
 

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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 التلقیح1-3



،التكاثُرفیھایحدثالتياألعضاُءاألزھاُرھي❑ تذكُرولعلَّكالجنسيُّ
 (الخالیا الجنسیَّة).األمشاَجالتكاثُر الجنسيَّ یتضمَّن 

و،المنویةالحیواناتھياإلنساِنلدىالذكریَّةاألمشاج❑
الحیوانات المنویة بإمكانھا أن تسبَح حتى تجدَ البویضة.

حبداخلتوجدأنویٍةعنعبارةٌببساطٍةلألزھارالذكریَّةاألمشاُج❑
.ال یُمكنھا أن تسبَح، وھذه األنویةُ اللقاح

إیصأجلمنعلیھاتعتمدأخرىوسیلٍةإلىاألزھاُرتحتاج❑
عمنھاالكثیُروتعتمداألنثویَّة.األمشاجِإلىالذكریَّةاألمشاجِ

.الریاحِ، في حین یعتمد البعُض اآلخر على الحشراِت والطیوِر



حبوُب اللقاحِ
.األمشاجِ الذكریَّة، وتحتوي على ُمتُك الزھرةتُنتَج حبوُب اللقاح في 

زھرةنباِتمنمأخوذةٌاألشواِكذاتاللقاحِحبوُب
بأجساِمااللتصاِقعلىأشواكُھاوتساعدھاالشمس،

الحشراِت.

ھذامنالمتساقطُاألصفُرالمسحوُقیحتوي
خفیفةاللقاحِحبوِبمناآلالِفعلىالعنقود
األزھاِرمنمجموعٍةمنالعناقیدتتكونالوزن.



  فحص حبوِب اللقاح3-1نشاط 
فالطاقِةمنخفضةَالشیئیَّةُالعدسةُتكونبحیُثوأِعدَّهمجھًراأحضر.1

منصتھ.

زمناللقاححبوبمنعینةخذنظیفةً.مجھریةًشریحةًأحضر.2
وضعھا بعنایة في ُمنتصِف الشریحِة.

زثمالمجھِر،منصَّةعلىالشریحةََضع.3 واراللقاحِ،حبوبعلىرّكِ
واحدةً أو اثنتین منھا.

رالخطوتین .4  باستخداِم حبوب لقاحٍ من زھرة من نوع مختلف.3 و 2كّرِ

ِصف أيَّ اختالفاٍت یُمكنك رؤیتُھا بین نوعي حبوب اللقاحِ..5



نقُل حبوِب اللقاح
یجاألنثویَّة،األمشاجِمناالقتراِبعلىالذكریَّةاألمشاجِلمساعدة❑

 الزھرِة.Stigma ِمْیَسم (حیث تُنتَج) إلى الُمتُكنقُل حبوِب اللقاح من 
الزھإلىالحشرةُتصلفعندماذلك،علىالحشراُتتُساِعدماغالبًا❑

وعنالحشرة،بجسِماللقاححبوُبتلتصُقالرحیق،المتصاص
بفاللقاححبوِببعُضتنتقلأخرىزھرٍةإلىالحشرةتنتقل

 إلى ِمْیَسم ھذه الزھرِة.االحتكاِك

یمكن أن تنقل
الحشرات
اللقاَح من
الُمتُك إلى
الِمْیَسم.



الممناللقاححبوِبانتقاِل(عملیةPollinationالتلقیحِ❑
إلى الِمْیَسم).

بیالطیوِرأوالحشراِتطریِقعناألزھاِرمنالكثیِرتلقیحیتم❑
تقفالریاح،الریاحطریِقعناألعشاِبمثلبعضھایُلقَّح

حبوبعُضتھبطالصدفِة،وبمحضالُمتُك.مناللقاححبوَب
اللقاح على َمیاسم األزھاِر األخرى.

طائُریمتص
التمیر

Sunbirdذو
الالمعالریش
وعندماالرحیَق

زھرٍةإلىیطیر
یحملقدأخرى،
معھاللقاححبوب

على ریشھ.



األسئلةُ
) أین توجدُ األمشاُج األنثویَّة بالزھرِة؟1
) أین توجدُ األمشاُج الذكریَّة بالزھرِة؟2
الذكریَّةاألمشاجِلتوصیلمساعدٍةإلىالنباتاُتتحتاجلماذااشرح(3

إلى األمشاجِ األنثویَّة.

