
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس إسراء الدباغ اضغط هنا                                           

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

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 دولة االمارات العربٌة المتحدة 

 مدرسة التربٌة االسالمٌة الخاصة 

 مدرسة التربٌة االسالمٌة الخاصة                                                                                                        

 المتمدم 11احٌاء الصف 

 2مذكرة الوحدة 
   

 النباتاتالتكاثر فً 
 

 اعداد االستاذة : اسراء الدباغ
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 )لالطالع (تصنٌف النبات 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 الطحالب 
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 تكاثر النبات( ممدمة الى 1المسم )

 التكاثر الخضري                                                               

 التكاثر فً النباتات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكاثر الخضري )الجنسً(:

 تنمو نباتات جدٌدة من اجزاء نبات موجود 

تكون النباتات الجدٌدة نسخا مطابمة للنبات 
االصلً )تكوٌنها الجٌنً مطابك للنبات 

 االصلً (

 :مٌزاته 

 ٌنمو اسرع من النمو من بذرة او بوغ 

*بعض النباتات ال تنتج بذور فٌكون التكاثر 
الخضري الطرٌمة الوحٌدة التً ٌمكن ان 

 تتكاثر من خاللها 

 التكاثر الجنسً :

ٌحمل توافٌك خاصة من االبوٌن )ٌحمل 
 تنوعا وراثٌا (

ه :ٌنتج فٌه تنوع وراثً مٌزات  

 

  لكنه ٌستغرق ولت اطول من الالجنسً

 التكاثر الخضري الطبٌعً :

تجف الطحالب وتصبح هشه وسهلة الكسر بفعل -1
الحٌوانات والماء وعندما ٌتحسن الطمس وٌتوفر 

 الماء تستانف الطحالب النمو 

الحشائش الكبدٌة تتكاثر عن طرٌك انتاج  -2
تراكٌب صغٌرة تشبه الكوب فً الثالوس المشٌجً 

. 

السٌمان االفمٌة  المدادة فً نبات الفراولة حٌث  -3
للنباتات الجدٌدة ان تنمو عند اطراف المدادة ٌمكن 

 حتى وان انكسرت المدادة ٌكمل النبات نموه

 التكاثر الخضري الموجه :

تستخدم لطع الجذور واالوراق والسٌمان من 
نباتات معٌنة حٌث ٌمكن ان تنمو لتصبح نباتات 

 جدٌدة .

البطاطا تمطع الى عدة اجزاء كل جزء -1
ٌحتوي على برعم او عٌن وٌزرع فً 

 بٌئة مناسبة 

استنبات االنسجة :حٌث ٌزرع نسٌج -2
نباتً على اغار مغذي فً بٌئة معممة 

  وتنتج المئات من النباتات المتطابمة
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 تعالب االجٌال :                                                              

  تتضمن دورة حٌاة النبات مرحلتٌن: 

:حٌث ٌنتج ابواغ احادٌة الكروموسومات تنمسم بانمسام الخالٌا  2nالنبات البوغً ثنائً الكروموسومات  -1
 وتكون الجٌل التالً )الطور المشٌجً (واالنمسام المتساوي 

 :حٌث ٌنتج امشاج مؤنثة ومذكرة فً كل وحدة . nالنبات المشٌجً احادي الكروموسومات  -2

 . بعد االخصاب تتشكل الاللحة وهً الخلٌة االولى لمرحلة النبات البوغً -3

 
 
 
 

 
 طرٌمة وصول الحٌوان المنوي للبوٌضة :

طبمة رلٌمة من الماء لكً ٌجب ان ٌسبح الحٌوان المنوي للوصول للبوٌضة عبر : النباتات الالوعائٌة -1
 ٌصل للبوٌضة .

 :ال ٌحتاج الحٌوان المنوي للماء لكً ٌصل الى البوٌضة . النباتات الزهرٌة -2

 
 حجم النبات المشٌجً  :

  كبٌرا :فً النباتات االلل تعمٌدا 

  صغٌرا :فً النباتات االكثر تعمٌدا 

 حجم النبات البوغً :
  صغٌرا االلل تعمٌدا النباتات: 

  النباتات االكثر تعمٌدا:اكبر 

 

 

 

 

 

 النباتات الزهرٌة :النباتات البوغٌة تعٌش منفصلة عن المشٌجً .*

 * النباتات البوغٌة الالوعائٌة :تعتمد على الطور المشٌجً فً توفٌر الدعم والغذاء 
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 تكاثر الطحالب ودورة حٌاتها :

