
 

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 التاسع المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/16                   

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

https://almanahj.com/ae/16science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع المتقدم في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/16science3     

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

https://almanahj.com/ae/grade16                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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مؤشرات األداء
أن تتعرف الطالب على أجزاء  -

الزھرة ووظائفھا 
أن توضح الطالب المقصود  -

باألزھار الكاملة والناقصة 
واألحادیة والثنائیة الجنس 

قارن الطالب بین األزھار یأن  - قارن الطالب بین األزھار یأن  -
ذوات الفلقة الواحدة واألزھار 

ذوات الفلقتین 
عرف الطالب الفترة یأن  -

الضوئیة  

  األزھار

: الفكرة األساسیة 
إن األزھار ھي 

التراكیب التكاثریة التراكیب التكاثریة 
في النباتات 
almالزھریة 
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المفردات الجدیدة 
السبلة
البتلة
السداة
المتاعالمتاع

الفترة الضوئیة
نبات النھار القصیر
نبات النھار الطویل

نبات النھار المتوسط
نبات محاید للضوءنبات محاید للضوء
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/ae



األزھار مختلفة في الشكل والتركیب بحسب النوع الذي تنتمي إلیھ ولھا عدة 
أعضاء منھا ما یوفر للزھرة الدعم والحمایة ومنھا ما یشترك مباشرة في 

األزھار مختلفة في الشكل والتركیب بحسب النوع الذي تنتمي إلیھ ولھا عدة 
أعضاء منھا ما یوفر للزھرة الدعم والحمایة ومنھا ما یشترك مباشرة في 

عملیة التكاثر 
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/ae



أعضاء الزھرة 

تحمي براعم األزھار قد تبدو في صورة أوراق صغیرة أو شبیھة بالبتالت

ملونة عادة حتى تستطیع جذب الملقحات كما توفر لھا موضعا للوقوف على 

أعضاء التكاثر الذكریة تتكون كل سداة من خیط ومتك 
الخیط ھو الساق الذي یحمل المتك ویحدث في المتك انقسام منصف لتكوین 

عضو التكاثر األنثوي یتكون من میسم وقلم ومبیض 
قمة المتاع وھو مكان حدوث التلقیح

یربط المیسم بالمبیضیربط المیسم بالمبیض
أو أكثر یتكون بھا طور مشیجي بداخلھ بویضة  بییضة

أعضاء الزھرة 

تحمي براعم األزھار قد تبدو في صورة أوراق صغیرة أو شبیھة بالبتالتالسبالت 

ملونة عادة حتى تستطیع جذب الملقحات كما توفر لھا موضعا للوقوف على البتالت 
الزھرة 

أعضاء التكاثر الذكریة تتكون كل سداة من خیط ومتك الكثیر من األسدیة 
الخیط ھو الساق الذي یحمل المتك ویحدث في المتك انقسام منصف لتكوین 

حبوب اللقاح 

عضو التكاثر األنثوي یتكون من میسم وقلم ومبیض متاع أو أكثر 
قمة المتاع وھو مكان حدوث التلقیح :المیسم 

یربط المیسم بالمبیض :القلم  یربط المیسم بالمبیض :القلم 
بییضةیحتوي على  :المبیض 
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أحادیة الجنس 
)مؤنثة 

أحادیة الجنس 
)مذكرة (

أحادیة الجنس 
مؤنثة (

ثنائیة الجنس 
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آلیات 
التلقیح

التلقیح بواسطة 
الریاح 

یحدث في األزھار 
التي تفتقر للمظھر 
الجذاب والرائحة 

التلقیح بواسطة 
الحیوانات

یحدث في األزھار ذات 
األلوان الزاھیة 

الجذاب والرائحة والروائح القویة أو 
الفواحة 

والروائح القویة أو 
التي تنتج الرحیق 

آلیات 
التلقیح

التلقیح بواسطة 

یحدث في األزھار ذات 
األلوان الزاھیة 

والروائح القویة أو 

التلقیح الذاتي 
والتلقیح الخلطي

التلقیح الخلطي 
یحدث بین أزھار 

التلقیح الذاتي یحدث 
في الزھرة نفسھا أو 

والروائح القویة أو بین أزھار نفس 
التي تنتج الرحیق 

یحدث بین أزھار 
نباتات منفصلة  بین أزھار نفس 

النبتة 
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تنقل حبوب اللقاح إلى 
األزھار التي یجب أن 

