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 نباتات ومزروعات الرابعة:الوحدة 

 أجزاء النبات األول:الدرس 
  القوسين:بين  امم الصحيحةضع خطا تحت اإلجابة  األول:السؤال 

 الزهرة   [  -املاء    -الورقة     -] الساق                      جميع ما يلي من أجزاء النبات ما عدا           -1

 [ الورقة  -الساق   -الثمرة      -] الزهرة                                          يصنع النبات غذاءه في                 -2

 الثمرة [  -الزهرة   –الساق   -] الجذر                     ثمار واالزهار الجزء الذي يحمل األوراق وال -3

 النبات [ –الجذر  –الزهرة  –] الورقة                                                        الجزء امللون في النبات  -4

 جوز الهند [  -السمسم    - الزيتون  -صبار  ] ال                                   يصنع الصابون النابلس ي من زيت  -5

 [  الجذر   -الورقة    -الساق    -] الزهرة              يمتص النبات املاء والغذاء من التربة بواسطة  -6

 [ جميع ما ذكر   -اللفت     -الفجل    -]  الجزر                                      من النباتات التي تؤكل جذورها    -7

  الباميا[ –قصب السكر  –القرنبيط  – مللوخيةا ]                                        أوراقها من النباتات التي تؤكل  -8

 [جميع ما ذكر –بقدونس ال  -البطاطا  –بصلال ]                                       من النباتات التي تؤكل سيقانها -9

  السبانخ[ –البطاطا  – البقدونس – التفاح ]                      من النباتات التي تؤكل أوراقها وسيقانها  -10

 [  املوز  –امللوخية  –السبانخ  – لعنبا ]                         من النباتات التي تؤكل أوراقها وثمارها  -11

 [  البصل  -  دوار الشمس  -البطاطا     -قصب السكر  ]                                        ما عداجميع ما يلي تؤكل سيقانها  -12

 [الصابون النابلس ي –العصائر   -السيارات  - املربي]         من الصناعات التي تعتمد علي النباتات ما عدا  -13

 [  كل ما سبق  -  الفراولة   -]  البرتقال                                                   يصنع العصير واملربي من   -14

 [ الجذر  –الزهرة  –الورقة  –] الساق           الجزء الذي يثبت النبات في التربة ويمتص املاء  -15

 البذرة [ –الثمرة  –الزهرة  –الورقة  ]                            النبات   يالتكاثر فالجزء املسئول عن  -16

 [ جميع ما ذكر    -الحجم   –اللون  –] الشكل                                              تختلف سيقان النباتات في   -17

 [  الجذر  –الزهرة  –الساق  –] الورقة                                                         نستخرج العطور من  -18

 [ كالهما –البابونج  –]الزعتر                                   من النباتات التي تستخدم كعالج  -19

 رام هللا [ –السبع  – نابلس –] أريحا                          تشتهر مدينة ......... بصناعة الصابون  -20

 منتجات االحتالل[ –املستوردة  –الوطنية  ]                                          من الواجب شراء املنتجات     -21

 قصب السكر[ –األرز  –الفجل  – القمح ]                                           يصنع الخبز والبسكويت من   -22

 دوار الشمس [ –البطاطا العادية  –القمح  – الحلوةالبطاطا ]                                      من الجذور التي تؤكل -23

 -الخاطئة: مام العبارة أ )×(مام العبارة الصحيحة وعالمة أ( √)ضع عالمة  -: ثانيالسؤال ال

 نأكل ساق نبات الزيتون .(    ×)    -1

 من الواجب شراء املنتجات الوطنية .(    √)    -2

 من أجزاء النبات الساق واألوراق فقط .(    ×)    -3
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 تستخرج العطور من الزهرة .(    √)    -4

 أوراق نباتات الزعتر في الطعام . دمتستخ(   √ )    -5

 ( من النباتات التي تؤكل أوراقها العنب وامللوخية .   √)    -6

 ( قصب السكر من النباتات التي تؤكل سيقانها .   √)    -7

 ات التي ال تؤكل سيقانها دوار الشمس .( من النبات    √)   -8

 جذور النباتات متنوعة ومفيدة .(    √)    -9

 نأكل سيقان شجرة الكينا .(   ×)    -10

 نأكل جذور شجرة الليمون .(  ×)    -11

 نأكل أوراق امللوخية.(    √)   -12

 نصنع الزيت من ثمرة الزيتون.(    √)   -13

 املناسبة:كمل العبارات التالية بالكلمات أ الثالث:السؤال 

  الــــمـــربي والعصير الفراولة  علىمن الصناعات القائمة  -1

  القرنبيطزهارها أالتي تؤكل  النباتات ومن لوخيةـــمال وراقهاأمن النباتات التي تؤكل  -2

  دوار الشمس النباتات التي ال تؤكل سيقانها ومن قصب السكر من النباتات التي تؤكل سيقانها  -3

 الـــمرمية أوراق تستخدم في العالج  -4

  الطبيختستخدم أوراق العنب في  -5

  الشكل والحجم واللون والــملمستختلف الثمار في  -6

  الورقة والساق والجذر والزهرةمن أجزاء النبات  -7

 العلمي:أكتب املصطلح  الرابع:السؤال 

ــــذر[] والغذاء.الجزء الذي يثبت النبات في التربة ويمتص املاء  -1 ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ  الجــ

ــــــــاق[]                                       والثمار.الجزء الذي يحمل األوراق  -2 ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ  الســـ

ـــــس]                                                     وسيقانه.أوراقه  نأكلنبات  -3 ـــــــدونـــ  [البقــ

 خط:صحح الكلمة التي تحتها  الخامس:السؤال      

 [الوطنية.                                      ]األجنبية من الواجب شراء املنتجات -1

 [البقدونس]                                         .امللوخيةسيقان واوراق نبات  نأكل -2

 [الجذر]التربة.                                      تمتص املاء الغذاء من  الورقة -3

  [نابـــلس]الزيتون.   بصناعة الصابون من زيت  رام هللاتشتهر مدينة  -4

  [تختلف]        والحجم.           ثمار النباتات من حيث الشكل  تتشابه -5

 [مفيدة]                                                       .ضارةو زهار بالدي متنوعة أ -6
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 [ الفجل –الجزر  –اللفت  ]                               .الخسمن النباتات التي تؤكل جذورها  -7

 [الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ]                                                  الساق.نستخرج العطور من  -8

ــــــاق]     .الجذر الجزء الذي يحمل األوراق والثمار واالزهار هو  -9 ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  [ الســ

 في:رأيك  ماالسادس: السؤال       

 أرضه.شخص ال يهتم بالنباتات في  -1

  تموت النباتات / أهتم بالنباتات ألنها مفيدة لإلنسان والحيوان النصيحة:    ال يعجبني السلوك / 

 االحتالل.شخص يشتري منتجات  -2

  أشترى املنتجات الوطنية النصيحة:   ال يعجبنيالسلوك / 

 النبات:رتب خطوات زراعة  :سابعالالسؤال        

 ( وضع كمية من التراب فوق البذور وريها باملاء .  2)    -

 ( وضع الوعاء في مكان مناسب بالقرب من النافذة ة.  3)    -

 ( وضع كمية من التراب في وعاء .  1)    -

 ( مراقبة نمو البذرة .  4)    -

 القوسين:أكمل الفراغ بالكلمة املناسبة مما بين  :ثامنالالسؤال 

 ( الجزر   –  الطعم  –  الذرة  – العطور   –  الشمس دوار  )

 الذرةوال نأكل جذور نبات  الجزر نأكل جذور نبات  -1

 دوار الشمسال نأكل ساق نبات  -2

 الطعم .الشكل و من حيث  النباتاتتختلف ثمار  -3

 لعطور انصنع من أزهار النباتات  -4

 منها:صنف النباتات اآلتية حسب الجزء الذي تؤكل السؤال التاسع:  

