
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر المتقدم اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/14                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر المتقدم في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/14science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر المتقدم في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                       

             

                  https://almanahj.com/ae/14science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر المتقدم اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade14                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 األوراق :

 تخزيي الوىاد الغذاءيت  - 2                         ٌئالقيام بعوليت البٌاء الضى -1الىظيفة :

 مة الىرقة لىظيفتها؟ئمالمامدي 

 تسوً " سىيقاث " تتصل الشفزة بالساق عبز عبز ساق قصيزة -                                 لذي هعظن االوراق هسطح  -1

 للٌباث او االوردة يتئٌ للسىيقاث الساق باالًسجت الىعائحيث  يزبط الٌسيج الىعا -                       وتكىى له هساحت  شــفـرة""   يسوً

  السىيقاث . وتزتبط أوراقها هباشزة بالساق* تفتقز الٌباتاث هثل االعشاب الً                                                  سطحيت كبيزة ًسبيا   

 س / مٌز بٌن الورقة البسٌطة والورقة المركبة ؟

 : نصل الورلة الٌنمسم الى اجزاء أصغر  الورقة البسٌطة

 أكثر من أجزاء اصغر تسمى ورٌمات ٌن أو ئلها شفرات تنمسم الى جز:  الورقة المركبة

 

  : ترتٌب االوراق على الساق

 النمو الحلزونً "  -النمو المتبادل  –) النمو المعاكس 

 "  النمو المعاكسفً حالة وجود ورلتٌن تتجهان عكس بعضهما البعض على الساق تسمى العملٌة "  -1

 " النمو المتبادلعندما تبادل اماكن االوراق على جانبً  الساق ٌسمى "   -2

 " النمو الحلزونًساوحول الساق فً نفس المولع  ٌسمى " وجود ثالثة اوراق أو أكثر متباعدة بشكل مت -3

 التعرق فً االوراق و " نمط توزٌع األوردة "

 ٌة الفلمة ئأو متشعب  فً ثنا تعرق شبكً - 2           النخٌل –" فً نباتات احادة الفلمة مثل الذرة  تعرق متوازي -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزع االوردة فً الورقة  على الساقترتٌب االوراق 



 عند عمل قطاع عرضً بالورقة تبٌن اآلتً :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يئالوعا االساسً               البشرة

 
ٌتمثل فً البشرة العلٌا والبشرة 

 السفلى 
 

وٌوجد اعلى البشرة العلٌا طبمة 
شمعٌة تسمى " كٌوتٌكل " تملل فمد 

 الماء 
 

تحتوي البشرة السفلى على " 
 الثغور" اكثر من البشرة العلٌا 

حٌث من خالل الثغور ٌتم تبادل 
الغازات وبخار الماء وٌتحكم فً 

فتح الثغور وانغاللها الخالٌا 
 الحارسة 

 
ومن خالل الثغور تتم عملٌة " 

 النتح " وهً فمد النبات للماء
 

 النتح : 
جعل عمود  هو السبب فً    

الماء فً النبات فً حالة من الشد 
الى اعلى وبالتالً ٌرتفع الماء فً 

 االشجار العالٌة 
 

 
 ٌتكون من 

 النسٌج العمادي المتوسط :  -أ
وهً خالٌا عمودٌة على البشرة 

العلٌا تحتوي على العدٌد من  
البالستٌدات خضراء وتسمى 

 الطبمة البالستٌدٌة 
 
 
 سفنجً : النسٌج المتوسط اال -ب
 

خالٌاه غٌر منتظمة وغٌر 
مساحات متماسكة مع وجود 

ٌة ئمحٌطة بها تسمى " غرف هوا
" 

من خاللها ٌنتمل االكسجٌن وبخار 
 الماء 

 
وٌحتوي النسٌج االسفنجً على 

بالستٌدات خضراء لكن الل من  
 النسٌج العمادي  

 
 ٌتكون من نسٌج الخشب واللحاء 

ة ٌئ" الحزم الوعاوٌسمى العروق 
" 

ي فً ئحٌث ٌوجد النسٌج الوعا
 العرق الوسطً 

لذلن عند عمل لطاع بالورلة ٌجب 
 أن ٌمر بالعرق الوسطً 

 



 راق :والتعدٌالت على األ

 : مثل الصبار .... وهً تحمً النبات من آكالت العشب  أوراق شوكٌة -1

 وهً تخزن كمٌة كبٌرة من الماء  لحماٌة النبات أثناء الجفاف     أوراق عصٌرٌة -2

 

 :  اوراق تجذب الحشرات -3

 لونها من االخضر الى لون اخر وٌكون بداخلها أزهار صغٌرة  ٌتغٌر                      

 حٌث تبدوا االوراق وكأنها بتالت االزهار وتجذ الحشرات                         

 :  تنتج مادة لزجة اوراق -4

 تصطاد الحشرات مثل نبات السندٌو                                

 :  اكالت اللحوم -5

 ة بالماءئت االبرٌك له اوراق اسطوانٌة معبـمثل نبا                            

  ات وٌحصل النبات على النٌتروجٌنوٌمكنها اعتراض الحشرات واغرالها  تم تتحلل الحشر                               

 :  نباتات تنتج مواد سامة -6

 تهٌج الجلد عند لمسها  مثل اللبالب السام او البلوط                                     

 :  نباتات تنتج مواد سامة -7

 نات الحٌة عند لمسها ئترد بها الكا                                   

 :  صغٌرة شعٌرات :على سطحها الخارجًنباتات  -8

 تحتوي على غدد بنهاٌاتها تنتج المواد التً تصد الحشرات وغٌرها من اكالت العشب                                 

 

 : ملحوظة

 عندما تمرأعن البصٌالت تعرف أن البصٌالت عبارة عن سٌمان لصٌرة واوراق      

 ٌة جاهزة لكً توفر ظروف النمو المناسبة للبصٌلة .ئٌة حٌث توفر مواد غذائبالمواد الغذاٌالت معدلة لتحتفظ واوارق البص

 

 " الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات " انتهى المنهاج

 

 اعداد المعلم / دمحم عبد الفتاح                                         ٌعتمد :،...............................


