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مثل .................................... وبعضها  وحيد خليهبعضها ❖

ومثال عليها فطر .................................... أو  عديد خلايا

 ".عكما نسميه "بالفق

بواسطة انتاج ابواغ في نهاية الخيط  لا جنسياتتكاثر ❖

أبواغ .......................................... ففي  تسمىالفطري 

عي تكون الابواغ داخل كيس بوغي لكن هذا الطبي

 النوع من الابواغ يكون في

 اخر الخيط الفطري. 

 وتتكاثر جنسيا تقريبا ❖

 بطريقة مشابهه لعفن الخبز.

 

 .عديدة خلايامعظمها ❖

 .بالمشروموتسمى أيضا ❖

 .................................................. .عليها هو فطر  مثالشهر أ❖

 ابوغ لا جنسية. تنتجنادرا ما ❖

بإنتاج ابواغ تسمى أبواغ ................................  تتكاثر جنسيا❖

 )المشروم الذي نأكله(. جسم ثمري دعاميمحموله على 

 

 137-128 الصفحات تنوع مملكة الفطريات الموضوع 1احياء مادة 

 
  الشعبة  الاسم (12ورقة عمل رقم )

 للحصول على نسخه من االجابة لهذه الورقة QRاستخدم هذا  FaisalTheTeacher@ورقة العمل من تصميم وإعداد أ.فيصل الجمعان 
 

وع  على تنسنتعرف أيضا   نتعرف على الأقسام الخاصة بمملكة الفطريات ،في درس اليوم س

، فمنها وحيد متنوعة جدا وذات اشكال مختلف الفطريات وأشكالها المختلفة كما في الطلائعيات

 .والخلوي يالخلية ومنها عديد الخلايا، وتختلف فيما بينها في طريقة تكاثرها وتركيبها الداخل

 

 

 
 

 في نهاية الدرس يجب ان تعرف :

 أسماء وخصائص كل قسم من اقسام الفطريات.  -
-  .  التعرف عىل االشنات بشكل اكبر

 مملكة الفطريات
 (اقسام 5 الفطريات إلى وتقسم)

 تقسم الفطريات على حسب

 .عديدة خلاياكلها ❖

 .العفنفطريات وتسمى أيضا ❖

 عليها فطر .......................................................... . مثال❖

وكثير )الابواغ( هذا الفطر إما جنسيا او لا جنسيا  يتكاثر❖

 قتين معا.يمن الأحيان بالطر 

ثم حاول مع  لدورة حياة عفن الخبزشاهد الشكل التالي ❖

ر. اختصباك تلخيص خطوات التكاثر الجنسي ئزملا

 (129)صفحة 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 .وحيدة خليةكلها ❖

................................................ وبعضها  تتغذىبعضها ❖

 ........................................ مع كائن اخر.

تحتوي  تتميز بانها ابواغهالكن تتكاثر بواسطة الابواغ ❖

 ........................................... . على

 تشبه الطلائعيات كثيرا.❖

 فطر ........................................ مثل❖

  

؟هل  ي
 
 تقوم الفطريات بعملية البناء الضوئ

الفطريات القيام بالبناء  لا تستطيعالإجابة بشكل مختصر ... لا ...  ❖

 الضوئي لأنها ليس ذاتية التغذية.

لكن بعض الفطريات تعيش في معيشة تكافل )تبادل منفعة(  ❖

التي تستطيع ان تقوم بعملية  الطلائعيات أو البكتيريامع بعض 

 البناء الضوئي، وتستفيد من الفطريات في توفير مكان لمعيشتها. 

تسمى هذا الحالة من الفطريات باسم مميز هو  ❖

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

عن فطريات لا تنطبق عليها صفات الأقسام  عباراهوهي ❖

السابقة وتحديدا انها لا تقوم بالتكاثر ......................................... 

 مثل بقية الأقسام في مملكة الفطريات.
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وبعضها  رةـــــــــــــــــــــــــالخميمثل  وحيد خليهبعضها ❖

أو كما أة ــــــــــــــــــــالكمومثال عليها فطر  عديد خلايا

 ".عنسميه "بالفق

بواسطة انتاج ابواغ في نهاية الخيط  لا جنسياتتكاثر ❖

ففي الطبيعي ونيدية ـــــــــــــــــكأبواغ  تسمىالفطري 

تكون الابواغ داخل كيس بوغي لكن هذا النوع من 

 الابواغ يكون في

 اخر الخيط الفطري. 

 وتتكاثر جنسيا تقريبا ❖

 بطريقة مشابهه لعفن الخبز.