 –العنب  –البندورة  –اللفت  -الخس  –الفجل  –لوخية ــمال –البصل  –البطاطا  –البرتقال  –التفاح  – )الجزر   

 الفول( –السبانخ  –البقدونس 

 نبات نأكل ثماره     نبات نأكل أوراقه       يقانهنبات نأكل س    ره و نبات نأكل جذ    

 البرتقال –التفاح  لوخيةــملا البصل   -   البطاطا الجزر 

 لبندورةا الخس البقدونس  اللفت

 الفول  العنب السبانخ الفجل
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 وفق من العمود )أ( بما يناسبها من العمود )ب( السؤال العاشر: 

 )ب(                                               (أ)

 (            ملوخية   3)           نأكل جذور نبات          -1

 (            زيتون   4سيقان النباتات                 )    -2

 (             متنوعة ومفيدة   2)         نبات نأكل أوراقه          -3

 (            الفجل   1)          نبات نأكل ثماره            -4

  السبب: أذكر  السؤال الحادي عشر:   

  األكسجين والهواء النقينستظل بها وتعطينا       السبب:                                فلسطين.زراعة أشجار الكينا في  -1

 السبب:  للعالج والطهي واألكل .                    الفوائد.أوراق بعض النباتات متعددة  -2

 السبب: ألنها تشتهر بزراعة الزيتون في املناطق الجبلية .  الزيتون.تشتهر نابلس بصناعة الصابون من زيت  -3

جذر ( وعلي الشمال  –) اإلجابة علي اليمين ساق        النبتة:أجزاء  جزٍء مناسم كل  أكتبأ( ) السؤال الثاني عشر:  

 ورقة (    -)زهرة  

 

   مرة:أرسم الجزء الناقص من النبتة في كل )ب( 

 

 جذر            ســــاق           ورقــة           زهــرة         
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 منو النباتات الثاني:الدرس 

 الصحيحة مما بين القوسين:السؤال األول: اختر اإلجابة 

 [ذكرجميع ما  –الضوء  –التربة  – ]املاء                                       إلى يحتاج النبات لكي ينمو  -1

 [ذكرجميع ما  –لونه  –حجمه  – ]شكله                                          يتغير عندما ينمو النبات  -2

 الصحراء[ –الجبال  –غوار األ  –السهول ]                                                      في يزرع السمسم  -3

 [ جميع ما ذكر   -القنوات    -]الحفر                             تعتمد الزراعة املروية علي مياه   -4

 الليمون [ –الخضار  –القمح  –البرتقال  ]          مطار من النباتات التي تعتمد علي ميام األ  -5

 جميع ما ذكر [ –الحفر  – التنقيط –] القنوات                    توفر طريقة الري بـ...................املاء  -6

 الفراولة [ –الخضار  –الزيتون  –] القطن                                                  تشتهر جنين بزراعة  -7

 [الباميا  –القمح  –الشعير  –] السمسم                          جميع ما يلي نباتات بعلية ما عدا  -8

 ذكر[جميع ما  –بالقنوات  –بالرشاشات  – بالتنقيطالري                                   ]من طرق الري الحديثة  -9

 سنديان [ –أسكدنيا  –] السرو                                 من النباتات التي تؤكل ثمارها -10

 البرتقال [ –التين  –] النخيل                              من النباتات متساقطة األوراق -11

 التفاح [ –الزيتون  –] العنب                                   من النباتات دائمة الخضرة  -12

 [  كينا   –  موز    –  ] عنب                             تؤكل ثمارهامن النباتات التي ال  -13

 جلد[  -طعام   - روث -ه   ]عظام يضع الفالح الفلسطيني ............الحيوانات حول مزروعات -14

 

 -الخاطئة: امام العبارة  )×(مام العبارة الصحيحة وعالمة أ( √)ضع عالمة  -السؤال الثاني: 

 اللوز من النباتات متساقطة األوراق.(   √)     -1

 الخروب من النباتات متساقطة األوراق .(   ×)     -2

 تنوع النباتات في فلسطين يسهم في دعم املنتجات الوطنية (   √)    -3

 عندما ينمو النبات يزداد طوله .(    √)   -4

 ال يحتاج النبات إلي ضوء الشمس .(  ×)     -5

 زيت الزيتون والسمسم من الصناعات التي تعتمد علي النباتات .(   √)    -6

 يزرع السمسم والقمح في جبال فلسطين .(   ×)    -7

 إلي ماء فقط .(   ×)    -8
ً
 سليما

ً
 يحتاج النبات لكي ينمو نموا

 تذبل وتصفر أوراق الشجر اذا منع املاء عنها .(    √)   -9

 وحجمه .عندما ينمو النبات يتغير شكله (    √)   -10

 من طرق املحافظة علي املاء الري بالقنوات .(   ×)    -11

 تعتمد الزراعة املروية علي ري االنسان لها .(   √)    -12
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 الري بالقنوات من الطرق التي توفر املاء .(    ×)   -13

 يضع املزارع الفلسطيني روث الحيوانات حول مزروعاته .(   √)    -14

 يقل عدد أوراق النبات عندما ينمو .(    ×)   -15

 تشتهر الخليل بزراعة املوز .(   ×)    -16

 ط األمطار .قيزيد انتاج املزروعات البعلية عندما تس(   √)    -17

 ينمو النبات اذا منعنا عنه املاء والضوء .(   ×)    -18

 الشعير والقمح من النباتات التي تعتمد علي ماء املطر .(    √)   -19

 تكثر زراعة الخيار في فلسطين في املناطق الجبلية .(   ×)    -20
 

 القوسين:أكمل الفراغ بالكلمة املناسبة مما بين السؤال الثالث:         

    (    األمطار       -     التنقيط    -   ينمو      - حجم    -القمح     -   أوراق)                               

 لونه.يتغير  النبات ينمو عندما  -1

 ينمو.عندما  النبات حجمو يزداد طول  -2

 األمطار  مياه  علىتعتمد الزراعة البعلية في فلسطين  -3

 لتنقيطامن طرق ري املزروعات الري بـ -4

 ينمو.النبات عندما  أوراقيكثر عدد  -5

 القمح نبات موسمي تقطف ثماره في الصيف ويصنع مني الخبز  -6
 

 التالية:صحح الخطأ في الجمل السؤال الرابع:        

 [دائمة الخضرة ]                   األوراق  متساقطةالنخيل من النباتات  -1

 [لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو ا ]                    التفاح من النباتات التي ال تؤكل ثمارها -2

 [البنـــــــــــــــــــــــــــــدورة ]                    من النباتات املوسمية                     التين -3

ـــة  ]                    املستوردة من الواجب شراء املنتجات  -4 ـــ ـــ ــــ  [الوطنيــــــــــــــــــ

  [بالتنقيط  ]                                                  يوفر املاء  بالحفر الري  -5

 [التربة ]                           .الصخور رعناه في  إذاات بينمو الن -6

 [العنـــــــــــــب  ]                                   .البرتقالبزراعة  لتشتهر الخلي -7

 [البعلـــــــــــــية  ]                   األمطار مياه  على املرويةتعتمد الزراعة  -8

 العلمي:أكتب املصطلح السؤال الخامس:         

 [الزراعة البعلية  مياه األمطار في سقي املزروعات ] علىزراعة تعتمد  -1

 [العنب  ]     نبات ينضج في الصيف وتؤكل ثماره وأوراقه.      -2

 [الزراعة املروية  ]                                     اآلبار.مياه  علىنباتات تعتمد  -3

 [النباتات البعلية  ]                                   مياه األمطار  علىنباتات تعتمد  -4
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 يعجبني( ال  / )يعجبنيالتصرفات التالية بكتابة  السؤال السادس: حاكم         

