
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -  التوالد عند النباتات الزهرية أنشطة درس- - 

 

 

.   إعدادي ثانوينية الثا׃المستوى 

 

 

.   ذ׃إعداد      

 

 

ساعتان :     مدة االنجاز  

 

 .وضعية االنطالق
النباتات كائنات حية تحتاج مثل الحيوانات الى التوالد 

. لتضمن استمراريتها و تنوعها على سطح الكوكب

 فكيف تنجز إذن هذه الوظيفة عند هذه الكائنات الحية ؟

   

 .  أجهزة النباتات׃ 1نشاط 
׃لتحديد أجهزة هذه الكائنات الحية و أدوارها نقترح عليك الوثيقة أسفله ,  النباتات الزهرية هي النباتات التي تتوفر على زهور  

 

 

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

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

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

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

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

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

.امتصاص الماء و األمالح  

.العضو المسؤول عن التوالد  

.إيصال الماء و األمالح إلى األوراق  

.عضو تصنيع المادة العضوية  

 .  مما تتكون الزهرة ؟׃ 2نشاط 
للتعرف أكثر على هذا العضو نقترح عليك . تلعب الزهرة دورا مهما في التوالد حيث تحتوي كل البنيات المتدخلة في انجاز هذه الوظيفة

:الوثائق التالية   

 

 

1......................  

2......................  

3..........................................  

4.................................  

5................................  

6..........................  

7............................  

8............................  

9....................................  

1وثيقة   

.......................مجموع االوراق التويجية يشكل  

.............................يشكلالسبالت مجموع   

. األسدية׃الجهاز التناسلي الذكري   

 
 

يحمل كيسا ............................تتكون األسدية من

.يحتوي على حبوب اللقاح............................يسمى  

. المدقة׃الجهاز التناسلي األنثوي   

 

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

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

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

 

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

.............................يحتوي المبيض على أمشاج انثوية تسمى  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 .  مما تتكون الزهرة ؟׃ 2تتمة النشاط 
.أتمم الوثائق بالمصطلحات المناسبة- 1  

.أتمم الجدول أسفله- 2  

 أعضاء الحماية أعضاء التوالد

األعضاء االنثوية 

=...................................................  

األعضاء الذكرية 

=..............................................  

 
 البنية الكأس

يتكون من أوراق غالبا ما   

تكون ملونة 

........................تسمى  

يتكون من العديد من 

األوراق غالبا ما تكون 

خضراء و 

...................تسمى  

 الوصف

    

 الوظيفة

 

 

  ما هي أنواع األزهار في الطبيعة ؟ ׃ 3النشاط 
׃نجد في الطبيعة أنواع عديدة من األزهار سنحاول أن نتعرف عليها من خالل األنشطة التالية   

.تمثل الصور أسفله أزهار لنباتات متنوعة  

   
.قارن األزهار من حيث نوع األعضاء التناسلية التي تحتويها- 1  

.استنتج أنواع الزهور في الطبيعة- 2  

  ما مصير حبوب اللقاح و البييضات ؟ ׃ 4النشاط 
ااتعرف اكثر على هذه الظاهرة نقترح , لكي ينجح التوالد يجب أن تنتقل حبوب اللقاح من األسدية إلى المدقة و هذا ما يسمى باألبر

׃عليك ما يلي   

.حدد األنماط الممكنة لألبر عند أنواع الزهور جانبه- 1  

أنثىزهرة  زهرة ثنائية الجنس   زهرة ذكر 

.عرف األبر و حدد أنواعه- 2  

لتحديد العوامل المساهمة في عملية االبر نقترح عليك المعطيات - 3

.  التالية  

 المعطيات عامل االبر خصائص االزهار

و حبوب ...................أزهار ذات ألوان

.............................لقاح  

 

إلنجاح التوالد و الرفع من اإلنتاج الفالحي يعمد أصحاب المزارع إلى 

.إطالق سرب من الحشرات في حقولهم و قت تفتح األزهار  

و حبوب ...................أزهار ذات ألوان

.............................لقاح  

 
يعمد آخرون إلى تكوين رياح اصطناعية داخل الحقول بواسطة 

.مراوح  

.أتمم الجدول- أ   

.أذكر عوامل أخرى تساهم في عملية األبر- ب  

 



 

  ماذا يحدث بعد األبر ؟ ׃ 5النشاط 
. تنتهي عملية األبر بسقوط حبوب اللقاح التي تحتوي على األمشاج الذكرية على ميسم المدقة التي يحتوي مبيضها على البييضات

. لتحديد الظواهر التي تقع بعد عملية األبر نتتبع تطور زهرة شجرة الليمون  

 

 

׃من خالل مالحظتك لمحاكاة اإلخصاب عند النباتات - 1  

.حدد نوع زهرة شجرة الليمون- أ  

.حدد أنماط اإلخصاب التي يمكن أن تتعرض إليها هذه الزهرة- ب  

.أنجز رسما تخطيطيا لإلخصاب عند النباتات الزهرية- ج  

.تتعرض الزهرة بعد حدوث اإلخصاب إلى مجموعة من التحوالت- 2  

.أنجز الرسم الناقص من السلسلة أسفله- أ  

  
.زهرة .ثمرة  .مدقة   

׃أتمم الجمل التالية - ب  

ينتقل .................................. هذه الحبوب تشكل أنبوبا طويال يسمى....................... يؤدي األبر إلى سقوط حبوب اللقاح على

.................... على مستوى...............................حامال معه األمشاج الذكرية التي تنتقل لتخصب........................................عبر

و يتحول المبيض ................................... مباشرة بعد هذه الظاهرة تسقط , .................................... و تسمى هذه الظاهرة

.تعطي بعد زرعها نباتا جديدا.................................. و البييضات المخصبة إلى.................................. إلى  

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 بذور

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

 .  دورة النمو׃ 6النشاط 


