
 في نهاية الدرس يجب ان تعرف:

ي النبات.  -
 

 أنواع االنسجة ف
 جة النباتية. نسوظائف أنواع اال  -
 االنسجة الوعائية. أنواع  -

 45-41 الصفحات االنسجة النباتية الموضوع 3احياء مادة 

 

  الشعبة  االسم (06ورقة عمل رقم )
 للحصول على نسخه من االجابة لهذه الورقة QRاستخدم هذا  FaisalTheTeacher@الجمعان  لورقة العمل من تصميم وإعداد أ. فيص

 
 

 

 

 .ولكن عندما تتجمع مع بعض التي درسنها سابقافي النبات  خلاياال ندرس اننا سوف نفهممن هذا التعريف 

 
 ة النباتأنسج  أنواع من االنسجة                يوجد  اتفي النبات

الانسجة 

 المولدة

 

 توجد هذا الانسجة في مناطق مختلفة من جسم النبات، وهي كالتالي:  -

 .........................و  .........................كون موجود في قمم تو...... ................................ المولدة      

 ....................................................ويؤدي الى زيادة في 

 ووظيفتهاويوجد في مواقع كثيرة في سيقان النباتات ...... .................................. المولدة      

 ........................................أو  ........................................ان زيادة طول 

...... ...........................قطر ة في وهو نسيج يسبب الزياد...... .................................. المولدة      

 وله نوعان:، ........................................و 

1  2  

 وظيفتها وظيفتها

 

1 
 

 ............................. االنسجة

 

 أ

  ستمر.شكل م......... ب.......................... ....................................إنتاج  :هاتوظيف

 يةخارجال مكونات النسيج

 

 ليةي البشرة على المكونات التاتحتوى البشرة وطبقة تسم من تتكون

 2 ثغرال 1
الخليتين 

 الحارستين
 4 الشعيرات 3

الشعيرات 

 الجذرية

    

 .ورقةخلف التعرفه عنها  أكتب ما الكيوتكلدة اسمها ز ماشرة تفر ب* ال

 ............................. االنسجة  2

 
 للنبات .................................................بكل بساطة ان تكون  :هاتوظيف

 

 وهناك نوعان من الانسجة الوعائية في النباتات هما:

1  2  

 والمواد الماء نقل وظيفته

 ...............................إلى  ........................من 

 والمواد المذابة الغذاء نقل وظيفته

 ...............................إلى  ........................من 

 ويتكون من نوعان من الخلايا ويتكون من نوعان من الخلايا

  ب  أ  ب  أ

 

 ............................. االنسجة  3

 
 سم النبات.المذابة عبر ج المواد.... و....................... و .................نقل ......... :هاتوظيف

ج
سي

ن
 

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

 كل جسم النبات

ج
سي

ن
 

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

 

 

 رالجذو

 الأوراق الأوراق

 الوعائية الأنسجةتتعرف على أكمل الشكل التالي ل

 .أنسجة السابقةمن ال أيتحت  لا تندرجالتي وهي الانسجة الاساسية  -

 :وهي كالتالي اسابقالتي درسناها في النبات  الأساسيةوتتكون من الخلايا  -

 . ..........................................و. .........................................و. .........................................الخلايا 

 ............................. االنسجة  4

 

 والتخزين.ائف الاساسية للنبات مثل الدعامة والبناء الضوئي تؤدي الوظهي ان  :هاتوظيف

 

 
 فيديو تجربة نقل

 المواد في النبات

نة ر دول مقاحاول ان تكتب ج

اع االنسجة في جسم أنوبين 

ك على تذكر النباتات ليساعد

 الفروقات بينهم والوظيفة.

https://www.instagram.com/faisaltheteacher


 في نهاية الدرس يجب ان تعرف:

ي النبات.  -
 

 أنواع االنسجة ف
 جة النباتية. نسوظائف أنواع اال  -
 االنسجة الوعائية. أنواع  -

 45-41 الصفحات االنسجة النباتية الموضوع 3احياء مادة 

 

  الشعبة  االسم (06ورقة عمل رقم )
 للحصول على نسخه من االجابة لهذه الورقة QRاستخدم هذا  FaisalTheTeacher@الجمعان  لورقة العمل من تصميم وإعداد أ. فيص

