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العلوم المادة
السادس االبتدائي الصف

األول الفصل الدراسي
(عمليات الحياة)الثانية  الوحدة
الحياة في عمليات)الثالث 

النباتات والمخلوقات الحية 
(الدقيقة

الفصل

اتاتعمليات الحياة في النب
(الجزء الثاني) الدرس األول



.اتتتبع دورات الحياة في أنواع مختلفة من النبات–(2)

.وصُف عمليات التكاثر في النباتات–(1)

2ات عمليات الحياة في  النبات

الصف السادس -العلوم 
االبتدائي أهداف الدرس



اثر، تقووووُم عميووووُع المخلوقوووواُت الحيووووة بعمليووووة التكوووو
.وهي انتاُج أفراد من النوع نفسه

ر يحووووودُت التكووووواثر بعووووودة كرا ووووو ، من وووووا التكووووواث
الجنسي، 

  وفيه يتم إنتاج مخلوق حي عديد عن كري
.اندماج مشيج مذكر في مشيج مؤنث

 ي ف ووو  إنتوواج مخلوووق حووالالعنسوويأمووا التكوواثر
عديد   

عُض   وتتكاثر ب. باستخدام نوع واحد من الخاليا
.المخلوقات الحية بالطريقتين مًعا

2ات عمليات الحياة في  النباتاتاتالنبالتكاثر  في 

الصف السادس -العلوم 
االبتدائي



عُد المؤنث يوالمشيُج 
المبيض، داخل 

ٌخ والمبيُض عزءٌ منتف
.تحت الميسميقعُ 

.ًياتتكاثر عنس

ال وعا يوووووووووووووووووووووةٌ 
ومن وووووووووووووووووووووووووووووووووا 

.الحزازيات

تكاثر النباتات؟ 

النباتاُت 
البذرية

النباتاُت 
الالبذرية

وعا يةٌ ومن ا 
.السرخسيات

تمر دورةُ 
حياتِ ما 
.نبمرحلتي

ُر يحدُت التكاث:إحدى المرحلتين
اُج ، يحت(إنتاج األبواغ)الالعنسي 

.النباُت إلى نوٍع واحٍد من الخاليا
التكاثر كورُ : األخرىالمرحلة 

يج الجنسي، يحتاج النبات إلى مش
.مذكر ومشيج مؤنث

المشيُج المذكر يوعد
داخل حبوب اللقاح 
التي تنتج في متك

.األزهار
انتقاُل حبوُب : التلقيحُ 

اللقاِح من المتِك إلى 
.الميسمِ 

التلقيُح تيالتلقيُح الذا
الخلطي

تتكاثر باألبواغ 
ا أن خاليا يمكن :األبواغ 

اٍت تنمووووو فتصووووبح  نباتوووو
.عديدةً 

2ات عمليات الحياة في  النباتاتاتالنبالتكاثر  في 

الصف السادس -العلوم 
االبتدائي



  بعوووووُض النباتووووواِت ال بوووووذور ل وووووا، وتنموووووو هوووووذ
النباتوووات مووون أبوووواغ، وهوووي خاليوووا يمكن وووا أن
ي تنمووووو فتصووووبح  نباتووووات عديوووودة، وتكووووون فوووو 

محووووووافة قاسوووووويٍة لحمايت ووووووا موووووون العوامووووووِل 
.الخارعيةِ 

 ومن ا الحزازيات -وتنتُج النباتاُت الالوعا ية
 ووووا األبووووواغ  وبعووووض  النباتوووواِت الوعا يووووِة ومن-

ي السرخسووووويات أيًسوووووا تسوووووتخدم األبوووووواغ فووووو 
.التكاثر

أبواغ

2ات عمليات الحياة في  النباتاتاتالنبالتكاثر  في 

الصف السادس -العلوم 
االبتدائي

تكاثر النباتات 
الالبذرية



تمووووووووووووووور دورة حيووووووووووووووواة الحزازيوووووووووووووووات 
:تينوالسرخسيات بمرحلتين ر يس

 اثر وفي وا يحودت التكو( أ)المرحلة
ات الالعنسوووويث حيووووث ينووووتج النبوووو

إلووى وفي ووا يحتوواج النبووات. األبووواغ
.نوع واحد من الخاليا ليتكاثر

 وفي ووا يحوودت كووور ( ب)المرحلووة
نبوات ويحتواج ال. التكاثر الجنسي

فيوووه إلوووى مشووويج موووذكر ومشووويج
.مؤنث لكي يتكاثر

دورة حياة نبات حزازي

(  ب) المرحلة 

(  أ) المرحلة 

2ات عمليات الحياة في  النبات

الصف السادس -العلوم 
االبتدائي

تكاثر النباتات 
الالبذرية



تتكووووواثُر النباتووووواُت البذريوووووُة عووووون كريووووو  ِ
التكاثرِ الجنسي

ينووودمُج المشووويُج الموووذكُر موووع المشووويج
المؤنث، ويوعُد المشويُج الموذكُر داخول

