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 :أجزاء النباتات: /   الوحدة األولى

  -:اختر اإلجابة الصحيحة

 يصنع الصابون النابلسي من زيت  -1

 جوز الهند.د  السمسم . ج  زيتونال. ب  الصبار . أ

 

 يمتص النبات الماء و الغذاء من التربة بواسطة  -2    

 الجذر. د  الورقة . ج  الساق . ب  الزهرة .  أ

 

 من النباتات التي تؤكل جذورها  -3  

 جميع ما ذكر . د   اللفت. ج  الفجل . ب  ر الجز. أ

 

 جميع ما يلي تؤكل سيقانها ما عدا  -3   

 البصل. د  دوار الشمس . ج  البطاطا . ب  قصب السكر . أ

 

 :من الصناعات التي تعتمد على النباتات ما عدا  -4  

 الصابون النابلسي . د  العصائر . ج السيارات . ب  المربى . أ

 -:رتب خطوات زراعة النبات 

 ها بالماءوضع كمية من التراب فوق البذور وري  )     (  -

 وضع الوعاء في مكان مناسب بالقرب من النافذة)     (  -

 وضع كمية من التراب في وعاء)     (  -

 مراقبة نمو البذور)     (  -
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 .أمام العبارة الخاطئة (x)أمام العبارة الصحيحة و عالمة  ( √ ) ضع عالمة 

 .أكل ساق نبات الزيتون ن)   (   -1

 .من الواجب شراء المنتجات الوطنية )   (   -2

 .من أجزاء النبات األوراق و الساق فقط)   (   -3

 .تستخرج العطور من الزهرة)   (   -4

 .تستخدم أوراق نباتات الزعتر في الطعام )   (   -5

 .من النباتات التي تؤكل أوراقها العنب و الملوخية )   (   -6

 .كر من النباتات التي تؤكل سيقانها قصب الس)   (   -7

 .من النباتات التي ال تؤكل سيقانها دوار الشمس )   (   -8
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 -:اختر اإلجابة الصحيحة 

 (البرتقال  –الزيتون  –اللفت )  ............من النباتات التي تؤكل جذورها -1

 ( الفجل–البطاطا–الكينا) ............            النباتات التي تؤكل سيقانهامن  -2

 (الجزر –اللفت –الخس ) .............           النباتات التي تؤكل أوراقهامن  -3

 (البطاطا  -البقدونس-التفاح) ............. وسيقانهاالنباتات التي تؤكل أوراقهامن  -4

 (الملوخية  -السبانخ  -العنب).............النباتات التي تؤكل أوراقهاوثمارهامن  -5

 (كالهما  –البابونج  –الزعتر ) ...............     خدم كعالج  تالنباتات التي تسمن  -6

============================================ 

 .أمام العبارة الخاطئة (x)أمام العبارة الصحيحة و عالمة (  √ ) ضع عالمة 

 .جذور النباتات متنوعة ومفيدة )    (   -1
 .ا نأكل سيقان شجرة الكين( )      -2
 .نأكل أوراق الملوخية )    (    -3
 .نصنع الزيت من ثمرة الزيتون )    (   -4
 .نأكل جذور شجرة الليمون )    (   -5

============================================== 

 :نسين القوبيأكمل الفراغ بالكلمة المناسبة مما 
 

  ) رزالج –الطعم  –الذرة  –ر والعط –دوار الشمس ( 

 .......................نأكل جذور نبات الو.............. نأكل جذور نبات 1- 

 .............. نأكل ساق نبات ال 2-

 ................................ث الشكل وحيتختلف ثمار النباتات من  -3

 . .............. نصنع من أزهار النباتات -4

 

 

 : (ب)ناسبهمنالعموديبما(أ)وفقمنالعمود
 (ب (                              ) أ )                 
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 ملوخية )     ( نأكل جذور نبات         -1

 زيتون)     ( سيقان النباتات          -2

 متنوعة ومفيدة )     ( نبات نأكل أوراقه       -3

 الفجل)     (  نبات نأكل ثماره        -4

============================================== 
 :ي اكتب المصطلح العلم

 -2     (.....................)مةتص المةاء والغةذاءيالتربةة و يثبت النبات في الجزء الذي0-