اختالفَْینالجدوُلیظِھر(4
یتمالتياألزھاِربین

طریِقعنتلقیحھا
واألزھارالتيالحشراِت

بواسطةتلقیحھایتم
الریاح.

ح ھذَینأسبابوّضِ
االختالفَین.

األزھاُر الملقَّحة
بالحشرات

األزھاُر الملقَّحة
بالریاحِ

نة بألواٍن زاھیٍة. ُملوَّ نة بألواٍن غیر ُملوَّ
زاھیٍة.

لھا حبوب لقاح
بأشواك أو لزجة.

لھا حبوب لقاح
ملساء.



19حل األسئلة ص 

داخل البویضات التي توجد داخل المبایض.(1

داخل حبوب اللقاح التي تُنتج في الُمتك.(2

البویضإلنتاجاألنثویَّةاألمشاجمعالذكریَّةاألمشاجتندمجلكي(3
الملقحة (الزیجوت) مما یؤدي للتكاثر الجنسي.

نة بألوان زاھیة لجذب الحشرات إلیھا.(4 األزھارالملوَّ
     حبوب اللقاح ذات األشواك تلتصق بالحشرات.



المفاھیم الخاطئة وسوء الفھم :
ما الفرق بین التلقیح وانتشار البذور؟▪
الحشرات تساعد على حمل حبوب اللقاح بھدف التلقیح!!!!!▪

ُملخَّص
توبینمااللقاح.حبوِبداخللألزھارالذكریَّةاألمشاُجتوجد▪

األمشاُج األنثویَّة داخل البویضات.
تستولذانفسھا؛تلقاِءمنالذكریَّةاألمشاُجتنتقَلأنیُمكنال▪

الزھرةُ من الحشراِت أو الطیوِر أو الریاحِ في نقِل حبوِب اللقاح.
تُسمَّى عملیة انتقاِل حبوِب اللقاح من الُمتُك إلى الِمْیَسم بالتلقیح.▪



 (أ) استخدام المجھر3-1ورقة عمل 



مصبھمجھرككان(إذاالمرآة.علىالضوءمنالكثیریسقطحیثالمجھرضع(1
كھربائي قم بإضاءتھ).

منضأعلىالثقبفوقعدسةأصغرتقعحتىحّركھاثمالشیئیة،العدساتحدد(2
المجھر.

حاألخرى،عینكأغلقواحدة،بعینالعینیةالعدسةمناآلخرالجانبفيانظر(3
المرآة حتى تبدولك مضیئة.

المنضفوقالشریحةضعثمالزجاج،منمجھریةشریحةفوقشعرخصلةضع(4
وبذلك تصبح الخصلة فوق الثقب الذي یمر الضوء خاللھ.

الشالعدسةتكونحتىببطءالكبیرالضبطمفتاححّركالجانب،ھذامنوبالنظر(5
على وشك لمس الخصلة.

حآخراتجاهفيالتركیزمفتاححّركثممجددًا،العینیةالعدسةجانبمنانظرواآلن(6
تتمكنحتىذلكفعلفياستمرعنھا،وبعیدًاالخصلةأعلىإلىتتحركأنھاستالحظ

رؤیة الخصلة.
واآلن استخدم مقبض الضبط الصغیر لجعل الخصلة في وضع أكثر وضوًحا.(7
أتصبححتىجیدًاالشیئیةالعدساتفحّركتكبیر،بأعلىالخصلةرؤیةتریدكنتإذا(8

وضفيالخصلةلجعلالصغیرالضبطمقبضاستخدامیمكنكالخصلة،فوقعدسة
أكثر وضوًحا.



 (ب) أجزاء المجھر3-1ورقة عمل 
اكتب االسم الصحیح لكل جزء من أجزاء المجھر.



حل ورقة عمل 1-3 (أ)
العدسة العینیة

مقبض الضبط الكبیر

مقبض الضبط الصغیر
عدسة شیئیة عالیة التكبیر

عدسة شیئیة متوسطة التكبیر

عدسة شیئیة منخفضة التكبیر

شریحة مجھریة

مرآة