 (ال يعجبني  -)يعجبني                                  االحتالل.شخص يشتري منتجات  -1

 ال يعجبني(  -يعجبني )                                                            بأرضه.فالح يعتني  -2

 (ال يعجبني  -)يعجبني           املدرسة.زهار من حديقة طالب يقوم بقطع األ  -3

 (ال يعجبني  -)يعجبني                                   ماء.زرع خليل الفول وتركه دون  -4

 ال يعجبني(  - يعجبني)        املزروعات.فالح يستخدم طريقة التنقيط لري  -5

 

  لو:ماذا يحدث السؤال السابع:    

  توفير الـمياه     املزروعات.استخدم الفالح طريقة التنقيط في ري  -1

 يموت                                                     النباتات.منعنا املاء عن  -2

  يموت / يصبح ذابل أصفر                                       مظلمة.وضعنا النبات في غرفة  -3

  يموت / يذبل ويصفر                          مغلق.زرعنا نبات ووضعناه في حوض  -4

  يمنع نمو النبات وال يكبر                                     الضارة.لم نقم بإزالة األعشاب  -5

 

  السبب:اذكر السؤال الثامن: 

  لتسميد املزروعات                            يضع الفالح روث الحيوانات حول مزروعاته . -1

  ألنه يوفر الــماء.                                        الري أنواع  أفضليعد الري بالتنقيط  -2

  ألن الجو مالئم له في الجبال                                                              الجبال. علىيزرع الزيتون  -3

  ألنها منطقة حارة واملوز يحتاج حرارة                                                     أريحا.ينمو املوز في أغوار  -4

 

 وموسمية:معمرة  إلىالنباتات اآلتية  السؤال التاسع )أ( صنف  

 قمح( –فراولة  –بندورة  –خروب  –زيتون  –نخيل  –البرتقال   -البرية  )األزهار                 

 نباتات موسمية                        نباتات معمرة                                  

 األزهار البرية  –بندورة  –فراولة  –قمح     نخيل      البرتقال     -زيتون      -خروب   

 مروية:زراعة بعلية وزراعة  إلىصنف النباتات )ب( 

 (البرتقال –الباميا  –السمسم  –البطيخ  –الزيتون  –اللوز  –الخوخ  –الذرة  –القمح   -)البندورة  

 زراعة مروية                         زراعة بعلية                                     

 البرتقال  –الباميا  –السمسم  –البطيخ  –اللوز  –البندورة  الزيتون  –الذرة  –القمح                     
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 أعيد ترتيب مراحل دورة حياة النبات بوضع الرقم املناسب في الدائرة:السؤال العاشر: 

 

 2 – 5اإلجابة السطر األول 

  3 -1السطر الثاني 

  4الدائرة األخيرة 

 أنواع النباتات الثالث:الدرس 
 -الخاطئة: مام العبارة أ )×(مام العبارة الصحيحة وعالمة أ( √)ضع عالمة  - األول:السؤال 

 تعد البندورة والفراولة من النباتات املوسمية .(   √)     -1

 من النباتات متساقطة األوراق العنب .(    √)     -2

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

 تعتبر األسكدنيا من األشجار التي نأكل ثمارها .(  √)     -4

 تتساقط أوراق النباتات في فصل الربيع .(     ×)   -5

 ريحا بزراعة العنب .أ( تشتهر مدينة    ×)    -6

 ( البرتقال والزيتون من األشجار دائمة الخضرة .   √)    -7

 ( الخروب والنخيل من النباتات املعمرة .    √)   -8

 نتناول الفواكه والخضروات دون غسلها .(   ×  )   -9

 نباتات موسمية .(   ×)     -10
ً
 تسمي النباتات التي تعيش طويال
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 من النباتات املعمرة الزيتون والنخيل . (    √)   -11

 النباتات املعمرة هي النباتات التي تعيش أكثر من سنة .(   √)    -12

 يوجد نبات السرو في أحراش أم صفا.(   √)    -13

 تكثر زراعة التفاح في مدينة يافا .(   ×)    -14

 من النباتات التي نأكل ثمارها السرو والبلوط .(     ×)   -15

 من األشجار املثمرة البرتقال والسرو .(  ×)     -16

 نأكل ثمار أشجار الزيتون والتين التي زرعها أجدادنا .(    √)   -17

 ي جبال فلسطين .تكثر زراعة أشجار الزيتون ف(  √)     -18

 تتساقط أوراق األشجار في فصل الخريف . (  √)    -19

 تسمي األشجار التي ال تسقط أوراقها دائمة الخضرة . (  √)    -20

 

 القوسين: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  الثاني:السؤال 

 [  عصا الراعي  – النخيل   – ]التفاح                                  من النباتات املوسمية   -1

 العنب [ –الصنوبر  –لباذنجان ] ا                     جميع النباتات معمرة ما عدا  -2

 [الشتاء  – الخريف –الربيع  –] الصيف                  تسقط أوراق األشجار في فصل  -3

 [  سنديان –موز  –أسكدنيا ]                       كل ثمارها أنال من األشجار التي  -4

 [ التفاح –السنديان  –] السرو              كل ثمارها عدا أجميع األشجار ال ن -5

 البندورة [ – الزيتون  –البطيخ  –] السبانخ                        كل النباتات موسمية ماعدا  -6

  -سنتين  –سنة  –] شهر                                النباتات الدائمة تعيش  -7
ً
 [طويال

 [ سنة –شهر  –]  أسبوع             النباتات املوسمية تعيش أقل من  -8

 [ –البرتقال  –العنب  –] اللوز                  من األشجار متساقطة األوراق  -9
ً
 أ+ب معا

 الكوسا [ – فراولة ال –التين ]                                     من النباتات املعمرة  -10

 كالهما[ -دائمة الخضرة  – متساقطة األوراق]النباتات التي تسقط أوراقها في فصل الخريف هي نباتات  -11

 العنب [ – الزيتون  –] الرمان                       من النباتات دائمة الخضرة  -12

 سواحل البحر [ –وادي غزة  –صفا ]                م أحراش أتكثر أشجار السرو في  -13

 يافا [ – ريحاأ –] الخليل              تكثر زراعة أشجار املوز في مدينة  -14

 الزيتون [ –املوز  –العنب ]                     تشتهر مدينة الخليل بزراعة   -15

 

 الفراغ: السؤال الثالث: أكمل

 الــــموز بينما تشتهر مدينة أريحا بزراعة . العنب تشتهر مدينة الخليل بزراعة  -1

 طوباستزرع الخضروات في . -2
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 بالنبات  -3
ً
 الــمعمرةتسمي النباتات التي تعيش طويال

 املوسميةأقل من سنة بالنبات تسمي النباتات التي تعيش  -4

 دائمة الخضرةتسمي النباتات التي ال تسقط أوراقها بالنباتات  -5

 متساقطة األوراق تسمي النباتات التي تسقط أوراقها في فصل الخريف  -6

 زيتون وعنب النباتات املعمرة  ومن قمح وباذنجانت املوسمية من النباتا -7

 العنب وتفاح من النباتات متساقطة األوراق  -8

  سرو والبرتقالمن النباتات التي ال تتساقط اوراقها  -9

  السبب:ذكر السؤال الرابع: أ      

 اختالف درجة الحرارة )اختالف مناخها(  فلسطين.تنوع النباتات في  -1

 لتزيين املنتزهات             الفلسطينية.نزرع النباتات دائمة الخضرة في املتنزهات  -2

 حتى ال نصاب باألمراض             أكلها.يجب غسل الثمار قبل  -3

  مراض (اإلصابة باألمراض ) تحمينا من األ  عملن . الشتاء.كثار من الحمضيات في فصل ضرورة اإل -4

