
                                      

  :مقدمة 
یات الحزاز . )اتألسدا – الفطریات –الطحالب ( تضم المثریات  ، النباتات الالزھریة ھي نباتات مخفیة األعضاء التناسلیة

  .رة ق وال جذور وال أوراق ویسمي المشیة ال یتوفر جھازھا اإلنباتي ال على سا المشریات  نباتات بدائ–یات خسالسر
 ؟وما ھي مراحل التوالد الجنسي لدیھاعند ھذه النباتات ؟ إذن أین تتواجد أعضاء التوالد . ابات جنسی المشرورغم ذلك تتوالد

.
  
I  باتمشر(لتوالد الجنسي عند الطحالب ا(.   
  
بعض ممیزات ھذه النباتیات-1
  

   
  .التوالد عند طحالب الفوقس الحویصلي :  1 مثال 

  
   

BAHIDEV
Texte tapé à la machine
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ... ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ 



                               

  
  
   : مالحظة أجھزة التوالد عند الفوقس-2
  

  : مالحظة
  

  
  
في نھایة ھذه التفرعات یوجد نوعان  متفرعة ،  یعیش ھذا الطحلب مثبتا على الصخور بواسطة أظفور ویتوفرعلى نھایات-

  .من األورام   نوع برتقالي ونوع أسمر یمیل إلى االخضرار 
  .  یمكن افتراض أن ھذه األورام ھي التي تمثل األعضاء التناسلیة للفوقس :فرضیة 
   :تجربة 

  
   تستخلص من ھذه التجربة؟ماذا

 conceptaclesتحتوي ھذه األورام على حوافظ  .  نستنتج أن األورام المالحظة عند الفوقس ھي بمثابة أعضائھ التناسلیة
  .تحرر األمشاج الذكریة واألنثویة 

  
   ؟ ماھي مكونات الحوافظ-ب



  
  

یحمل ) زغب متفرع(تتكون من عدة خییطات متفرعة ) الیةأورام برتق( ة على الفوقس الذكرالحوافظ الذكریة وتكون محمول
  .مئبریات تحرر حیوانات منویة 

تتكون من بنیات خلویة كرویة الشكل تسمي ) أورام خضراء(  الحوافظ األنثویة وتكون محمولة على الفوقس األنثى -
  . ضات غیر ملقحة یالنمیات تحرر عند النضج بی

  
    ؟ج عند الفوقس كیف تتكون االمشا-3
  
   األمشاج األنثویة- أ-

   
  
   : األمشاج الذكریة-ب
  

   
  
   : اإلخصاب عند الفوقس-4



   
  
تتحرك . المنویةضات غیر الملقحة والحیوانات ی یكون اإلخصاب عند الفوقس خارجیا ویتم في الماء حیث یتم تحریر البی-

حیوانات منویة غیر أنھا ال تلقح إال من ییضة بعدة تحاط ب  .)انجذاب كیمائي(الحیوانات نحو البییضات بواسطة سوطین 
طرف حیوان منوي واحد فتتجمع النواتان األنثویة والذكریة لتكون البیضة التي ستتعرض لعدة انقسامات غیر مباشرة 

  . فیتكون الجنین الذي سیتطور لیعطي فوقسا جدیدا 
  

   .)یطي طحلب أخضر خ: (التوالد عند السبیروجیرا :  2مثال 

  
                     

  
   ةسئلألا

   الخص أھم مراحل التوالد الجنسي عند السبیدروجیر* 
  .أنجز الدورة الصیغة لھذا الطحلب * 
  قارن بین دورة نمو الفوقس ودورة نمو السبیدروجیرا * 

  
  
  
  
  

  
               مراحل توالد سبیروجیرا جنسیا  

              