 (........................)وراق والثمارألحمل ايالجزء الذي 

============================================== 
 -:ف النباتات اآلتية حسب الجزء الذي تؤكل منها صن  
 
 (الخس  –الفجل  –الملوخية  –البصل  –البطاطا  –البرتقال  –التفاح  –الجزر ) 
 

 نبات نأكل ثماره نبات نأكل أوراقه نبات نأكل ساقه هجذرنبات نأكل 

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

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

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

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

============================================== 

 -: اإلجابة الصحيحةاختر 

 ( السمسم -عباد الشمس-الزيتون)...............      زيت   يصنع الصابون من -1

 (ماسبق  كل -الفراولة-البرتقال) ...............يصنع العصيروالمربى من -2

 (الثمار  –السيقان –األزهار )...............تصنع العطور من -3

 (السبع -نابلس -أريحا) بصناعة الصابون  ...............تشتهرمدينة  -4

 األر –الفجل –القمح )  ...............  يصنع الخبز و البسكويت من  -5

 (منتجات االحتالل  –المستوردة –الوطنية .............) من الواجب شراء المنتجات  -6

 :أعيد ترتيب مراحل دورة حياة النبات بوضع الرقم المناسب في الدائرة 
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============================================== 

 -:أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة 

 (المروية  –األمطار  –التنقيط  –اللوز  –جنين)             

 ...............تعتمد الزراعة البعلية في فلسطين على مياه  -1

 .على تدخل اإلنسان .............. تعتمد الزراعة  -2

 .............بعلية  من النباتات ال -3

 ............الري بـمن طرق ري المزروعات  -4

 ............سهولتستخدم طريقة الري بالتنقيط في  -5

============================================= 

  -:اختر اإلجابة الصحيحة 

 (التفاح  –الزيتون  –العنب )      ...........من النباتات دائمة الخضرة   -1

 (البرتقال  –التين  –النخيل )   .........  من النباتات متساقطة األوراق  -2

 (سنديان  –سكدنياأ –السرو)  ..........من النباتات التي تؤكل ثمارها  -3

 ( كينا    –موز  –عنب ) ...........تؤكل ثمارهاال من النباتات التي  -4

================================================== 

 

  :غير الصحيحة (  x)أمام العبارة الصحيحة، وعالمة أمام العبارة  ( √ )ضع عالمة  
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 .الخروب من النباتات متساقطة األوراق )   (   -1

 .اللوز من النباتات متساقطة األوراق )   (  -2

 .تنوع النباتات في فلسطين يسهم في دعم المنتجات الوطنية)   (  -3

 .يزداد طوله ما ينمو النباتدنع )   ( -4

 .تون والسمسم من الصناعات التي تعتمد على النباتاتزيت الزي)   (   -5

 .ال يحتاج النبات إلي ضوء الشمس)   ( -6

============================================ 

-  :زراعة بعلية و زراعة مروية  صنف النباتات إلى 
 

 (السمسم  –البطيخ  –الزيتون  –اللوز  –الخوخ  –الذرة  –القمح  –البندورة ) 
 

 زراعة مروية زراعة بعلية
 

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

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

 
 

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

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

 
 

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

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

 

 -:صنف النباتات اآلتية إلى معمرة وموسمية 
 
 (قمح  –فراولة  -–بندورة  –خروب  –زيتون  –نخيل  – البرتقال ––األزهار البرية –)
 

 نباتات موسمية نباتات معمرة
 

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

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

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

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

 

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

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

 
 

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

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

 :ح الخطأ صح  
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 ( )              األوراق         متساقطةالنخيل من النباتات  -1

 )              (التفاحمن النباتات التي ال توكل ثمارها  -2

 (  )                              من النباتات الموسمية   التين -3

 )             ( المستوردةمن الواجب شراء المنتجات  -4

================================================= 

 :من أنا 

 .المزروعات األمطار في  سقيزراعة تعتمد على مياه ( ................)

 وراقهأنبات ينضج في الصيف وتؤكل ثماره و(................)

=============================================== 

 :ما رأيك 

 .شخص يشتري منتجات االحتالل 

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

 فالح يعتني بأرضه 

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

 أكمل الفراغ / نمو النباتات 

 ............................و.........................عندما ينمو النباتات يتغير  -1

............... و..................... ماً إلى يحتاج النباتات لكي ينمو نمواً سلي -2

 ..............و...................

