
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

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

                 https://almanahj.com/om/7science                   

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

                  https://almanahj.com/om/7science1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 األزھار1-2



مما تتركب الزھرة؟•

ما االجزاء الذكریة؟•

ما االجزاء األنثویة؟•



نةاألزھارومعظمبریَّةً.أزھاًراالصورةُتظھر❑ زابألواٍنملوَّ
مثل التي في الصورة.

؟األزھار ملونة لماذا تكون ❑
؛والطیوَرالحشراِتتجذَبكيزاھیٍةبألواٍناألزھارتتلون❑

األزإنحیثالتكاثُر،علىالنباتاِتتساعدوالطیوَرالحشراِت
ھي أعضاُء التكاثُِر في النباتاِت.

أزھاٌر على الشاطِئ
.في والیة مرباط



التكاثُر الجنسيُّ

(eprodutionالجنسّيِبالتكاثرالنباتاِتمنالكثیرتقوم❑
Sexual).

أواألمشالجنسیَّةالخالیاتُسمَّىخاصَّةخالیاوجودذلكیتطلب❑
Gametes .

مشمعذكريٌّمشیٌجیلتحم)الجنسّيِالتكاثُرعملیَّةأثناء❑
.Fertilisation اإلخصاَب) ویُسمَّى ذلك أنثوّيٍ



أجزاُء الزھرِة
أغفياألجزاِءنفَسستجدولكنَّكمختلفة،وأحجامأشكاللألزھار❑

األزھاِر التي تنظُر إلیھا.
نجزٍءأكثرتكونماعادةPetalsًالبتالُت❑ تعالزھرِةفيملوَّ

عتعملروائحاألزھارتنتجالزھرِة،بعُضالطیوِرإلىجذبعلى
جذِب الحشراِت.



یُالمذاقحلوNectarرحیٍقُعلىأوالطیورالحشراُتتتغذى❑
.في قاعدِة البتالت

ollenاللقاححبوِببعَضوالطیوُرأیًضاالحشراُتتأكُلقد❑
الذكراألمشاجِعلى،وتحتويAnthersالُمتُكفيتُنتَجالتي

للزھرِة.

توالتيOvulesالبویضاِتداخلاألنثویَّةاألمشاُجتوجد❑
. Ovaries المبایِضداخل 

عكمعًاعلىأنثویَّةوذكریَّةأمشاَجالنباتاِتكثیُرمنتنتج❑
الحیوانات.



األسئلةُ

األزھاِركّلِمنتنبعثأنبالضرورةلیس
إستابیلیازھرةفھذه.محببةرائحة

Estepiliaتُشبھرائحةٌمنھاتنبعثالتي
الذُباُبینجذبولذلكالفاسِد؛اللحِمرائحةَ
إلیھا.

كلمةَالناِسالكثیُرمنیستخدم(1
الواقعفيیعنونوھم«زھرة»

بینالفارَق«نبات»اشرحكلمة
النباِت والزھرِة.

الغالِبفيالحشراُتتستطیع(2
مناألزھاِررائحةتشمَّأن

حاألمتاِر.مئاِتبُعدعلى وّضِ
فياألزھاررائحةُتنتشركیف

الھواء الُمحیط بھا.



17حل األسئلة ص 

النبات ھو كائن حي كامل.(1
     الزھرة ھي عضو وجزء من (نبات).

ینشرالتيالكیمیائیةالموادجزیئاتمناألزھاررائحةتتكون(2
الھواء في جمیع االتجاھات.



  استقصاُء تركیب األزھاِر2-1نشاط 

دالئل

الُمختلفةأجزاَءھاوتلِصقزھرةًستنزع
في دفترك.

- انظُر إلى الزھرِة التي معك بعنایٍة.1
•كم عدد سبالتھا؟

بعنایٍة،السبالتمنسبلٍةكلَّ•انزع
وألِصقھا في صّفٍ ُمنظٍم في دفترك.

• اكتب اسم یذكرك بھا.
•كم عدد البتالِت في الزھرِة التي معك؟ وما لونھا؟

بھیوجدالذيالمكانإلىالحشراِتلتوجیھدالئلعلىالبتالِتبعض•تحتوي
الرحیُق في قاعدِة البتالت. ھل یوجد بالزھرِة التي معك دالئل رحیٍق؟

•انزع كلَّ بتلٍة من البتالت بحرٍص وألِصقھا في دفترك.
- واآلن انظُر إلى األسدیِة، وھي األجزاُء الذكریَّة للزھرِة.2

•كم عدد األسدیِة في الزھرِة التي معك؟ ھل یُمكنك رؤیةُ أّيِ حبوِب لقاحٍ أعالھا؟
•انزعھا بعنایٍة وألِصقھا في دفترك. وَسّمِ على إحداھا الُمتَُك والخیط.



األجزاُءھيوھذهوالمبیضوالقلمالِمْیَسمسوىمعكیتبقىأیجبواآلن-3
األنثویَّة للزھرِة.

•كم یوجد منھا في الزھرِة التي معك؟
•اقطع مبیًضا بعنایٍة وافتحھ. ماذا ترى بداخِلھ؟

د أسماءھا. •ألِصق المیاسم واألقالم والمبایض في دفترك وحدِّ



المفاھیم الخاطئة وسوء الفھم:
ما الفرق بین الزھرة والنبات؟▪
حبوب اللقاح ھي األمشاج الذكریَّة !!!!!▪

ُملخَّص
األزھاُر ھي أعضاُء التكاثُر في النباتاِت.▪
اللقحبوُبوتحتوياألسدیة،ھيالزھرِةمنالذكریَّةاألجزاُء▪

على األمشاجِ الذكریَّة.
والمیاسواألقالمالمبایضھيللزھرةاألنثویَّةاألجزاُء▪

وتحتوي البویضات على األمشاجِ األنثویَّة.
الحشرتجذَبكيقویةوروائحزاھیٍةبألواٍنالبتالتتتمیز▪

والطیوَر.



 مقارنة بین زھرتین2-1تمرین 
في ھذا التمرین، ستحتاج إلى أن تراقب بعنایة زھرتین مختلفتین،
وبمجرد التعّرف إلى جمیع األجزاء المختلفة، ستدّون مالحظاتك في

الجدول.
زھرإیجادمنتتمّكنقدأوالزھرتین،معلمكیعطیكقدزھرتین،اجمع(1

مختلفتین بنفسك.
افحص كّل زھرة جیدًا، ثّم حاول العثور على األجزاء اآلتیة:(2

البتالت - األجزاء الملّونة، أحیانًا تكون علیھا عالمات.•
السبالت - دائرة تراكیب خارج البتالت.•
المتك - األجزاء التي تصنع حبوب اللقاح، وتوجد في نھایة األسدیة.•
المیسم - الجزء الذي یستقبل حبوب اللقاح.•
المبیض - الجزء القریب من قاعدة الزھرة الذي یحتوي على البویضات.•



أكمل الجدول اآلتي للمقارنة بین الزھرتین، توجد مساحة إلضافة أسماء(3
األزھار إذا كنت تعرفھا.

     ملئ أّول صفین كمثال، قّرر ماذا ستضیف في الصفوف المتبقیة.
الخاصیة الزھرة (أ)

............................
الزھرة (ب)

..............................

عدد البتالت

لون البتالت



حل تمرین 1-2

الخاصیة الزھرة (أ)
............................

الزھرة (ب)
..............................

عدد البتالت

لون البتالت

.سوف یعتمد حل الجدول على نوع األزھار المستخدمة في المقارنة حیث تختلف الخصائص بینھا


