
 

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 الخامس اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5science                   

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

https://almanahj.com/ae/5science1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade5                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 .هي عميلة التناوب بين التكاثر الجنسي و الالجنسي: 
 .هي سلسلة من مراحل التطور المختلفة
 .هي خاليا يمكن أن تتحول إلى نباتات جديدة

 -:دورة حياة احلزاز

 الجنسي

تتحول البوغة إلى نبات أخضر ناضج يشبه السجاد. 
 وتركيبات أنثوية تنتج البيض, تركيبات ذكرية تنتج امشاج مذكرة. 
إلى خلية انثوية حيث (سابح ذكري)يحمل الماء المنتج الذكري

 .تتم عملية اإلخصاب
تتحول إلى ساق بني , تنمو بويضة المخصبة في الخلية األنثوية

 مع كبسولة بوغية

 الالجنسي

 تنبت نباتات الحزازيات سيقان بنية رقيقة مع الكبسوالت في
 (.تحتوي الكبسوالت على أبواغ صغيرة )األعلى 

تفتح الكبسوالت وتحرر األبواغ التي تحملها الرياح. 
تنمو األبواغ التي تهبط في تربة رطبة مظللة 
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 -:اللسرخسدورة حياة 

 الجنسي

 الالجنسي
  أو  للسعفاتتتنج السراخس األبواغ على الجزء السفلي

 (األبواغ في مجموعات داخل كيس األبواغ  ماتكونعادة .)أوراق
تفتح كيس األبواغ وتتحرر األبواغ. 

ينتج نبات على شكل قلب خاليا ذكرية وأنثوية. 
تخصيب الخاليا الجنسية الذكرية لخلية جنسية أنثوية. 
تشكل البويضة المخصبة لنبات جديد 
يتحول النبات الجديد إلى نبات سرخس. 
تنتج كبسوالت األبواغ الموجودة على سعفات السرخس أبواغ. 

2

((1 

((2 

Almanahj.com/ae



2

 .لمغطاة البذور التنناسليهي الجهاز : 
 .هي اجزاء الخارجية ذات األلوان الزاهية لزهرة:  
 .هي عادة التي تتميز باللون األخضر تحت البتالت :  
 .الجزء الذكري للزهرة هيهي : 
 .هو العضو األنثوي للزهرة: 
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 ما األثر الرئيسي لكون النبات زهرة غري مثالية؟ 

 كيف ختتلف الزهور الكاملة والزهور غري املكتملة؟
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 التلقيح الذاتي
 

 عندما تقوم زهرة مثالية لديها
الجزأين الذكري واألنثوي بتلقيح  

 نفسها  
 

 التلقيح الخلطي  
 

 عندما يقوم اللقاح من أحد النباتات
 بتلقيح زهرة من نبات آخر  

 

 بذرة= خلية البويضة + حبوب لقاح 
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 بذور بفلقة واحده :  الفلقهأحادية 
 
بذور بفلقتين : ثنائي الفلقة 

ملاذا تكون البذور قادرة على انتظار الظروف 
 املناسبة لإلنبات؟

تتميز البذور  بأغلفة بذور للحماية وللحفاظ عليها من الجفاف 
 .كما تحتوي على غذاء. في الخارج 
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