 .............................تكثر زراعة الخضروات في  -3

...................... ـب.و الري .................... ـطرق الحديثة في الري بالمن  -4

 ...........ـو من طرق الري القديمة الري ب

 .........................فلسطين على مياه تعتمد الزراعة البعلية في  -5

 :أمام العبارة غير الصحيحة (X) أمام العبارة الصحيحة،و (√)ضع عالمة 
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 .يزرع السمسم و القمح في جبال فلسطين )    (   -1

 .يحتاج النبات لكي ينمو نمواً سليماً إلى ماء فقط)    (   -2

 .تذبل و تصفر أوراق الشجر إذا منع الماء عنها )    (   -3

 .عندما ينمو النبات يتغير شكله و حجمه )    (  -4

 .من طرق المحافظة على الماء الري بالقنوات )    (  -5

 .تعتمد الزراعة المروية على ري االنسان لها)    (  -6

 :اكتب المصطلح العلمي 

 .األمطار  الزراعة التي تعتمد على مياه)................(  -1

 .الزراعة التي تعتمد على مياه اآلبار ) .................(  -2

 ؟ماذا يحدث لو 

 .في ري المزروعاتاستخدم الفالح طريقة التنقيط  -1

 /......................................................................................يحدث

 .منعنا الماء عن النباتات  -2

 /......................................................................................يحدث

 .النبات في غرفة مظلمة  ..وضعنا  -3

/ يحدث

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

 .حوض مغلق يزرعنا نبات ووضعناه ف -4

 /...................................................................................يحدث 

                                                    . غرفة مظلمة يوضع أحمد النبات ف -5

 ........./..........................................................................يحدث 

 : اذكر السبب 
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 يضع الفالح روث الحيوانات حول مزروعاته 

 : ............................................................السبب 

 .يعد الري بالتنقيط أفضل أنواع الري

 : ...........................................................السبب 

 

 أنواع النباتات :الدرس الثالث 

   )ب )ناسبه من العمود يبما  (أ  )فق من العمود و

 (       ب()أ                (

 ات يالحمض )    (ل بزراعةينة الخليتشتهر مد0-

 الموز  )    (نة طوباس بزراعةيتشتهر مد -2

 العنب  )    (   حا بزراعةينة أريتشتهر مد -3

 الخضروات  )    (افا بزراعةينة يتشتهر مد -4

 الخوخ )    (   ل بزراعة يلخنة اليتشتهر مد -5

============================================ 

 0 : نين القوسيحة مما بيجابة الصحإلاختر ا

 ( يعصا الراع –ل يالنخ –التفاح  )........... . ة يمن النباتات الموسم .1

 (العنب –الصنوبر  –الباذنجان  )........... . ع النباتات معمرة عدا يجم .2

 ) عيالرب –ف يالخر –ف يالص )............ . فصل  يشجار فألتسقط أوراق ا .3

 (انيسند –موز  –ا يأسكدن )........... . نأكل ثمارها يالشجار التألمن ا .4

 )التفاح -ان يالسند –السرو )........... نأكل ثمارها عدا  الشجار ألع ايجم .5

=============================================== 

 ي اكتب المصطلح العلم
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 . (........................ ) . ش أكثر من سنةيتع يالت األشجار .1

 ( ........................). ش أقل من سنةيتع يالت األشجار .2

 ( ........................ ). فيفصل الخر ينباتات تسقط أوراقها ف .3

 ( ........................ ) . فيفصل الخر يتسقط أوراقها ف النباتات  .4

 (ي عجبنالي/  يعجبني)ةيحاكم التصرفات التال

 )......................(فيفصل الخر يالمتساقطة ف األشجارف أوراق يتنظ   يف يأساعد أسرت .1

 )......................( أعرفها أتناول ثمار نباتات ال .2

 )......................(     الفواكه قبل أكلهاغسل  .3

================================================ 

 أكمل الفراغ 

بينما تشتهر أريحا بزراعة .............................بزراعة  تشتهر الخليل -1

 ........................الخضروات في تزرع و ........................