 

 العلمي:أكتب املصطلح س: خامالسؤال ال         

 [األشجار املعمرة ]                                سنة.كثر من أاألشجار التي تعيش  -1

 [األشجار املوسمية ]                                سنة.قل من أاألشجار التي تعيش  -2

 [األوراق نباتات متساقطة ]                   الخريف.وراقها في فصل أنباتات تسقط  -3

 [نباتات دائمة الخضرة ]               الخريف.وراقها في فصل أنباتات ال تسقط  -4

 [النباتات البرية ]        فيها.تنمو في السهول والجبال ال دخل لإلنسان  -5

 

 خط:صحح ما تحته  السادس:السؤال      

 [الخلـــــــــــــــــــــــــيل ]                            .هللارام تكثر زراعة العنب في مدينة  -1

ـــــــة ]                                          .املعمرةالخيار من النباتات  -2 ـــــ  [الــموسميـ

 [الــــمروية ]    بالتنقيط.مياه الري  علىتعتمد  البعليةالزراعة  -3

 [املوسمية]                         سنة.تعيش أقل من  املعمرةالنباتات  -4

  [البندورة]                                       من النباتات املوسمية. الصبر  -5

 [التفاح ]                          من النباتات التي تؤكل ثمارهاالسرو  -6

 [دائمة الخضرة]                      الزيتون من النباتات متساقطة الورق. -7

 

 يعجبني( ال  / )يعجبنيحاكم التصرفات التالية بكتابة السؤال السابع: 

 ال يعجبني(  -يعجبني )  الخريف.اساعد اسرتي في تنظيف أوراق األشجار املتساقطة في فصل  -1
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 (ال يعجبني  -)يعجبني                                                                     يعرفها.نباتات ال  يتناول ثمار تلميذ  -2

 ال يعجبني(  -عجبني )ي                                                                                      كلها.أغسل الفواكه قبل  -3

 (ال يعجبني  -)يعجبني                                         الشتاء.يكثر الناس من تناول الحمضيات في فصل  -4

 

 من العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب( الثامن: وفقالسؤال      

 )ب(                                                          (أ)

 (          الحمضيات  4)           تشتهر مدينة الخليل بزراعة   -1

 (          املوز  3)          تشتهر مدينة طوباس بزراعة   -2

 (         العنب 1)              تشتهر مدينة اريحا بزراعة    -3

 (          الخضروات 2)             تشتهر مدينة يافا بزراعة        -4

 (          الخوخ 5)          تشتهر مدينة الخليل بزراعة    -5

 

  التالية:النباتات  السؤال التاسع: صنف       

 نخيل( –رمان  –تفاح  –البرتقال  –الليمون  –السرو   -اللوز   -)التين  .أ

 دائمة الخضرة                           متساقطة األوراق                            

 نخيل  –البرتقال  –الليمون  –السرو   رمان  –تفاح  –اللوز  –التين  

 الجزر( –البرتقال  –الجوافة  –خس  –الفاصوليا  –الزيتون  –العنب  – )الخيار   .ب

 نباتات معمرة                         نباتات موسمية                           

 البرتقال  –الجوافة  –الزيتون  –العنب        الجزر  –الخس  –الفاصوليا  –الخيار 
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 حيوانات يف بالدي اخلامسة:الوحدة 
 الدرس األول: احليوانات تتغذي وتنمو

  بين القوسين: امم الصحيحةالسؤال األول: ضع خطا تحت اإلجابة 

 [ الزرافة  –البطة  –النمر  ]                          من الحيوانات آكلة اللحوم        -1

 [األرنب  –الفراشة   -من الحيوانات التي تشبه صغارها                    ] الضفدع  -2

 [كالهما  –طولها  –عندما تنمو الحيوانات يزداد                             ]حجمها  -3

 [كالهما  –البطة  –] العصفور           حيوانات من القوارت                                -4

 األسد [           –النمر  – االرنب]          علي النباتات        ىالحيوان الذي يتغذ -5

 النمر [   - البطة   -من الحيوانات آكلة اللحوم والنبات                ]  الزرافة   -6

 [ كالهما  –املخالب  –أكل اللحوم              ]  األنياب  يتساعد .........األسد عل -7

 [ كالهما   -املاء    -تحتاج الحيوانات لتنمو إلي                                ]  الغذاء   -8

 [  عجل  -جدي    -يسمي صغير البقرة                                               ]  مهر   -9

 [ القوارت –الروافع   -تسمي الحيوانات آكلة النباتات واللحوم         ]  القواطع   -10

 [ كالهما   -حجمها    -عندما تنمو الحيوانات يزداد                             ] طولها   -11

 النباتات واللحوم [   -اللحوم    -األسد والنمر من الحيوانات آكلة                      ] النباتات   -12

 -الخاطئة: امام العبارة  )×(مام العبارة الصحيحة وعالمة أ( √)ضع عالمة  -السؤال الثاني: 

 تعد البطة من الحيوانات آكلة اللحوم والنباتات .(   √)     -1

 البيئة النظيفة تساعد الحيوان علي النمو .(   √)     -2

 يزداد وزن الحيوانات فقط عند النمو .(   ×)    -3

 تعيش الحيوانات في مجموعات لتحمي نفسها .(   √)    -4

 القنفذ علي الديدان . ىيتغذ(   √)    -5

 صغير البقرة العجل . ىيسم (   √)    -6

 الحيوانات ال تحتاج لبعضها البعض .(   ×)    -7

 األسد والنمر من الحيوانات التي تتغذي علي النباتات .(  ×)     -8

 الطبيب البيطري يشرف علي عالج  االنسان . (   ×)    -9

 يسمي صغير الحصان جدي .(   ×)    -10
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 يسمى صغير الطير فرخ.(    √)   -11

 (عندما تنمو الحيوانات يزداد عددها.  ×)    -12

 لكل حيوان أم وأب.(    √)   -13

 من الحيوانات التي تتكاثر بالبيض الحصان .(    ×)   -14

 بيض الحيوانات متشابهة.(   ×)    -15

 من الحيوانات التي تعتني بصغارها األرانب.(   √)    -16

 يتغير شكل وحجم الحيوانات عندما تنمو .(    √)   -17

 جميع صغار الحيوانات تشبه أبويها .(   ×)    -18

 الغزال من الحيوانات آكلة اللحوم .(    ×)    -19

 تساعد األظافر واألسنان األسد علي أكل اللحوم .  (    √)   -20

 

 القوسين:أكمل الفراغ بالكلمة املناسبة مما بين السؤال الثالث:         

 البطة (   -الكلب   -الغذاء   -الضفدع   -حجمه   -)النباتات                                

 حجمه عندما ينمو الحيوان يزداد طوله و  -1

 الكلبمن الحيوانات التي تشبه أبويها  -2

 الضفدعمن الحيوانات التي ال تشبه صغارها  -3

 الغذاءو املاء  إلى يحتاج الحيوان لكي ينمو  -4

 النباتات علىتتغذي الغزالة  -5

 واللحوم.النباتات  على البطة ىتغذت -6

 

 العلمي:أكتب املصطلح : رابعالسؤال ال        

 .حيوانات تتغذى على اللحوم  [حيوانات آكلة اللحوم ]  -1

 .حيوانات تتغذى على النباتات  [حيوانات آكلة النباتات ]  -2

  حيوانات تتغذى على اللحوم والنباتات [القوارت ]  -3
ً
   .معا

 

  السبب:ذكر أ: خامسالسؤال ال

 الحيوانات.ائر حظوجود نوافذ في  -1

 لتهوية املكان وقتل الجراثيم السبب /             

 الحصاد.ترعى الحيوانات في سهول فلسطين في موسم  -2

 لوجود النباتات  /السبب   

 .ياب حادةنيوجد للحيوانات آكلة اللحوم أ -3
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 لتساعدها على أكل اللحم السبب/