  تنتمً الى النباتات الالوعائٌة 

 ًالمرحلة السائدة :الطور المشٌج 

 . تنمو فً االماكن الظلٌلة الرطبة او فوق الصخور التً تمتد على طول الجداول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . االطوار المشٌجٌة الذكرٌة واالنثوٌة لد تتواجد فً نبات طحلبً واحد او نباتات متفرلة 

 ًتحرن الحٌوان المنوي نحو البوٌضة استجابة للمواد الكٌمٌائٌة التً تنتجها االرشٌجونة : االنجذاب الكٌمٌائ 

  ما الذي ٌحمً النبات البوغً الجدٌد فً اثناء نموه ونضجه ؟؟؟ انسجة االرشٌجونة 

 علل : تعتمد االطوار البوغٌة على المشٌجٌة فً الحصول على المواد المغذٌة والدعم ؟؟؟ 

 الن معظم النباتات البوغٌة فً الطحالب الناضجة ال ٌمكنها المٌام بالبناء الضوئً فتعمد على الطور المشٌجً -
 
 

 : تركٌب صغٌر ٌشبه الخٌط ٌمكنه ان ٌتطور لٌصبح نباتا فً الطور المشٌجً البروتونٌما 
 

تنتج االنثرٌدة 
سابحات ذكرٌة 

 سوطٌة 

تنتج االرشٌجونة 
بوٌضة واحدة او 

 اكثر 

 2nانتاج الاللحة 

تكوٌن النبات 
البوغً 
 الناضج 

تموم خالٌا محددة 
باالنمسام المنصف 

 50وتنتج حوالً 
ملٌون بوغ فً كل 

 محفظة  

اطالق االبواغ عندما 
 تكون الظروف مؤاتٌة 

تبدا االنمسامات المتساوٌة 
وتكون البروتونٌما وهو 

تركٌب صغٌر ٌشبه الخٌط 
 وٌصبح نبات بوغً



6 | P a g e  

 

 تكاثر السراخس ودورة حٌاتها

  ًالطور السائد :البوغ 

  ًالبثرات :التراكٌب التً تنتج االبواغ وتتكون كل بثرة من كٌس بوغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ًالراٌزوم :ساق سمٌكة تنمو تحت االرض تنتج الجذور وتدعم السعف الذي ٌموم بالبناء الضوئ  

 

السعف :وفٌه البثرات 
 التً تنتج االبواغ 

تتكون كل بثرة من 
 غً كٌس بو

تمر خالٌا محددة فً الكٌس البوغً 
باالنمسام المنصف وتنتج ابواغا 
فتستمر على تربة غنٌة لتنمو الى 

 طور مشٌجً 

المشٌرة :النبات المشٌجً الصغٌر وشكله للبً 
وفٌه بالستٌدات خضراء وٌموم بالبناء الضوئً 

 وتنتج المشٌرة االنثرٌدات واالرشٌجونات 

االنثرٌدة تنتج حٌوان منوي سوطً ٌسبح 
 فً الماء للوصول الى االرشٌجونة 

االرشٌجونة فٌها 
 بوٌضة واحدة 

حدوث االخصاب وتكون الاللحة وهً 
 الخلٌة االولى للنبات البوغً

انمسامات متساوٌة وٌتكون نبات بوغً 
متعدد الخالٌا وٌموم بالبناء الضوئً 
وٌنمو من المشٌرة وٌستمبل المواد 

 الغذائٌة والدعم 

تتحلل المشٌرة وٌنتج النبات البوغً السعف 
 والراٌزوم )الجذمور (وتنتج الجذور وتدعم السعف
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  تكاثر المخروطٌات ودورة حٌاتها                                        
  ًالطور السائد :البوغ 

  المخروطٌات من النباتات متغاٌرة االبواغ )مثل النباتات الصولجانٌة والسراخس (حٌث تنتج نوعٌن من تعد
 االبواغ التً تنمو لتصبح اطوار مشٌجٌة ذكرٌة او انثوٌة .