 ..............................النباتات التي تعيش طويالً بالنبات تسمى  -2

 ...........................تسمى النباتات التي تعيش أقل من سنة بالنبات  -3

 ...........................قط أوراقها بالنباتات تسمى النباتات التي ال تس -4

 ..........................الخريفقط أوراقها في فصل تسمى النباتات التي تس -5

 ..............................، .................... من النباتات الموسمية -6

......................,.......................,................................ 

 ..............................،......................من النباتات المعمرة -7

 .........................، .................... األوراق  من النباتات متساقطة -8

 .....................,....................تساقط أوراقها من النباتات التي ال ت -9

 :أمام العبارة غير الصحيحة (X)أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة 
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 تعد البندورة و الفراولة من النباتات الموسمية (  ) -1

 من النباتات متساقطة األوراق العنب(  ) -2

 نبات السنديان من النباتات التي ال تؤكل ثمارها ( ) -3

 تتساقط أورق النباتات في فصل الربيع (  ) -4

 تشتهر مدنية أريحا في زراعة العنب (  ) -5

 خضرة البرتقال و الزيتون من األشجار دائمة ال(  ) -6

 الخروب و النخيل من النباتات المعمرة (  ) -7

 الفواكه و الخضروات دون غسلها  نتناول( ) -8

 اختر اإلجابة الصحيحة 

 :موسمية ما عدا التالية كل النباتات  -1

 البندورة . د  الزيتون. ج  البطيخ . ب  السبانخ . أ

 تتسقط  أوراق األشجار في فصل  - 2    

 الشتاء. د  الخريف . ج  الربيع . ب  الصيف .  أ

 النباتات الدائمة تعيش  -3

 طويالً . د  سنتين . ج   سنة . ب   شهر . أ

 من األشجار متساقطة األوراق  -4      

 البرتقال . د  أوب معاً . ج  العنب . ب   اللوز . أ

 من النباتات المعمرة  -5     

 الكوسا. د   البندورة . ج  لتين ا. ب  الخيار .  أ

 

 

 صنف النباتات التالية 
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 نخيل  –رمان  –تفاح  –البرتقال   -الليمون  –السرو  -لوزال-تين ال. أ

 دائمة الخضرة  متساقطة األوراق
 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

 

 الجزر  -البرتقال –الجوافة  –خس  -الفاصوليا -الزيتون –العنب  –الخيار . ب

 معمرة نباتات  نباتات موسمية 
 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 

 

 الحيوانات تتغذى و تنمو : :الوحدة الثانية

 (السلحفاة – الكلب  –الغذاء  –الضفذع  –جمه ح  – النباتات) 

 ..........................طوله وزداد يوان ينمو الحيعندما  .1

  .................... هايتشبه أبو يوانات التيمن الح .2

 ..................... تشبه صغارهايال وانات التيمن الح .3

 ..………………و الماءمو إلى نييوان لكيالححتاج ي .4

 .................... تتغذى الغزالة على. .5

 على النباتات واللحوم.................... غذى يت .6

================================================ 

 : ة غير الصحيحةأمام العبار(  x)  أمام العبارة الصحيحة و عالمة(√) ضع عالمة
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 تعد البطة من الحيوانات آكلة اللحوم والنباتات )      (  .1
 البيئة النظيفة تساعد الحيوان على النمو )      (  .2
 يزداد وزن الحيوانات فقط عند النمو )      (  .3
 تعيش الحيوانات في مجموعات لتحمي نفسها )      (  .4
 يتغذى القنفذ على الديدان )      (  .5
 العجل  يسمى صغير البقرة)      (  .6
 الحيوانات ال تحتاج لبعضها البعض )      (  .7
 سد والنمر من الحيوانات التي تتغذى على النباتات األ)      (  .8
 الطبيب البيطري يشرف على عالج االنسان)      (  .9
 يسمى صغير الحصان جدي (  ) .11

 

 صنف الحيوانات حسب الجدول 

 –قنفذ  –عصفور  -بقرة   –أسد  -الخروف   -نمر   –فأر  –بطة  –نمر  –أرنب ) 

 (الحصان  –الغزال  –االسماك  –الحرباء 

كلة نباتات آحيوانات  كلة لحومآحيوانات  حيوانات آكلة النباتات
 (قوارت )ولحوم 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 جابة الصحيحة مما بين القوسين اختر اإل