 يوجد للحيوانات آكلة النبات أضراس. -4

 لتطحن الحبوب والنبات السبب /

 

 الجدول:صنف الحيوانات حسب  سادس:الالسؤال 

 –الغزال  –األسماك  –الحرباء  –قنفذ  –عصفور  –بقرة  –أسد  –الخروف  –نمر  –فأر  –بطة  –نمر  –أرنب  )

 الحصان (

 حيوانات آكلة اللحوم والنباتات ) القوارت ( حيوانات آكلة النباتات    حيوانات آكلة اللحوم         

 قنفد     -األسماك   -فأر  –بطة  الغزال   -الخروف    -أرنب  نمر                         

 الحرباء    -عصفور    بقرة   -الحصان     أسد                       

 السؤال السابع: صحح ما تحته خط:

 [جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو .      ] جدييسمي صغير الكلب  -1

 [األســــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ]  على اللحوم. األرانبتتغذي  -2

 [ اللـــــــــــــــــــــــحـــــوم ]     النبات.األسد علي  ىيتغذ -3

 

 السؤال الثامن: من أكون:

 لبعض  -1
ً
 شافيا

ً
 لذيذا

ً
 النحلة األمراض. حشرة تطير لها جناحان وستة أرجل تعطي طعاما

 الضفدعةله أربعة أطراف يسبح في املاء ويقفز على األرض.                                                         -2

ــــد صوته مخيف يعيش في الغابة يخافه الجميع.                                                            -3 ـــــ ـــــ ـــ  األســـــ

 الحصان اف ويساعد في التنقل.                                                       جسمه قوي له أربعة أطر  -4

ــــــجمل             الصحراء.النبات ويلقب بسفينة  علىحيوان يعيش في الصحراء يتغذى  -5  الـ

 

 (:السؤال التاسع: حاكم التصرفات التالية بوضع )يعجبني / ال يعجبني

 (ال يعجبني)يعجبني / فالح يعذب الحيوانات وال يطعمها.                  -1

2-                              .
ً
 مصابا

ً
 / ال يعجبني( يعجبني)تيسير يسعف حيوانا
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 الدرس الثاني: احليوانات تتكاثر
 القوسين:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  السؤال األول:

 [ كالهما -البيض  –الوالدة  ]                                     ـ....          تتكاثر الحيوانات ب-1

 [طولها   –عددها  -حجمها  ]                              عندما تتكاثر الحيوانات يزداد-2

 [  ىاألفع –الزرافة  –الحمام  –الضفدع  ]                      من الحيوانات التي تتكاثر بالوالدة -3

 [الدجاج -السالحف -الضفدع ]                    من الحيوانات التي تعتني بصغارها -4

 [ميع ما سبق ج –إطعامها  –تنظيفها  –من طرق عناية الحيوانات بصغارها                  ] حمايتها -5

 السمك [ –الخفاش  –الفراشة  –جميع ما يلي يتكاثر بالبيض ما عدا                    ] التمساح -6

 [ جميع ما سبق –البيضة  –الشرنقة  –من مراحل دورة حياة الفراشة                       ] اليرقة    -7

 الحصان  [  -  الضفدع  -الدجاجة    من الحيوانات التي ال تشبه آبائها                     ]-8

 [ جميع ما سبق –اللون  –الحجم  –تختلف الحيوانات من حيث                             ] الشكل -9

 [   جميع ما سبق –ال تعتني بصغارها  –تشبه صغارها  –] تتكاثر بالبيض الخنفساء من الحيوانات التي                   -10

 العبارة الخاطئة: أمام( )×مام العبارة الصحيحة وعالمة أ (√)ضع عالمة  الثاني:السؤال 

 تتكاثر جميع الحيوانات بالوالدة فقط .(   ×)   -1

 السلحفاة من الحيوانات التي تتكاثر بالبيض.(  √)    -2

 (جميع البيوض تتشابه في اللون والحجم والشكل.  ×)   -3

 (البقرة من الحيوانات التي تتكاثر بالبيض.  ×)   -4

 اللبؤة من الحيوانات التي تعتني بصغارها.(   √)   -5

 الخنفساء من الحيوانات التي ال تعتني بصغارها .(   √)   -6

 أكبر بيوض الطيور بيضة النعامة . (  √)   -7
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 الفراشة من الحيوانات التي تشبه صغيرها . (  ×)   -8

 يكثر ويزداد عدد الفراش في فصل الشتاء . (  ×)   -9

 ترقد السلحفاة علي البيض وتعتني به . (  ×)   -10

 نسمي مراحل نمو الحيوانات بدورة الحياة . (  √)   -11

 تعلم الطيور صغارها الطيران لتعتمد علي نفسها . (  √)   -12

 املرحلة الثالثة من دورة حياة الفراشة تسمي اليرقة . (  ×)   -13

 يضة هي أول مراحل دورة حياة الفراشة .الب (  √)   -14

 العصافير تطعم صغارها . (  √)   -15

 

 القوسين:أكمل بالكلمة املناسبة مما بين السؤال الثالث: 

 الضفدع( –البيض  -الطيران  -البيضة  -الوالدة  – )املاء

 البيض أو الوالدة تتكاثر الحيوانات ب  -1

 الضفدع من الحيوانات التي ال تعتني بصغارها -2

 الطيرانصغارها العصافير تعلم  -3

 الطيران أول مرحلة من مراحل دورة حياة الفراشة -4

 املاءتضع أنثى الضفدع البيض في  -5

 صحح ما تحته خط:السؤال الرابع: 

 [الوالدة  ]                      بالبيضالنمر من الحيوانات التي تتكاثر  -1

 [األسد  ]    من الحيوانات التي تتكاثر بالوالدة            الدجاجة -2

 [البيضة  ]                                لشرنقةالفراشة أول دورة حياتها ا -3

 [السلحفاة  ]  من الحيوانات التي ال تعتني بصغارها             األرانب -4

 صنف الحيوانات حسب طريقة التكاثر:السؤال الخامس: 

 الحوت( -النسر  –الدجاج  –الخفاش  –الغزال  –السلحفاة -البقرة  – )السمك .أ

 حيوانات تتكاثر بالوالدة                      حيوانات تتكاثر بالبيض                 

 الحوت  –الخفاش    -الغزال  –البقرة  النسر -الدجاج  –السلحفاة  –السمك 

 الخنفساء( –الضفدع -األسد  –الفراشة  –الكنغر  –الفيل  –الدجاج  – )السمك .ب

 تعتني بصغارها  ال حيوانات                     تعتني بصغارها حيوانات              

 الخنفساء  –الضفدع  –الفراشة  –السمك  األسد  –الكنغر  –الفيل  –الدجاج     
 

 صحح ما تحته خط السؤال السادس: 

 شرنقــــــــــة[]          البيضة.املرحلة الثالثة من دورة حياة الفراشة  -1

 [السلحفاة]          .الدجاجةمن الحيوانات التي ال تعتني بصغارها  -2

 [الوالدة]                      .بالبيضاألسد من الحيوانات التي تتكاثر  -3
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 [الطيران]                                   السباحة.العصافير تعلم صغارها  -4

 [الدجاجة]من الحيوانات التي تتكاثر بالبيض.                       النمر  -5

  العلمي:السؤال السابع: أكتب املصطلح 

ــــــو ]هو زيادة في الحجم والوزن                                                 -1 ـــ ـــــ  [النــــــمـــــــــــــــــ

 [التــــكاثر ]هو زيادة في العدد من نفس النوع                                     -2

 السؤال الثامن: أذكر السبب: 