 

 .خلاياعديدة معظمها ❖

 .بالمشروموتسمى أيضا ❖

 .عيش الغرابعليها هو فطر  مثالشهر أ❖

 ابوغ لا جنسية. تنتجنادرا ما ❖

  اميةــــــــــــــــــــــدعبإنتاج ابواغ تسمى أبواغ  تتكاثر جنسيا❖

 )المشروم الذي نأكله(. جسم ثمري دعاميمحموله على 

 

 137-128 الصفحات تنوع مملكة الفطريات الموضوع 1احياء مادة 

 
  الشعبة  الاسم (12ورقة عمل رقم )

 للحصول على نسخه من االجابة لهذه الورقة QRاستخدم هذا  FaisalTheTeacher@ورقة العمل من تصميم وإعداد أ.فيصل الجمعان 
 

في درس اليوم سنتعرف على الأقسام الخاصة بمملكة الفطريات ، سنتعرف أيضاً على تنوع 

الفطريات وأشكالها المختلفة كما في الطلائعيات متنوعة جدا وذات اشكال مختلف، فمنها وحيد 

 طريقة تكاثرها وتركيبها الداخلي والخلوي. الخلية ومنها عديد الخلايا، وتختلف فيما بينها في

 

 

 
 

 في نهاية الدرس يجب ان تعرف :

 أسماء وخصائص كل قسم من اقسام الفطريات.  -
-  .  التعرف عىل االشنات بشكل اكبر

 تركيبها  على حسب مملكة الفطريات

 وطريقة تكاثرها

 اقسام( 5)وتقسم الفطريات إلى 

 تقسم الفطريات على حسب

 .عديدة خلاياكلها ❖

 .العفنفطريات وتسمى أيضا ❖

 .عفن الخبزعليها فطر  مثال❖

وكثير )الابواغ( هذا الفطر إما جنسيا او لا جنسيا  يتكاثر❖

 من الأحيان بالطرقتين معا.

شاهد الشكل التالي لدورة حياة عفن الخبز ثم حاول مع ❖

زملائك تلخيص خطوات التكاثر الجنسي باختصار. 

 (129)صفحة مختصر. 

 فطريان أحدهما موجب والاخر سالبيتكون خيطان  1

 (1n) همشيجييتكون في طرف كل خيط خلية  2

 (2n) لتكون اللاقحة (1n) المشيجيه الخلاياتندمج  3

 تحاط اللاقحة بجدار سميك وتصبح بوغا جنسيا 4

5 
ينقسم البوغ الجنسي اذا كانت الظروف مناسبة 

 ختزاليا ليعطي خيط فطريإنقساما إ

 

 

 .وحيدة خليةكلها ❖

وبعضها  رممةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت تتغذىبعضها ❖

 مع كائن اخر. متطفلة

تحتوي  تتميز بانها ابواغهالكن تتكاثر بواسطة الابواغ ❖

 .اسواط على

 تشبه الطلائعيات كثيرا.❖

 عفن الماءفطر  مثل❖

  

؟ ي
 
 هل تقوم الفطريات بعملية البناء الضوئ

الفطريات القيام بالبناء  لا تستطيعالإجابة بشكل مختصر ... لا ...  ❖

 الضوئي لأنها ليس ذاتية التغذية.

لكن بعض الفطريات تعيش في معيشة تكافل )تبادل منفعة(  ❖

تقوم بعملية ان التي تستطيع  الطلائعيات أو البكتيريامع بعض 

  ، وتستفيد من الفطريات في توفير مكان لمعيشتها.البناء الضوئي

مى هذا الحالة من الفطريات باسم مميز هو تس ❖

 . اتـــــــــــــــــــــــــــالاشن

عن فطريات لا تنطبق عليها صفات الأقسام  ةعبار وهي ❖

مثل بقية  جنسيـــــــــــــــــــــاالسابقة وتحديدا انها لا تقوم بالتكاثر 

 الأقسام في مملكة الفطريات.
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ءك موضوع اقش انت وزملان ❖

الحصة السابقة )تنوع 

خطط بالقلم الفطريات( ثم 

تم التي الرصاص طريقة العمل 

اق عليها ، ثم لونها الاتف

 بالطريقة التي تعجبكم .

لا تنسى الرسومات التوضيحية  ❖

 م الذهنية.تكخريطعلى 

 

 

 

 @FaisalTheTeacherمن تصميم وإعداد أ.فيصل الجمعان  هذا النموذج❖
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