                       
 ٌنتج الطور البوغً نوعٌن من المخارٌط :                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخارٌط االنثوٌة :              

ٌتكون من العدٌد من الحراشف وٌتواجد 
 فً لاعدة كل منها :

 بٌٌضتان              

 ٌحدث انمسام منصف فً كل بٌٌضة      

 انتاج اربعة ابواغ كبٌرة      

 وٌبمى واحد  3تنحل       

 انمسامات متساوٌة        

 6-2ٌتكون المشٌج االنثوي و ٌضم من 
ارشٌجونات وكل ارشٌجونة فٌها 

 بوٌضة 

 المخارٌط الذكرٌة :       

 تتكون فٌها حراشف تكاثرٌة صغٌرة 

 فٌها مئات من االكٌاس البوغٌة      

 انمسام منصف              

 ٌكون ابواغ صغٌرة           

 حبة لماح )النبات المشٌجً الذكري(    

 تنتمل حبة اللماح عن طرٌك
 التٌارات الهوائٌة 
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 التلمٌح :

 سموط حبة اللماح على المخروط الؤنث لنبتة من النوع نفسه 

  تسمط حبة اللماح عند فتحة النمٌر )فتحة البٌٌضة( حٌث تلتصك بمادة لزجة تسمى لطرة اللماح تتبخر لطرة
 اللماح ببطا او تمتصها البٌٌضة وتمترب حبة اللماح من النمٌر وخالل العام التالً تستمر حبة اللماح بالنمو 

 
 

 نمو البذور                                             
 بعد التلمٌح :                                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 تشكل حبوب اللماح انبوب اللماح 

 ٌصل للبٌٌضة )تستغرق العملٌة سنة او اكثر (

تنمسم واحدة من الخالٌا االربع فً حبة اللماح انمسام 
 متساوي

 تتكون خلٌتٌن ذكرٌتٌن دون اسواط

 البوٌضةتصل الى 

حدوث االخصاب وتشكٌل الاللحة )اتحاد بوٌضة مع 
 خلٌة ذكرٌة واحدة (

 تالشً الخلٌة الذكرٌة الثانٌة وانبوب التلمٌح

 نمو الجنٌن وتشكل الطبمة الخارجٌة لبٌٌضة غالف البذرة 

 نضج البذور وانفتاح المخروط االنثوي و اطالق البذور 

ٌستغرق نمو البذرة ثالث 
 سنوات تمرٌبا

 ًتعتمد الاللحة على الطور المشٌجً االنثوي فً توفٌر التغذٌة اثناء مرورها بانمسامات الخلٌة المتساوٌة الت
 سٌنتج عنها تكون جنٌن ذي فلمة واحدة او اكثر

بٌٌضات مغطاة بنسٌج لحمً النتنج كل المخروطٌات مخارٌط مثل اشجار الطمسوس تنتج 

مخارٌط اشجار العرعر تشبه ثمار التوت 
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 المسم 2 ) االزهار ( :

 . ٌحدد التركٌب الوراثً لكل نوع من االزهار لونها وشكلها وحجمها 

  لالزهار عدة اعضاء منها ما ٌوفر الدعم والحماٌة ومنها ٌشترن فً التكاثر 

 
  : اعضاء الزهرة                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 وسائل تكٌف الزهرة

 الفروق التركٌبٌة :

 االصهاس الىاقصت  االصهاس الكاملت 
االزهار التً تفتمر الى واحد او اكثر من هذه االعضاء مثل ازهار  االصهاس التٍ لها عبالث وبتالث واعذَت ومتاع وادذ 

 الزنجبٌل البرٌة تفتمر للبتالت 
 احادٌة الجنس  ثىائُت الجىظ 

ٌكون لها اسدٌة فمط او امتعة نشطة فمط اي نباتات مذكرة او مؤنثة مثل  لها اعذَت وامتؼت 
 الخٌار والمرع 

 عدد اعضاء الزهرة فً ذوات فلمة واحدة  ػذداػضاء الضهشة فٍ رواث الفلقتُه 
ػذد البتالث اسبغ او خمغت او مضاػفاتهما مثل :الؼائلت الخشدلُت 

 بتالث  4عبالث و 4اصهاسها 
بتالت  3سبالت و 3ومضاعفاتها مثل :زنبك النهار لها  3عدد االعضاء 

 اسدٌة  6و
 

 

 السبالت 

تحمً براعم 
االزهار وتبدو 
بشكل اوراق 

 صغٌرة اوبتالت

 البتالت

ملونة كً تجذب 
الملمحات وتوفر 

لها موضع 
 للولوف 

 االسدٌة :

اعضاء التذكٌر  
 : وٌتكون من

 المتاع

 وٌتكون من :