 
 

 

 التي تقوم بأداء وظيفية واحده محدده ةهو مجموعة من الخلايا المتشابه

 .ولكن عندما تتجمع مع بعض التي درسنها سابقافي النبات  خلاياال ندرس اننا سوف نفهممن هذا التعريف 

 
 ة النباتأنسج 4 أنواع من االنسجة                يوجد  اتفي النبات

الانسجة 

 المولدة

 

 توجد هذا الانسجة في مناطق مختلفة من جسم النبات، وهي كالتالي:  -

 انـــــــــــــــــالسيقو ذورــــــــــالجكون موجود في قمم تو ةــــــــــــــــــــــــــالقمي المولدة      

 طول النباتويؤدي الى زيادة في 

 ووظيفتهاويوجد في مواقع كثيرة في سيقان النباتات  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيني المولدة      

 الأوراقأو  الساقان زيادة طول 

 اقــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسقطر ة في وهو نسيج يسبب الزياد ةـــــــــــــــــــــــــــانبيالج المولدة      

 وله نوعان: والجـــــــــــذر

 الكامبيوم الفليني 2 الكامبيوم الوعائي 1

 على السيقان والجذورتكون طبقة خارجية  وظيفتها تكون خلايا جديدة تختص بالنقل وظيفتها

 

1 
 

 ولدةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم االنسجة

 

 أ

  ستمر.شكل مب دةـــــــــــــــــــــــــجدي خلايـــــــاإنتاج  :هاتوظيف

 يةخارجال مكونات النسيج

 

 ليةي البشرة على المكونات التاتحتوى البشرة وطبقة تسم من تتكون

 2 ثغرال 1
الخليتين 

 الحارستين
 4 الشعيرات 3

الشعيرات 

 الجذرية

 تبادل الغازات

ينتج عن التغير 

في شكلها فتح 

 الثغور وأغلاقها

 حماية النبات

تزيد المساحة 

السطحية 

 للجذر

 .ورقةخلف التعرفه عنها  أكتب ما الكيوتكلدة اسمها ز ماشرة تفر ب* ال

 ارجيةـــــــــــــــــــــــــــالخ االنسجة  2

 
 للنبات الغطاء الخارجيبكل بساطة ان تكون  :هاتوظيف

 

 وهناك نوعان من الانسجة الوعائية في النباتات هما:

 اللحاء 2 الخشب 1

 والمواد الماء نقل وظيفته

 الأوراقإلى  الجذورمن 

 والمواد المذابة الغذاء نقل وظيفته

 جميع جسم النباتإلى  الأوراقمن 

 ويتكون من نوعان من الخلايا ويتكون من نوعان من الخلايا

 أ
الاوعية 

 الخشبية
 أ القصيبات ب

الأنابيب 

 الغربالية
 ب

الخلايا 

 المرافقة

 

 ائيةــــــــــــــــــــــــــــــــالوع االنسجة  3

 
 سم النبات.المذابة عبر ج المواد.... و....................... و .................نقل ......... :هاتوظيف

ج
سي

ن
 

ب
ش

خ
ال

 

 كل جسم النبات

ج
سي

ن
 

اء
ح
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ا

 

 

 رالجذو

 الأوراق الأوراق

 الوعائية الأنسجةتتعرف على أكمل الشكل التالي ل

 .أنسجة السابقةمن ال أيتحت  لا تندرجالتي وهي الانسجة الاساسية  -

 :وهي كالتالي اسابقالتي درسناها في النبات  الأساسيةوتتكون من الخلايا  -

 الإسكلرنشيميةو الكولنشيميةو البرنشيميةالخلايا 

 اسيةـــــــــــــــــــــاألس االنسجة  4

 

 والتخزين.ائف الاساسية للنبات مثل الدعامة والبناء الضوئي تؤدي الوظهي ان  :هاتوظيف

 

 
 فيديو تجربة نقل

 المواد في النبات

نة ر دول مقاحاول ان تكتب ج

اع االنسجة في جسم أنوبين 

ك على تذكر النباتات ليساعد

 الفروقات بينهم والوظيفة.

https://www.instagram.com/faisaltheteacher

