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*ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ
https://almanahj.com/ae

* ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺍﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ
https://almanahj.com/ae/14

* ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ,ﺍﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ
https://almanahj.com/ae/14science

* ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ

https://almanahj.com/ae/14science1

* ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻛﺘﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻠـ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺍﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ
https://almanahj.com/ae/grade14
* ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻐﺮﺍﻡ ﻭﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﻣﻦ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ :ﺍﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ
https://t.me/UAElinks_bot
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اســـن الطالــــبـ /ـت.......................... :

الـــــمـــــــــادة :أحٌـــــــــــاء

الصــــــــــــــف والشعبت: :حادي عششهٌقذم

عنوان الـدرس :الخالٌاو االنسجة النباتٌة

الٌوم والتارٌخ................. :

الفصل الدراسً :األول

ـ

مـدرسـة الـراشـد الصـالـح الخاصـــة  -دبــــً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خالٌا وأنسجة النبات :

الدرس األول :

ٌوجد  3أنواع من الخالٌا النباتٌة  - 1الخالٌا البارنشٌمٌة

 -3االسكلرنشٌمٌة

 -2الكولنشٌمٌة

واالنواع الثالث تحتوي على مكونات الخالٌا النباتٌة وهً
( الجدار الخلوي – النواة – البالستٌدات – االفجوة المركزٌة الكبرى )
كل نوع ٌتمٌز بتعدٌل واحد أو أكثر مما ٌمكنها من المٌام بوظٌفة معٌنة
وجه المقارنة

الباسًشٍوٍت

الكىلٌشٍوٍت

االسكلشًشٍوٍت

خصائصها
جدران رلٌمة
تحتوي على العدٌد من
البالستٌدات الخضراء
كروٌة أومستطٌلة عندما
تتراص فوق بعضها

سمٌكة بشكل متفاوت فً
جدارن الخالٌا النباتٌة
غروٌة مرنة وٌمكنها ان تمتد
تمكن النبات من االنحناء دون
ان ٌنكسر
تنمسم عندما تنضج
تفتمر الى السٌتوبالزم
والمكونات الحٌة.
 سمٌكة صلبةهً نوعان
 -1الخالٌا المتحجرة
 -2األلٌاف

اعداد المعلم \ دمحم عبدالفتاح

وجودها
فً االوراق واالغصان
الخضراء
توجد فً الجذور
والفواكه

الوظٌفة
 -1التخزٌن
 -2البناء الضوئً
 -3تبادل الغازات
 -4الحماٌة
 -5اصالح االنسجة
واستبدالها

فً االماكن التً تحتاج
الى تدعٌم

 -1دعم االنسجة المحٌطة
 -2توفٌر المرونة للنبات
 -3اصالح االنسجة
واستبدالها

النسٌج الرملً فً
الكمثرى
بذور
الٌاف الكتان

 -1الدعم
 -2النمل
 -3تشكل معظم
استخدامات الخشب
لصناعة االسمف
والولود والمنتجات
الورلٌة

ٌعتمد ............................:

س /قارن بٌن الخالٌا المتصلبة واأللٌاف ؟
الخالٌا المتصلبة

االلٌاف

 -1ابرٌة الشكل لها جدار سمٌن وبها مساحة
دائرٌة ضغٌرة
 -2عندما تتكدس نهاٌات االلٌاف بعضها ببعض
.تتشكل انسجة االلٌاف الموٌة المطاطة
 -3تسنخدم فً صنع الحبال والكتان والمماش
والمنسوجات االخرى

 -1ألصر من االلٌاف
 -2غٌر منتظمة الشكل
 -5هً السبب فً صالبة البذور والجوز
 -4تتوزع بشكل عشوائً من خالل خالٌا النبات
 -3تعمل فً النمل

ما النسٌج ؟
.............................................................................................................................

