار واإلثمار – طرد البذور – االصفرار – جميع ما سبق( 

* في حالة عدم معرفتك لإلجابة الصحيحة، ُيمكنك الرجوع إلى فقرة »اقرأ وتعلم« في أول الُكَتّيب.
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عن اإلصدار
يهدف الُكتيب إلى تقديم مادة علمية سهلة وبسيطة ُمدّعَمة بالصور 

والرسومات التوضيحية عن دورة حياة النبات والمراحل الُعمرية المختلفة 
التي يمر بها ابتداًء من مرحلة اإلنبات، مرورًا باالخضرار ووصواًل إلى إنتاج 

البذور ثم اإلنبات مرة أخرى. 

كما ُيقدم الُكتيب عددًا من األنشطة التفاعلية واأُلْحجيات التي تساعد 
الطالب في َفهم المعلومة على نحٍو دقيق، لضمان استيعابها وترسيخها 

في األذهان. 
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