 (الزرافة  –البطة  –النمر .......................  ) كلة اللحوم آمن الحيوانات . 1

 (االرنب  –الفراشة  –الضفدع ..........  ) ......وانات التي تشبه صغارها من الحي. 2

 (كالهما  –طولها  –حجمها ........................  ) عندما تنمو الحيوانات يزداد . 3

 (البطة  –العصفور  –الغزال ..........  ) ....................حيوانات من القوارت . 4

 (سد األ –النمر  –رنب األ..............  ) تغذى على النباتات الحيوانالذيي. 5

 :اذكر السبب
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 واناتيحظائر الح يوجود نوافذ ف .1

 ......................................................................./ السبب

 موسم الحصاد ين فيسهول فلسط يوانات فيترعى الح .2

 ......................................................................./ السبب

 اب حادةيوانات آكلة اللحوم أنيوجد للحي .3

 ................................................. / السبب

=================================================== 

 اكتب االسم العلمي 

 حيوانات تتغذى على اللحوم ( ..............   . )1

 حيوانات تتغذى على النباتات (..............   . )2

 حيوانات تتغذى على نباتات ولحوم( ..............    . )3

=================================================== 

 :لكل من  اكتب مثاالا 

 ....................................تغذى على اللحوم حيوان ي. 1

 ............................................حيوان ال يشبه أبويه . 2

 ............................تغذى على نباتات ولحوم حيوان ي. 3

 ..................................شبه صغارها حيوان  ي. 4

 ..................................تغذى على النباتات حيوان ي. 5

================================================ 

 

 

 : ة غير الصحيحةأمام العبار(  x)  أمام العبارة الصحيحة و عالمة(√) ضع عالمة



16 
 

 يسمى صغير الطير فرخ )(  -1

 زداد عددهاعندما تنمو الحيوانات ي( ) -2

 بأم و ألكل حيوان )(  -3

 تتكاثر بالبيض الحصان من الحيوانات التي)(  -4

 بيض الحيوانات متشابه)(  -5

 من الحيوانات التي تعتني بصغارها االرانب)   (   -6

============================================== 

 :جابة الصحيحة مما بين القوسيناختر اإل

 (كالهما  –البيض  –الوالدة ...................) تتكاثر الحيوانات بــ -1

 (طولها  –عددها  –حجمها ....................) عندما تتكاثر الحيوانات يزداد  -2

 (البط  –الدجاج  –الخفاش ...............) من الحيوانات التي تتكاثر بالوالدة  -3

 (الدجاج  -السالحف  –الضفدع .........).....التيتعتني بصغارها الحيواناتمن  -4

==================================================== 

 .أمام العبارة غير الصحيحة (  X)أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة  (√)ضع عالمة 

 ع الحيوانات بالوالدة فقط يمتتكاثر ج)    (    -1

 السلحفاة من الحيوانات التي تتكاثر بالبيض  )     (   -2

 جميع البيوض تتشابه في اللون و الحجم و الشكل  )     (   -3

 البقرة من الحيوانات التي تتكاثر بالبيض  )     (   -4

 اللبؤة من الحيوانات التي تعتني بصغارها  )     (   -5

 الخنفساء من الحيوانات التي ال تعتني بصغارها  )     (   -6

==================================================== 

 

 

 القوسينكمل بالكلمة المناسبة مما بين أ
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 (الضفدع  –البيض   –الطيران   -البيضة   –الوالدة   -الماء ) 

 ..........................أو ..........................تتكاثر الحيوانات بـ -1
 .................................من الحيوانات التي التعتني بصغارها  -2
 ..........................العصافير تعلم صغارها  -3
 ............................. ول مرحلة من مراحل دورة حياة الفراشةأ -4
 .............................تضع انثى الضفدع البيض في  -5

============================================== 

 صحح ما تحته خط

 (.......................)...    بالبيضالنمر من الحيوانات التي تتكاثر  -1

 )...........................(من الحيوانات التي تتكاثر بالوالدة  الدجاجة -2

 ....()....................... الشرنقةالفراشة اول دورة حياتها  -3

 .....()......................بصغارها من الحيوانات التي ال تعتني  رانباأل -4

============================================== 

 :صنف الحيوانات حسب طريقة التكاثر

 (الحوت  –النسر  –الدجاج  –الخفاش  –الغزال  –السلحفاة  –البقرة  –السمك ) 