 لوجود األزهاريكثر الفراش في فصل الربيع؟  -1

  حتى يزيد عددهايمنع صيد الحيوانات وقت تكاثرها؟  -2

 حتى تنقص ويزيد عددها بيض الطيور من أعشاشها؟  ذال نأخ -3

 السؤال التاسع: ما رأيك:

 سما تقدم املاء والطعام لقطة مكسورة. -1

 الرفق بالحيوانالسبب /        ييعجبن الرأي:

 أطفال يأخذون بيض العصافير من أعشاشها. -2

 ألن الرسول أوصانا الرفق بالحيوان السبب /    ال يعجبنيالرأي: 

 العاشر: حاكم التصرفات التالية بكتابة )يعجبني /   ال يعجبني(:السؤال 

 (ال يعجبني)يعجبني /                       خليل يتسلق األشجار ليجمع بيض الطيور.  -1

 (   ال يعجبني   /يعجبني )تيسير يعتني بقطته ويقدم لها الطعام.                               -2

 (  ال يعجبني) يعجبني  /   لة في علبة لتحتفظ بها      مرام تجمع الفراشات الجمي -3

   ال يعجبني(   /يعجبني )رجل يصطاد الحيوانات البرية بكثرة فترة تكاثرها.          -4
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 الدرس الثالث/ احليوانات التي تعيش يف مجاعات
 القوسين:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  األول:السؤال 

1- 
ً
 [كالهما –الطعام  – ]الدفء عن ....................                                                        تهاجر الطيور بحثا

 جماعة[ -سرب  – ]قطيعيسمى تجمع األسماك................                                                                 -2

 [كالهما-الهجرة - ]الحمايةعات من أجل ................                                  اتعيش الحيوانات في جم-3

 النحل[ –الحمام  – ]الفيلة                   الهجرة والتنقل.......................حيوانات تتجمع من أجل -4

  العطور[ -العسل  – ]الحرير تجمع النحل ينتج عنه صنع ...................                                                 -5

 [سرب  –جماعة  –تسمي مجموعة الطيور املهاجرة                                                                  ] قطيع -6

 [ قطيع  –سرب  –تسمي مجموعة األغنام                                                                                 ] جماعة -7

 [ كالهما –األغنام  –من الحيوانات التي تعيش في مجموعات                                                   ] األبقار -8

 تبحث عن الدفء[ –تحمي نفسها  – صنع الغذاءيعيش النحل في مجموعات من أجل                              ]  -9

 النحل [ – الحمام –لهجرة والتنقل                          ] الفيلة من الحيوانات التي تتجمع من أجل ا-10

 [كالهما   -التعاون     -نتعلم من النمل والنحل                                                                           ] النشاط  -11

                                                             ]  األفيال  -12
ً
   األسماك  [  -الحمام    -تتقاسم ..............طعامهما معا

 امام العبارة الخاطئة:×  ( امام العبارة الصحيحة وعالمة )  (  √ضع عالمة )    الثاني:السؤال 

 نسمي مجموعة الطيور قطيع.(   × )   -1

.تعيش األ (  × )    -2
ً
 بقار في مجموعات لتهاجر معا

 عن الطعام والدفء.(   √)   -3
ً
 بحثا

ً
 تهاجر الطيور معا

 الغزالن من الحيوانات التي تعيش في مجموعات .(  √)    -4
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 أتعلم من تجمع النمل والنحل التعاون والنظام.(  √)    -5

 ه صنع الحرير.تجمع النحل ينتج عن(   × )   -6

 تعيش الحيوانات في جماعات لتحمي بعضها البعض .(   √)   -7

 يعد األرنب من الحيوانات آكلة النباتات . (  √)   -8

 نتعلم من النمل والنحل النشاط . (  √)   -9

 الحيوانات ال تحتاج لبعضها البعض . ( × )    -10

 تسمي جماعة السمك سرب . (  √)   -11

 تعيش الحيوانات في تجمعات من أجل تقاسم الطعام فقط . ( × )    -12

 

 صحح ما تحته خط: الثالث:السؤال 

 [جماعة]                                                              قطيع  نسمي تجمع النمل  -1

 [لحماية]    بعضها البعض        لهالكتعيش الحيوانات في مجموعات  -2

 [قطيع]                                             جماعة يسمى تجمع الفيلة واالبقار  -3

 عن الطعام والدفء                                     ] الغزالنتهاجر  -4
ً
 [الحمامبحثا

 صل اسم الحيوان باسم ابنه: الرابع:السؤال 

 فرخ  (   5)    الجمل                                       -1

 مهر  (   6)                                            املاعز  -2

 قاعود (    1)                                           الكلب -3

 شبل  (  7)                                            البقرة -4

 جدي  ( 2)                                             الطير  -5

 جرو   (  3)                                      الحصان -6

 عجل  (  4)                                            األسد -7

 ذكر السبب:أ الخامس:السؤال 

 يزرع الفالح بعض النباتات لتتغذى عليها بعض الحيوانات.  -1

 لتوفير الطعام للحيوانات السبب /

 الحيوانات.قفاص في حديقة أتوضع حيوانات مثل األسد والنمر في  -2

 خوفا من آذاها ألنها مفترسة  السبب /             

 تعد تربية الحيوانات مصدر رزق لكثير من املزارعين في فلسطين. -3

 ألنها توفر الطعام والنقود .السبب /
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 الربيع.تتكاثر الكثير من الحيوانات في فصل  -4

 الجو معتدل السبب /

 يعيش النحل في مجموعات كبيرة. -5

 لصنع العسل السبب / 

 مجموعات.تعيش الطيور في -6

 عن الدفء والطعام السبب /
ً
 لتهاجر معا بحثا

 مجموعات.تعيش الغزالن في -7                

 يعجبني  /  ال يعجبني  ( حاكم التصرفات اآلتية بكتابة )   السادس:السؤال 

 (ال يعجبني)يعجبني /                                     طفل يأخذ بيض الطيور من أعشاشها. -1

 ال يعجبني()يعجبني / تلميذ يضرب جماعة النحل.                                                        -2

 ال يعجبني()يعجبني /                                               تلميذ يحبس العصافير في قفص. -3

 (ال يعجبني /يعجبني )      فالح يعتني بقطيع األغنام ويقدم لها الطعام والشراب. -4

 السؤال الثامن: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 القطة(  -النقب   -النباتات   -)البيض 

 القطة من الحيوانات التي تتكاثر بالوالدة  -1

 النقب يعد الجمل من الحيوانات التي تعيش في الصحراء  -2

 البيضتتكاثر الطيور بـ. -3

      النباتات يعد األرنب من الحيوانات آكلة  -4

 يناسبه:أكمل الفراغ بما  السابع:السؤال 

 سربتهاجر الطيور بشكل  -1

 التكاثرتزداد الحيوانات بـ -2

 جماعــــــة تسمي مجموعة النمل  -3

 النحل والنمل من الحيوانات التي تعيش في جماعة  -4

 صغارها الفيل من الحيوانات التي تعيش في جماعة وتعتني بـ. -5

 التعاون والنشاط أتعلم من النمل  -6

 املناسب:كتب اسم املرحلة من حياة الفراشة في املكان أ الثامن:السؤال 

  البيضة(   -اليرقات       -الفراشة       -   )شرنقة                                       

 للحماية والبحث عن الطعام السبب /
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 الفراشة  -4شرنقة                        -3يرقة                    -2بيضة                  -1                         

 

 امليارتابعوا موقع امليار التعليمي تجدون إجابة كراسة 

 

 السؤال التاسع: صنف حسب الجدول: 