تلقح خلطیا 

تضمن تكاثر 
األزھار أحادیة 

األلوان الزاھیة والرائحة 
الطیبة لألزھار تجذب 

األزھار التي تلقحھا الطیور 
الطیبة لألزھار تجذب 

النحل والفراشات 
والخنافس والدبابیر 

األزھار التي تلقحھا الطیور 
نادرا تكون بال رائحة ألن 

الطیور لیس لدیھا إحساس قوي 
بالروائح 

األزھار البیضاء أو 
الصفراء الفاتحة تجذب 

الحیوانات اللیلیة مثل العث 
والخفاش 

للملقحات دور 
مھم في تكاثر 

النباتات 

تضمن تكاثر 
األزھار أحادیة 

الجنس 

األلوان الزاھیة والرائحة 
الطیبة لألزھار تجذب  الطیبة لألزھار تجذب الزھریة 

النحل والفراشات 
والخنافس والدبابیر 

األزھار البیضاء أو 
الصفراء الفاتحة تجذب 

الحیوانات اللیلیة مثل العث 
والخفاش 
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تنتج كمیات كبیرة من حبوب اللقاح خفیفة الوزن

تقع أسدیة األزھار غالبا تحت مستوى البتالت مما 
یعرضھا للریاح  تكیفات 

األزھار التي 
تلقح بالریاح 

تنتج كمیات كبیرة من حبوب اللقاح خفیفة الوزن

تقع أسدیة األزھار غالبا تحت مستوى البتالت مما 
یعرضھا للریاح 

تلقح بالریاح 

میاسم األزھار كبیرة لضمان سقوط حبوب میاسم األزھار كبیرة لضمان سقوط حبوب 
اللقاح علیھا 
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ھي استجابة النباتات لعدد ساعات الظالم 

عدد ساعات الظالم التي تحتاجھا النباتات : الفترة الحرجة  عدد ساعات الظالم التي تحتاجھا النباتات : الفترة الحرجة 
لبدء اإلزھار وتختلف من نوع آلخر 

الفترة الضوئیة 
ھي استجابة النباتات لعدد ساعات الظالم 

الفترة الحرجة الفترة الحرجة 
عدد ساعات الظالم 
ھو العامل الحاسم 
المؤثر في اإلزھار 
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تصنیف النباتات وفقا للفترة الحرجة 
تزھر في –تزھر عندما یكون عدد ساعات الظالم أكبر من عدد ساعات الفترة الحرجة 

  والبونسیتامثل الزنبق واألقحوان والبنفسج –فصول الشتاء أو الربیع أو الخریف 

تزھر عندما یكون عدد ساعات الظالم أقل من عدد ساعات الفترة الحرجة تزھر عندما یكون عدد ساعات الظالم أقل من عدد ساعات الفترة الحرجة 
مثل الخس والنجمیات والمخروطیات والسبانخ والبطاطا 

مثل –)  لیس طویل جدا وال قصیرا جدا (تزھر عندما یكون عدد ساعات الظالم وسطیا 

تزھر عندما تتعرض لكمیة كافیة من الضوء بغض النظر عن عدد ساعات الظالم التي تزھر عندما تتعرض لكمیة كافیة من الضوء بغض النظر عن عدد ساعات الظالم التي 
–الذرة –مثل الحنطة السوداء ) یزھر على مدى معین ساعات الظالم 

تصنیف النباتات وفقا للفترة الحرجة 
تزھر عندما یكون عدد ساعات الظالم أكبر من عدد ساعات الفترة الحرجة نباتات النھار القصیر 

فصول الشتاء أو الربیع أو الخریف 

تزھر عندما یكون عدد ساعات الظالم أقل من عدد ساعات الفترة الحرجة نباتات النھار الطویل  تزھر عندما یكون عدد ساعات الظالم أقل من عدد ساعات الفترة الحرجة نباتات النھار الطویل 
مثل الخس والنجمیات والمخروطیات والسبانخ والبطاطا –تزھر في فصل الصیف 

تزھر عندما یكون عدد ساعات الظالم وسطیا نباتات النھار المتوسط
قصب السكر وبعض الحشائش

تزھر عندما تتعرض لكمیة كافیة من الضوء بغض النظر عن عدد ساعات الظالم التي نبات محاید للضوء تزھر عندما تتعرض لكمیة كافیة من الضوء بغض النظر عن عدد ساعات الظالم التي نبات محاید للضوء
یزھر على مدى معین ساعات الظالم ( تتعرض لھا 

almالورود –الطماطم –القطن 
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تعكس ھذه التصنیفات التركیز األصلي للبحث الذي قام بھ علماء النبات وھو دراسة أثر  
ساعات النھار في اإلزھار 
ولكن من المھم تذكر أن ولكن من المھم تذكر أن 

ألن ساعات الظالم ھي من تؤثر في اإلزھار نبات النھار القصیر ھو نبات اللیل الطویل 

تعكس ھذه التصنیفات التركیز األصلي للبحث الذي قام بھ علماء النبات وھو دراسة أثر  
ساعات النھار في اإلزھار 
ولكن من المھم تذكر أن ولكن من المھم تذكر أن 

نبات النھار القصیر ھو نبات اللیل الطویل 
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