ي متك حبوب اللقاح التي يتم إنتاع ا ف 
.األزهار

 أمووووا المشوووويج المؤنووووث فيوعوووود داخوووول
قوووُع المبووويض، والمبووويُض عوووزءٌ منوووتفٌخ ي

.تحت  الميسمِ 

2ات عمليات الحياة في  النباتتالتكاثر في النباتا

الصف السادس -العلوم 
االبتدائي

بذريةتكاثر النباتات ال



الذي يمثُل نوعيّ ( 1)الحْة الشكل 
يُح التلقيُح الذاتّي، والتلق: التلقيح
.الخلطيّ 

  قُل يحدُت عندما تنت: التلقيُح الذاتي
ِم في حبوُب اللقاِح من المتِك إلى الميس

وب  ث ألن حب(تلقُح ذاتًيا)الزهرةِ نفس ا 
.ِم االلقاِح تنتقُل من متِك ا إلى ميس

  ين يمكُن أن يحدت  ب: التلقيُح الخلطي
كثر  على نباتاٍت منفص لة، زهرتيِن أو أ
اِح من وفي هذ  الحالة تنتقُل حبوُب اللق
ا الطيوُر ومن الُملقحاِت تسمى المخلوقاُت الحيُة التي تنقُل حبوب  اللقاِح من زهرةٍ إلى أخرى .زهرةٍ إلى مياسِم أزهارِ نباٍت أخرى

.والحشراُت 

1الشكل

1

اتاتالنبالتكاثر  في 
تكاثر النباتات 

الالبذرية

2ات عمليات الحياة في  النبات

الصف السادس -العلوم 
االبتدائي



مراحل عملية اإلخصاب
2ات عمليات الحياة في  النباتاتاتالنبالتكاثر  في 

الصف السادس -العلوم 
االبتدائي



وتنمو من البويسة المخصبة وهي : البذرة
ِو يسمى تركيٌب فيه نباٌت صغيرٌ غيُر مكتمِل النم

و الجنين، وعند توافرِ الظروِف المناسبِة تنم
.البذرُة وتنتُج نباٍت عديدٍ 

رياُح، ال:تنتشُر البذوُر بطرا    ووسا ط  عدٍة من ا 
ِت أو أو المياُ  الجاريُة، االلتصاُق بشعرِ الحيوانا

كِل الح. فرا  ا يواناِت فسالُت الحيواناِت، نتيجة أ
 ِ .  للبذور

2ات عمليات الحياة في  النباتاتاتالنبالتكاثر  في 

الصف السادس -العلوم 
االبتدائي



ة، البطاكا الحلو 
الشمندر، 

.الجزرالُفُجل،

كيف تخزن 
؟الغذاءالنباتات

البذوراألزهاراألوراقالسيقانالجذور

ر، البطاكا، السك
.الزنجبيل

الشاي،
السبانخ، 
الخس، 
.الملفوف

القرنبيط، 
.البروكلي

رُز، الفاصولياء، الذرة، األ
العدُس، الحمُص، 
القمُح، الق وة، 
.الشكوالتة

2ات عمليات الحياة في  النباتاتاتالنبالتكاثر  في 

الصف السادس -العلوم 
االبتدائي



Video
https://www.youtube.com/watch?v=vgDKXphnmko



النشاط التقييمي
يما ضْع دا رة حول رمز اإلعابة الصحيحة ف: السؤال األول

.يلي تك ا الزهرة المجاورة ماذا يحصل اذا انتقلت حبوب اللقاح من  مفي-1
إلى ميسم ا؟

.تكاثر ال عنسي-(د) .ذاتيتلقيح-(ج) .ت جين-(ب) تلقيح-(أ)
.خلطي

؟اسم الجزء من الزهرة المشار اليه بالس م المسمى بالرمز سما-2
.المتك-(د) .القلم-(ج) .المبيض-(ب) -(أ)

.الميسم
س

ي النباتات اآلتية تتكاثر عنسًيا؟أ-3
.النباتات البذرية-(د) .السرخسيات-(ج) النباتات-(ب)

.الالوعا ية .الحزازيات-(أ)

2ات عمليات الحياة في  النبات

الصف السادس -العلوم 
االبتدائي



النشاط / تابع
التقييمي

لقحات؟ما الذي يمكن أن يحدت للنباتات البذرية لو اختفت الم. تفكير ناقد-4
خصاب إلنتاج واإلسوف تنقرض النباتات التي تعتمد على الملقحاتث بسبب عدم حدوت التلقيح،

.مخلوقات عديدة

:أعب عن األسئلة اآلتية

لماذا تعد النباتات مصدر غذاء م ًما للعديد من المخلوقات الحية؟-5
أكل هذ  والمخلوقات الحية التي تألن النباتات تلتقط الطاقة من الشمس وتحول ا إلى غذاء،

.النباتات تحصل على بعض هذ  الطاقة

2ات عمليات الحياة في  النبات

الصف السادس -العلوم 
االبتدائي



مسابقة جماعية



2ات عمليات الحياة في  النبات

الصف السادس -العلوم 
االبتدائي