ما انواع االنسجة النباتٌة ؟
-1

-3

-2

-4

 -1االنسجة االنشاﺌٌة :
حىجذ فً هٌاطك هخخلفت هي الٌباث و حوكي الٌباحاث هي االسخوشاس فً اًخاج خالٌا جذٌذة فً أًسجخها طىل فخشة حٍاحها
ٌخكىى الٌسٍج االًشائي هي " خالٌا اًشاﺌٌت "
 -2فجىة صغٍشة

ححخىي على ً -1ىاة كبٍشة
 - -3بعض الخالٌا الحىجذ فجىاث على االطالق

 -4كلوا ًضجج هزٍ الخالٌا ٌوكي اى حخحىل الى
اًىاع هخخلفت هي الخالٌا الٌباحٍت بوا فً رلك الخالٌا الجزعٍت

أنواع األنسجة اإلنشاﺌٌة:
النسٌج االنشاﺌي القمً

َىجذ فٍ انجزوس وانسىق
َمكه انىثاخ مه انضَادج فٍ انطىل "
وَسمً انىمى األونٍ "
وألن انىثاتاخ عادج ماتكىن قشطاسُح
تذخم انسُقان وانجزوس فٍ تُـﺌات
مختلفة أو مناطك مختلفة من نفس
البٌـﺌات

النسٌج اإلنشاﺌي المقحم

النسٌج االنشائً الجانبً

َىجذ فٍ اكثش مه مكان عهً طىل
سُقان انىثاتاخ احادج انفهقح
َسثة انضَادج فٍ طىل انساق أو انىسقح

تضَذ قطش انجزوس وانساق "
انىمى انثاوىٌ "
َىجذ مىها وىعان

مهحىظح  :ارا كان نالعشاب خالَا
اوشائُح قمُح فقط فسىق تتىقف عه
انىمى تعذ انقص االول
نكىها تستمش فٍ انىمى ألن نذَها أكثش
مه وىع مه األوسجح اإلوشائُح

مهحىظح  :نذي انىثاتاخ راخ
انثزوس وعذَمح االصهاس
وعذد قهُم مه احادَح انفهقح
انقذسج عهً انىمى انثاوىٌ

 -1القالب الوعائً
 -2قوالب الفلٌن

س /قارن بٌن القالب الوعاﺌي  ...وقوالب الفلٌن
 " -1القالب الوعاﺌي "
 َظهش كأسطىاوح سقُقح مه األوسجحاالوشاﺌَح عهً طىل انجزوس وانسىق .
 حُث تىتج خالَا جذَذج نهىقم فٍ تعضانجزوس وانسُقان

 " -2قوالب الفلٌن "
 خالَا تطىس جذسان انخالَا انصهثححُث تشكم هزي انخالَا طثقح خاسجُح
واقُح عهً انسُقان وانجزوس
 تشكم أوسجح انفهُه انهحاء انخاسجٍنهىثاتاخ انخشثُح مثم شجش انثهىط

نسٌج البشرة (الجلدي )  :هو الطبمة الخارجٌة من النبات بها انخفاضات وارتفاعات

ٌوجد فً الجذر والساق واالوراق
البشرة فً الورقة

تفرز مادة دهنٌة تكون القشرة
والقشرة  :تملل فمد الماء بإبطاء
عملٌة التبخر

البشرة فً الساق والورقة
 تفرز مادة تمنع دخول البكترٌاومسببات المرض من دخول النبات
 تحتوي على الثغور الثغور  :تسمح بتبادل الغازاتوبخار الماء وثانً اكسٌد الكربون
 ٌتحكم فً فتح وغلك الثغور خلٌتانحارستان على جانبً الثغر
الشعٌرات :
تنتج خالٌا البشرة بروزات تشبه الشعر
تسمى "الشعٌرات "
الشعٌرات – تعطً مظهرا غامضا ً ٌحمً
النبات من
أ -الحشرات
ب -الحٌوانات المفترسة
ت -تفرز مادة سامة عند لمسها
ث -ابماء النبات باردة من خالل المٌام
بعكس الضوء

البشرة فً الجذر
تحتوي على خالٌا امتدادات تسمى
" الشعٌرات الجذرٌة "
تزٌد من المساحة السطحٌة للجذر
المتصاص لدر كبٌر من الماء والمواد
الغذائٌة