 النمل(   -سمك    -غزالن   -العصافير     -النحل   -أبقار   -)حمام 

 حيوانات تعيش في جماعات  حيوانات تعيش في أسراب   حيوانات تعيش في قطيع 

 النحل العصافير     -حمام أبقار

 النمل سمك  غزالن

 الوحدة السادسة: مساء بالدي 

 الشمس األول:الدرس  

 اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: السؤال األول: اختر 

 [الشمال –الشرق  – الغرب] تغرب الشمس من جهة ......................                                 -1

 [الشمس –القمر  – ]النجوم  املصدر الرئيس ي للضوء ....................                                  -2

 الدفء[ –املاء  – ]الهواء  تمدنا الشمس بالضوء و ...................                                  -3

 [الصباح –املساء  – الظهر ]  نرى الشمس وسط السماء عند .................                       -4

  النجوم[ –القمر  – الشمس]  نرى في النهار ضوء ......................                                          -5

 [ جميع ما ذكر   -النبات    -ضوء الشمس ضروري لإلنسان و.............                          ]  الحيوان   -6

 آخر [  -وسط    -ترتفع الشمس في ............النهار                                               ]  أول   -7

 الكهرباء [  -املاء    -تساهم الطاقة الشمسية في توفير                                           ] الهواء   -8

 كالهما [  -الشتاء    -يكثر االعتماد علي السخانات الشمسية في فصل                ] الصيف   -9

 [كالهما  –ضوء الشمس  –] حرارة الشمس يرتدي األطفال القبعات للوقاية من                                       -10

 مام العبارة الخاطئة:أ )×(مام العبارة الصحيحة وعالمة أ (√)ضع عالمة  الثاني:السؤال 
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 نرتدي القبعات للوقاية من أشعة الشمس.(  √)    -1

 الطاقة الشمسية أفضل أنواع الطاقة على سطح األرض. (  √)   -2

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

 تشرق الشمس من جهة الغرب. ( ×)    -4

 لى الشمس.إيحتاج النبات والحيوان  (  √)   -5

 الشمس من مصادر الطاقة.(   √)   -6

 نسان أعماله في الليل املظلم .ينجز اإل(   ×)    -7

 لكل جسم ظل .(   √)   -8

9-    (×  ).
ً
 ينصح بالتعرض ألشعة الشمس ظهرا

 .الشمس تبرد األشياء(   ×)   -10

11-    (×  ).
ً
 أذهب الى مدرستي ليال

 تسخن الشمس املاء ويصبح ساخن.(   √)   -12

 يكون الجو حار في منتصف النهار .(   √)   -13

 تكثر استعماالت السخانات الشمسية في فصل الشتاء .(  √)    -14

15-   (√   ).
ً
 ينصح بعدم التعرض ألشعة الشمس ظهرا

 ترتفع درجة الحرارة في فصل الصيف.(   √)   -16

 يقل االعتماد علي السخانات الشمسية في فصل الشتاء في فلسطين .(   ×)   -17

 نرتدي القبعات للوقاية من أشعة الشمس .(   √)   -18

 يعلانتشار ضوء الشمس (   √)   -19
ً
 ابتداء العمل والنشاط . نصباحا

  تحجب الغيوم أشعة الشمس في فصل الشتاء .(  √)    -20

 أكمل بالكلمة املناسبة: الثالث:السؤال 

  .أ
ً
 تسخن( –القبعات  –الشمس  –الغرب  –الضوء  –)ظهرا

 الضوءلـ الشمس مصدر رئيس ي  -1

 ينصح بعدم التعرض ألشعة الشمس  -2
ً
 ظهرا

. الشمس تشرق  -3
ً
 صباحا

 األشياء. تسخن الشمس  -4

 للوقاية من أشعة الشمس.القبعات نرتدي  -5

 الغربتغيب الشمس من جهة  -6

 

 (القبعة –الشمس  –النهار  –الكهرباء  – الصباح) .ب
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 مصدر رئيس ي للضوء والحرارة الشمس  -1

 النهارتشرق الشمس فيكون  -2

 الكهرباء مصادر الضوءمن  -3

 للوقاية من أشعة الشمس. القبعة نرتدي -4

 الصباحأذهب الى مدرستي في  -5

 

 :العلميكتب املصطلح أالسؤال الرابع: 

 املصدر الرئيس للضوء والحرارة. [الشمس] -1

 ها.طاقة دائمة ونظيفة ال دخل لإلنسان في وجود [الشمس] -2

 مسار الضوء.[ شكل قاتم اللون يحدثه جسم خالل اعتراضه الظل] -3

 

 : يعجبني(ال  –حاكم التصرفات االتية )يعجبني  الخامس:السؤال 

                           [يعجبنيال   -]يعجبني                             .ولد يمش ي في الصيف حافي القدمين     -1

                           [يعجبنيال   -]يعجبني                                                الظهيرة.تلميذ يلعب في وقت  -2

 ال يعجبني[         - يعجبني]         الشمس.تلميذ يرتدي القبعات للوقاية من أشعة  -3

 ال يعجبني[ -]يعجبني       السماء.خليل يلعب مع أصدقائه والشمس وسط  -4

 السبب:ذكر أالسؤال السادس: 

 يذهب الكثير من الناس الى شاطئ البحر في فصل الصيف. -1

 لتلطيف درجة الحرارة لهم السبب/

 الصيف.يقل االعتماد على السخانات الشمسية في فصل  -2

 الشمس دلوجو  ./السبب

 النهار.تنشط حركة الناس في  -3

 لوجود الضوء السبب /

 اختفاء الشمس لفترات في فصل الشتاء. -4

 بسبب الغيوم السبب /

 ينصح بعدم اللعب تحت أشعة الشمس الحارقة. -5

 ألنها تسبب األمراض السبب / 

 

 خط:صحح ما تحته  السابع:السؤال 

 [الشمسية]      في توفير الوقت والجهد.الكهربائية تساهم الطاقة  -1

 [الغرب].                                        الشرق تغرب الشمس من جهة  -2

 [شروق] الشمس.                         غروب نذهب إلى املدرسة بعد  -3
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 [ساخنة] .                                       باردةرمال الشاطئ في الصيف  -4

 تكون الشمس في وسط السماء م -5
ً
 ].                         ساءا

ً
 [ ظهرا

 [تسخن] األشياء.                                                         تبردالشمس  -6

 

 الدرس الثاني: القمر                               
 تحت اإلجابة الصحيحة مما بين  األول:السؤال 

ً
 القوسين:ضع خطا

1-             
ً
 [ثالثة عشر  – اثنا عشر  –أحد عشر  ]           عدد شهور السنة القمرية .............شهرا

 وينتهي.................                      -2
ً
    –   محاق    –  بدر ]                  يبدأ القمر هالال

ً
 [ هالال

 شوال[  – رمضان  –]شعبان                                  يصوم املسلمون في شهر ................. -3

 شعبان[ –شوال  – رمضان]الهالل لتحديد موعد بدء الشهر .............نراقب ظهور  -4

                 يكون القمر في منتصف الشهر ...................... -5
ً
   – ]هالال

ً
 أول[ربيع   -بدرا

 [األول ربيع   - ذو الحجة -القعدة  ذو ]                                   يحج املسلمون في شهر ................... -6

  الحجة[ذو  –محرم  – صفر ]                    القمرية ...................الشهر الثاني في السنة  -7

 [كالهما – ىعيد األضح –من املناسبات الدينية املرتبطة بالقمر.............           ] عيد الفطر  -8