الخٌط الذي -1
 ٌحمل المتن

الملم ٌربط -2
 المٌسم بالمبٌض

المٌسم لمة -1
المتاع وٌحدث 

 فٌه التلمٌح

المتن :تنمسم الخالٌا -2
فً داخله انمساما منصفا 

 لتكون حبوب اللماح

المبٌض فٌه -3
 بٌٌضة او اكثر
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 الٌات التلمٌح :

 ترتٌب البتالت -4اللون     -3الشكل     -2الحجم    -1ازهار النباتات متمٌزة فً: 

 التلقُخ الخلطٍ  التلقُخ الزاتٍ 
 تسستمبل حبوب لماح من نبتة اخرى  الضهشة تلقخ وفغها او تلقخ صهشة اخشي ػلً وفظ الىباث 

 توفر الملمحات: 

 طرٌمة لنمل حبوب اللماح الى االزهار التً تتلمح خلطٌا   -1

 تضمن الملمحات تكاثر االزهار احادٌة الجنس مثل المرع  -2

 
 التلقُخ بىاعطت الشَاح  التلقُخ بىاعطت الذُىاواث 

  االصهاس لها الىان صاهُت او سوائخ قىَت
 او تىتج عائال دلىا َغمً الشدُق 

  تذمل الذششاث اثىاء بذثها ػه الشدُق
 مؼها دبىب اللقاح او تتخزي غزاء لها 

   االلىان الضاهُت والشائذت الطُبت تجزب
–الفشاشاث -الذبابُش–الذششاث )الىذل 

الخىافظ (مثل : اصهاس الفاووُا والىسد 
 ُلك والل

  االصهاس الفاتذت البُضاء اوالصفشاء
تجزب الذُىاواث اللُلُلت مثل )الؼث 
والخفاػ ()ػلل ( :الوها تكىن اكثش 

 وضىدا

  االصهاس التٍ تلقخ بىاعطت الطُىس لُظ
:الن الطُىس لُظ لذَها  لها سائذت) ػلل(

ادغاط قىٌ بالشوائخ بل تذذد مىقغ 
 االصهاس بالىظش 

 وائح فواحة او االزهار التً لٌس لها ر
 مظهر جذاب 

  تنتج كمٌات كبٌرة من حبوب اللماح
سموط خفٌفة الوزن )علل ( :لضمان 

حبوب اللماح على بعض مٌاسم االزهار 
 من النوع نفسه 

  مستوى البتالت حتى السداة تكون تحت
المٌاسم واحجامها  تلمحها الرٌاح واعداد

 كبٌرة)علل (

 لضمان سموط حبوب اللماح على المٌسم 
  مثل :الحشائش واالشجار 
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 الفترة الضوئٌة :

  العامل الحاسم الذي ٌؤثر فً االزهار هو عدد ساعات الظالم المتواصل التً ٌتعرض لها النبات ال عدد ساعات
 الضوء 

 استجابة االزهار لعدد ساعات الظالم المستمر .وتسمى الفترة الحرجة للنبات  الفترة الضوئٌة: 

 
 : العلماء النباتات الزهرٌة فً اربع مجموعات وهًصنف 

 

 

  
نباتات الفترة الضوئٌة ل

 النهار المصٌر

*تزهر عندما ٌومٌا لعدد 
 ساعة من الظالم  16

من  *ساعات الظالم اكبر
 الفترة الحرجة لها 

*تزهر فً الشتاء والربٌع 
 او الخرٌف 

*مثل :الزنبك والبونٌستا 
 والزنبك وااللحوان 

نباتات الفترة الضوئٌة ل
 النهار الطوٌل

تتعرض لعدد ساعات *
الظالم الل من الفترة 

 الحرجة لها 

 *تزهر فً فصل الصٌف 

*مثل الخس والنجمٌات 
بانخ والمخروطٌات و الس

 والبطاطا 

الفترة الضوئٌة لنبات 
 النهار المتوسط 

*تزهر ما دام عدد ساعات 
الظالم لٌس طوٌال جدا وال 

 لصٌر جدا 

*مثل النباتات االستوائٌة 
ولصب السكر وبعض 

 الحشائش 

الفترة الضوئٌة للنباتات 
 محاٌدة الضوء

*تزهر بعض النباتات 
بغض النظر عن عدد 

ساعات الظالم ما دامت 
تستمبل كمٌة كافٌة من 

ضوء الشمس للمٌام بالبناء 
 الضوئً 

مثل الحنطة السوداء 
والطماطم والذرة والمطن 

 والورد 