ثالثا ً االنسجة الوعائٌة  :تموم بوظٌفة نمل " المٌاة واألغذٌة والمواد المذابة "
االنسجة الوعائٌة نوعان
ب -اللحاء

ا -الخشب

أوال :الخشب ٌ :نمل الماء والمعادن الذائبة من الجذور الى جمٌع أنحاء النبات
ٌتكون من
* القصٌبات
خالٌا اسطوانٌة طوٌلة بنهاٌات منمرة

 العناصر الوعائٌة
خالٌا أنبوبٌة مكدسة عبر نهاٌتها

متراصة عبر نهاٌتها تشكل شرائط انبوبٌة

ٌفصل بٌنها شرائط أنبوبٌة بها فتحات

ألل كفاءة من العناصر الوعائٌة فً النمل المواد "علل"

وفً بعض النباتات تزول الجدر الفاصلة

ألن لها جدران خلوٌة
كل عنصر وعائً وكل قصٌبة ٌتحول الى جدار خلوي وٌكون خالٌة من السٌتوبالزم لٌتدفك الماء بحرٌة
فً معراة البذور أو البذور الغٌر مزهرة ٌ .................كون الخشب تمرٌبا من المصٌبت بشكل كامل
فً النباتات المزهرة ٌ .....................................تكون الخشب من المصٌبات واالوعٌة
علل  :النباتات المزهرة تسكن العدٌد من البٌئات ؟
ألن االوعٌة أكثر كفاءة فً نمل المٌاة والمواد الغذائٌة

اللحاء ٌ :نمل السكرٌات الذائبة والركبات العضوٌة االخرى الى جمٌع انحاء البنات
أو ٌنقل الغذاء من االوراق والسٌمان الى الجذور ومن الجذور الى االوراق
مكونات اللحاء
 -1انابٌب غربالٌة
انابٌب غربالٌة

 -2خالٌا مرافقة

 – 3خالٌا متصلبة  +ألٌاف
( خالٌا اسكلرنشٌمٌة لوٌة توفر الدعم )
 -2خالٌا مرافقة

كل أنبوب غربالً ٌحتوي على

بجوار كل خلٌة غربالٌة توجد خلٌة مرافمة بها نواة

سٌتوبالزم لكنه ٌفتمر الى النواة

وظٌفتها  :تساعد الخلٌة الغربالٌة واالنابٌب فً النمل

والرٌبوسوم

ملحوظة ٌ :فصل بٌن الخالٌا الغربالٌة " صفائح غربالٌة " بها مسام ٌمكن من خاللها تدفك المواد المذابة
ملحوظة === ٌدخل بعض الجلوكوز
المنتج فً االوراق وبعض االنسجة
التً تموم بالبناء الضوئً
داخل النبات
 األماكن التً ٌتم فٌها تصنٌع الغذاء تسمى " المصدر "
 األماكن التً ٌتم فٌها تخزٌن الغذاء تسمى " المصارف " مثال  :خالٌا برنشٌمٌة فً لشرة الجذر
 نمل الكربوهٌدرات من المصدر الى المصارف تسمى " إزفاف "

ٌتحول بعض الجلوكوز الى كربوهٌرات أخرى
ٌنتمل وٌخزن فً أماكن أخرى من
النبات تسمى " مصارف "

رابعا  :النسٌج االساسً -:
الوظٌفة  :التمثٌل الضوئً  ،التخزٌن  ،الدعم
مكوناته ٌ :تكون من ( خالٌا بارنشٌمٌة – كولنشٌمٌة – اسكلرنشٌمٌة )
تنتج الجلوكوز
فً األوراق والسٌقان ٌحتوي النسٌج االساسً على بالستٌدات خضراء
فجوة كبٌرة
فً السٌقان والجذور والبذور ٌحتوي النسٌج االساسً على
تقوم بنخزٌن السكرٌات والنشا والزٌوت
والمواد األخرى
وتوفر الدعم