 مام العبارة الخاطئة:أ)×( مام العبارة الصحيحة وعالمة أ( √)السؤال الثاني: ضع عالمة 

 يختفي القمر في نهاية الشهر .(   √)  -1   

 (من املناسبات الدينية املرتبطة بالشهور القمرية عيد األم.  ×)  -2   

 القمر يساعدنا على معرفة أوقات الشهر.(   √)  -3   

 يعيش االنسان على سطح القمر.(   ×)  -4    

 على مدار الشهر .(   ×)  -5    
ً
 يبقى شكل القمر واحدا

 نصوم شهر رمضان عند رؤية الهالل .(   √)  -6    

 في منتصف الشهر.(   √)  -7    
ً
 القمر يصبح بدرا

 ضحى.يراقب الناس ظهور الهالل ملعرفة حلول عيدي الفطر واأل (    √) -8   

 للقمر أشكال منتظمة.(   √)  -9  

10-  (√   ).
ً
 يكون القمر في منتصف الشهر هالال

 صحح ما تحته خط: الثالث:السؤال 

    [محرم]                                         .   ربيع األول أول األشهر القمرية هو شهر  -1

 [   ربيع األول ]                           محرم.ولد الرسول صلى هللا عليه وسلم في شهر  -2
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 [   رمضان]                                                    .  شعبان يصوم املسلمون في شهر  -3

 [    القمر ]                                                   .الهالل والبدر   الشمس من أوجه  -4

. ثالثة عشر عدد شهور السنة القمرية  -5
ً
 [   اثنا عشر]                                  شهرا

 [   شوال] .                   رجبيكون أول أيام عيد الفطر  في أول يوم في شهر  -6

 [   بالفرح] بحلول عيد الفطر واألضحى.                                    بالحزن نشعر  -7

   [    ذو الحجة]                               .صفر   آخر شهر من األشهر القمرية هو شهر  -8

 أكمل العبارة باختيار الكلمة املناسبة مما بين القوسين: الرابع:السؤال 

 
ً
 ضوء( –األرض  –النجوم  –الهالل  – )ليال

  السماءنرى القمر في  -1
ً
 ليال

 القمر ضوءفي الليل نرى  -2

  األرض القمر نجم يدور حول  -3

 والقمرالنجوم  في الليل نرى  -4

 الهالل من أشكال القمر البدر و  -5

 أكمل أشهر السنة القمرية بالترتيب: الخامس:السؤال 

 ربيع الثاني ، جمادي األول، جمادى الثاني ، رجب ، شعبان ، رمضان ، ذو القعدة ، األول، ربيع  صفر، محرم،

 ذو الحجة   

 بدر   (    -   )  هالل القمر:كتب اسم وجه أ السادس:السؤال 

  

 ....................بدر...............                                          ...............هالل................                          

 السؤال السابع: أذكر السبب 

 أو تربة أو ماءال يوجد هواء ال توجد حياة علي سطح القمر  -1

 شهر رمضان ولتحديد الشهور لصيام القمر يراقب املسلمين ظهور  -2

 ألن القمر يدور حول األرض .ظهور أوجه القمر في السماء . -3

 الدرس الثالث: اجلهات األربع
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 مام العبارة الخاطئة:أ)×( مام العبارة الصحيحة وعالمة أ( √)ضع عالمة  ول:السؤال األ 

 يقع البحر امليت غرب فلسطين.(   ×)  -1

 .تساعد البوصلة في تحديد اتجاه القبلة (  √)   -2

 نستخدم البوصلة في تحديد الجهات األربع.(  √)   -3

 يهتم املسلمون بمعرفة وقت شروق وغروب الشمس في شهر رمضان.(  √)   -4

 تشرق الشمس من جهة الشرق.(   √)  -5

 تقع مدينة القدس وسط فلسطين.(  √)   -6

 يستخدم قبطان السفينة الساعة في تحديد الجهات األربع.(   ×)  -7

8-  (×   ) 
ً
 .نسمي الجهة التي تقع في الجزء السفلي من الخريطة شماال

 صلية .أيطة فلسطين ثالث جهات ر يظهر في خ(  ×)  -9

 .ةان االنسان القديم بالنجوم في تعيين الجهات األربععاست ( √)   -10

 عدد الجهات األصلية أربعة جهات  .(   √)  -11

 تشرف فلسطين من جهة الغرب علي البحر املتوسط .(  √)   -12

 يجب علينا مساعدة السائحين ملعرفة األماكن األثرية .(   √)  -13

 الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: السؤال

 من جهة ...................                       -1
ً
  [الشمال –الغرب  – لشرق ]اتشرق الشمس صباحا

 [ 3 – 4 – 5]  عدد الجهات األصلية..................                                          -2

 [الجنوب – الغرب – ]الشرق    تغيب الشمس مساء من جهة ...............                             -3

 [غرب  –جنوب  –شمال  ]   تقع صحراء النقب ...............فلسطين                                 -4

 [األحمر –املتوسط  – امليت]فلسطين من جهة الشرق على البحر ...............        فتشر  -5

 الشمال[  -الغرب   -الشرق ]       الخريطة في ................                  علىتقع مدينة أريحا  -6

 التلسكوب[  -البوصلة   -]الترمومتر        الجهات بوساطة ................                         علىنتعرف  -7

[  -البوصلة   -اعة ]الس      أداة تستخدم لتحديد الجهات األربع ............                 -8
ً
 كالهما معا

 األحمر[  -امليت   -  املتوسط ]         تطل فلسطين من الغرب علي البحر ............                -9

 شرق  [   -جنوب    -  شمال]           تقع مدينة عكا .................فلسطين                              -10
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 [كالهما  -نابلس   -هللا  ]رام          دينة القدس ...........      من املدن التي تقع شمال م -11

 خط:صحح الكلمة التي تحتها السؤال الثالث: 

 [أربعة]                                .   خمسةعدد الجهات االصلية  -1

 الشرق[]                                .الغربتشرق الشمس من جهة  -2

          [جنوب]                        فلسطين. شمالتقع صحراء النقب  -3

       [شمال]                            فلسطين. جنوبتقع مدينة صفد  -4

 [املتوسط]البحر  الغرب.من جهة  البحر امليتتشرق فلسطين على  -5

 [أربعة]جهات أصلية.         ثالثيظهر في خريطة فلسطين  -6

 البوصلة[]         األصلية.في تحديد الجهات امليزان نستخدم  -7

 

 

 السبب:ذكر السؤال الرابع: أ

 بدونها.يستخدم الصيادين البوصلة كثيرا وال يتحركون -1          

 لتحديد الجهات األربعةالسبب /           

 ترسم على الخرائط أسهم أربعة على شكل إشارة زائد.-2         

  لتحديد االتجاهاتالسبب /  

 املبارك.تهتم كثيرا ملعرفة وقت غروب الشمس أيام شهر رمضان -3

 ليفطر املسلمون السبب /

  (:السؤال الخامس: حاكم التصرفات التالية بكتابة )يعجبني / ال يعجبني

 يعجبني(ال  /يعجبني )                 يستخدم قبطان السفينة البوصلة في رحالته البحرية.    -1

 ال يعجبني( )يعجبني /مسلم يهتم بمعرفة وقت شروق الشمس وغروبها في أيام رمضان.  -2

 ال يعجبني()يعجبني / شركة ال تزود املرشد السياحي بخريطة فلسطين.                              -3

 السؤال السادس: ما رأيك في:

 شخص ال يحترم السياح وال يقدم لهم املساعدة. -1

 ال يعجبني السلوك: 

 قدم للسياح مساعدة وأحترمهم .النصيحة: 

 الجهات األصلية على الرسم:  أ( أكتب) بعساالسؤال ال

 الغرب(   -الجنوب   -الشمال    -)الشرق 

 
 الشمال 
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  أرسم الشمس في الجهة الصحيحة حسب الوقت املحدد:)ب(

 

 وقت الشروق                                                           وقت الغروب                                 

 أكتب أسماء الجهات األربع في املكان املخصص:)ج( 

                                 

    

 

 

 

 

 

  

 الغرب الشرق

 الجنوب 