 حيوانات تتكاثر بالوالدة حيوانات تتكاثر بالبيض

  

  

  

  
=================================================== 

 الحيوانات التي تعيش في مجموعات:     الدرس الثالث

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس

 (كالهما  –الطعام  –الدفء ) .............            ا عنتهاجر الطيور بحثً  -1

 (جماعة  –سرب  –قطيع ) ............                 سماك سمى تجمع األي -2

 (كالهما  -الهجرة   -الحماية )  ..........جلأتعيش الحيوانات في تجمعات من  -3

 (النحل -الحمام  –الفيلة )  .......جل الهجرة و التنقلأحيوانات تتجمع من  -4
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 (العطور  –سل الع –الحرير ) .............         تجمع النحل ينتج عنه صنع  -5
 

============================================== 

 ما رأيك ؟

 .طفل يأخذ بيض الطيور من أعشاشها 

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

ح ما تحته خط  صح 

 .........(........)....قطيع ي تجمع النملنسم   -1

 ).....................(بعضها البعض  لهالك الحيوانات في مجموعات تعيش -2

 .....().................                    جماعة يسمى تجمع الفيلة و االبقار -3

 )......................(عن الطعام و الدفء  بحثاً الغزالنتهاجر  -4
 

==================================================== 

 :أمام العبارة غير الصحيحة(   X) أمام العبارة الصحيحة و عالمة خطأ (  √) ضع عالمة صح 

 ي مجموعة الطيور قطيعنسم  )(  -1

 بقار في مجموعات لتهاجر معاً تعيش األ( ) -2

 عن الطعام و الدفء تهاجر الطيور معا بحثاً )(  -3

 الغزالن من الحيوانات التي تعيش في مجموعات)(  -4

 تجمع النمل و النحل التعاون و النظامتعلم من أ)(  -5

 تجمع النحل ينتج عنه صنع الحرير)(  -6

=================================================== 

 

 

 -:صل اسم الحيوان باسم ابنه
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 فرخ (  ) الجمل  -1

 مهر(  ) الماعز -2

 قاعود( ) الكلب  -3

 شبل (  ) البقرة  -4

 جدي (  ) الطير  -5

 جرو(  ) الحصان  -6

 عجل)     (   األسد  -2
=================================================== 

 :اذكر السبب

 يزرع الفالح بعض النباتات لتتغذى عليها بعض الحيوانات  -1

 /.........................................................................................السبب

 ل األسد و النمر في أقفاص في حديقة الحيوانات ثحيوانات متوضع  -2

 /.........................................................................................السبب

 ق لكثير من المزارعين في فلسطين تعد تربية الحيوانات مصدر رز -1

 ................................................./.....................................السبب

 كثير من الحيوانات في فصل الربيعتتكاثر ال -2

 /.........................................................................................السبب

 :السبب اذكر

 النحل في مجموعات كثيرة  يعيش

 ......................................../ السبب

 تعيش الطيور في مجموعات 
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 /...................................السبب

 تعيش الغزالن في مجموعات 

 /.......................................السبب

 اكتب اسم المرحلة من حياة الفراشة في المكان المناسب

 

 بالدي  ءسما: الوحدة الثالثة

 الشمس: الدرس األول

 الكلمة المناسبة بكمل أ

 (  -تسخن  –القبعات  –الشمس–الغرب  –الضوء  –ظهرا)

 .......................................الشمس مصدر رئيسي لـ .1

 ..........................ينصح بعدم التعرض ألشعة الشمس  . 2

 صباحاً  ..........................تشرق. 3

 شياء األ.....................................الشمس . 4

 للوقاية من أشعة الشمس ................................ نرتدي . 5

 .........................................تغيب الشمس من جهة . 6

 جابة الصحيحة مما بين القوسين اختر اإل
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 (الشمال  –الشرق  –الغرب ................) ......تغرب الشمس من جهة . 1

 (الشمس  –القمر  –النجوم ............) ...........مصدر الرئيسي للضوء ال. 2

 (الدفء  –الماء  –الهواء .................)........نا الشمس بالضوء و تمد. 3

 (الصباح  –ساء الم –الظهر ...........) ............مس وسط السماء عند نرى الش. 4

 النجوم  –القمر  –الشمس .............................) نرى في النهار ضوء . 5

============================================== 

 :أمام العبارة غير الصحيحة  (  x) مام العبارة الصحيحة  وأ(√) ضع عالمة

 نرتدي القبعات للوقاية من أشعة الشمس (  .)1

 رض ية أفضل أنواع الطاقة على سطح األالطاقة الشمس ( . )2

 نسان بالحر والعطش في فصل الشتاء يشعر اإل(  . )3

 تشرق الشمس من جهة الغرب (  . )4

 يحتاج النبات والحيوان الى الشمس (  . )5

 الشمس من  مصادر الطاقة (  . )6

 المظلم  نسان أعماله في الليل ينجز اإل(  . )7

 ظل  جسم لكل . )( 8 

 ينصح بالتعرض ألشعة الشمس ظهراً (  . )9

 شياء الشمس تبرد األ. )  ( 11

================================================== 

 : اكتب المصطلح العلمي

 ضوء والحرارةالمصدر الرئيس لل(  .............) -1

 طاقة دائمة ونظيفة ال دخل لإلنسان في وجود(.............) -2

 (ال يعجبني  –يعجبني ) حاكم التصرفات اآلتية 
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 .................................ولد يمشي في الصيف حافي القدمين -1

 ........................................تلميذ يلعب وقت الظهيرة  -2

 ......................شعة الشمس أتلميذ يرتدى القبعات للوقاية من  -3

==================================================== 

 :بالكلمة المناسبة أكمل 

 (الصباح ، الكهرباء ، النهار ، الشمس ، القبعة )            

 مصدر رئيسي للضوء و الحرارة .........................  -1

 ..............................تشرق الشمس فيكون -2

 ................ من مصادر الضوء  -3

 للوقاية من أشعة الشمس .........................نرتدي  -4

 .......................أذهب إلى مدرستي في  -5

================================================== 

 .أمام العبارة غير الصحيحة (X) أمام العبارة الصحيحة و عالمة( √)ضع عالمة 

 أذهب إلى مدرستي ليالً )    (   .1

 تسخن الشمس الماء و يصبح ساخناً )    (  .2

 يكون الجو حاراً في منتصف النهار )    (  .3

 تكثر استعماالت السخانات الشمسية في فصل الشتاء)    (  .4

 ألشعة الشمس ظهراً ينصح بعدم التعرض )    (  .5

 ترتفع درجة الحرارة في فصل الصيف )    (  .6

================================================== 

 

 

 اذكر السبب 
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 يذهب الكثير من الناس إلى شاطئ البحر في فصل الصيف  -1

 /.....................................................................................السبب

 يقل االعتماد على السخانات الشمسية في فصل الشتاء  -2

 ....................................................../..........................السبب

 تنشط حركة الناس في النهار  -3

 /..................................................................................السبب

================================================== 

 : الدرس الثاني القمر

 :جابة الصحيحة مما بين القوسين اإل ضع خطا تحت

 (ثالثة عشر  –اثنا عشر  –أحد عشر ) شهراً ............ هور السنة القمرية عدد ش -1

 ( هالالً –محاقاً –بدر .............) وينتهي  الً يبدأ القمر هال -2

 (شوال  –رمضان  –شعبان ............) يصوم المسلمون في شهر  -3

 ( شعبان–شوال–رمضان .... ) نراقب ظهور الهالل لتحديد موعد بدء شهر  -4

 (ربيع أول  –بدراً  –هالالً ) ...........يكون القمر في منتصف الشهر -5

 (ول ربيع األ –ذو الحجة  –ذو القعدة )   .........المسلمون في شهر يحج -6

 (ذو الحجة  –محرم  –صفر )  ............. الشهر الثاني في السنة القمرية -7

================================================== 

 صحح ما تحته خط

 )..................( ولربيع األشهر القمرية هو شهر أول األ -1

 ) .................( محرمولد الرسول صلى هللا علية وسلم في شهر  -2

 )..................(شعبانيصوم المسلمون في شهر  -3

 )...................(الهالل و البدر  الشمسمن أوجه  -4

 .أمام العبارة غير الصحيحة (X)أمام العبارة الصحيحة و عالمة ( √)ضع عالمة 
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 يختفي القمر في نهاية الشهر)(  -1

 من المناسبات الدينية المرتبطة بالشهور القمرية عيد األم)(  -2

 القمر يساعدنا على معرفة أوقات الشهر)(  -3

 اإلنسان على سطح القمريعيش )(  -4

 يبقى شكل القمر واحًدا على مدار الشهر)(  -5

 .نصوم شهر رمضان عند رؤية الهالل)   (  -6

 صف الشهرتالقمر يصبح بدراً في من)   (  -7

 .يراقب الناس ظهور الهالل لمعرفة حلول عيدي الفطر و األضحى)   (  -8

 للقمر أشكال مختلفة)   (  -9

 يكون القمر في منتصف الشهر هالالً  (  )   -11

================================================== 

 أكمل العبارة باختيار الكلمة المناسبة مما بين القوسين

 ( ضوء–رض األ –النجوم  –الهالل –ليالً )  

 ........................نرى القمر في السماء  -1

 القمر.................في الليل نرى  -2

 ........................القمر نجم يدور حول  -3

 والقمر..................في الليل نرى -4

 ....................و  من أشكال القمر البدر -5

============================================== 

 

 

 

 اكتب اسم وجه القمر
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..................                               ..................... 

  -: بالترتيب أكمل أشهر السنة القمرية

 ...................،.................... ،ربيع األول  ،صفر  ،محرم 

...................،...............،..............،....................،...................... 

 ذو الحجة ،.................

 : الجهات األربع : الدرس الثالث 

 غير الصحيحةمام العبارة أ( ×) مام العبارة الصحيحة و عالمة أ(   √)  ضع عالمة 

 يقع البحر الميت  غرب فلسطين)   (  -1

 تساعد البوصلة في تحديد اتجاه القبلة)   (  -2

 نستخدم البوصلة في تحديد الجهات األربع)   (  -3

 يهتم المسلمون بمعرفة وقت شروق و غروب الشمس في شهر رمضان)   (  -4

 تشرق الشمس من جهة الشرق)   (  -5

 يستخدم قبطان السفينة الساعة في تحديد الجهات االربع)   (  -6

 تقع مدينة القدس وسط فلسطين)   (  -7

 نسمي الجهة التي تقع في الجزء السفلي من الخريطة شمال)   (  -8

 يطة فلسطين ثالث جهات أصليةيظهر في خر)   (  -9

 نسان القديم بالنجوم في تعيين الجهات األربعةاستعان اإل)   (  -11

 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
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 (الشمال  –الغرب  –الشرق ...........) تشرق الشمس  صباحا من جهة  -1

 (خمسة –أربعة –ثالثة ............... ) عدد الجهات االصلية  -2

 (الجنوب  -الغرب   –الشرق ...........) من جهة  الشمس مساءتغيب  -3

 ( غرب -  جنوب -شمال ) فلسطين  ...........صحراء النقب تقع  -4

 (االحمر –المتوسط  –الميت ............) تشرق فلسطين من جهة الشرق على البحر  -5

================================================== 

 التي تحتها خطح الكلمة صح  

 .......().............                          خمسةصلية عدد الجهات األ -1

 ................() ...                       الغربتشرق الشمس من جهة  -2

 ..................(.).فلسطين  شمالتقع صحراء النقب  -3

 ).....................(فلسطين  جنوبتقع مدينة صفد  -4

 ).....................(من جهة الغرب البحر الميتتشرق فلسطين على  -5

============================================ 

 اكتب الجهات األصلية على الرسم 

 (الغرب   -الجنوب    -الشمال   -الشرق  )  

 

 

 

 

 

 

 

 

  -: اذكر السبب



27 
 

 يستخدم الصيادين البوصلة كثيراً و ال يتحركون بدونها  -1

 /.........................................................................................السبب

 

 ترسم على الخرائط أسهم أربعة على شكل إشارة زائد  -2

 .............................../..........................................................السبب

 

 وقت غروب الشمس أيام شهر رمضان المبارك تهتم كثيراً لمعرفة -3

 /.......................................................................................السبب

=========================================================================== 

 :ارسم الشمس في الجهة الصحيحة حسب الوقت المحدد 

 

 

 :اكتب أسماء الجهات األربع في المكان المخصص 

 

 

 

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

... 

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

... 

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

... 

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


