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 تنظٌم جسم النبات :

 خلٌة                          نسٌج                           عضو              

 

 اعضاء : 3انواع :                     اربعة انواع :                     3        

 الجذر                النسٌج المولد                     خالٌا البرنشٌمٌة  ال

 الساق     )الجلدي(      الخالٌا الكولنشٌمٌة                نسٌج  البشرة

 الخالٌا السكلٌرنشٌمٌة            النسٌج الوعائً                  االوراق 

 النسٌج االساسً                                      

  اجزاء اضافٌة ) ؼٌر موجودة فً الخالٌا االخرى ( : 3تتمٌز الخالٌا النباتٌة بوجود 

 الجدار الخلوي  -1

 فجوة مركزٌة كبٌرة  -2

 البالستٌدات الخضراء  -3

 
 : وظائؾ الخالٌا الثالثة والتً تشكل معظم االنسجة النباتٌة 

 انتاج وتخزٌن الؽذاء  -1

 الموة  -2

 المرونة  -3

 الدعم  -4
 الٌا النباتٌةالخ

 الخالٌا السكلٌرنشٌمٌة  الخالٌا الكولنشٌمٌة  الخالٌا البرنشٌمٌة 
 الخصائص :

 اكثر الخالٌا مرونة  -1

 جدران رلٌمة  -2

كروٌة الشكل  -3
وجدران الخلٌة 
تصبح مسطحة 

عندما تكون 
 متراصة 

 الوظائؾ : -4

  : ًالبناء الضوئ
 عندما 

تحتوي على 
البالستٌدات 

 الخصائص :
خالٌا نباتٌة متطاولة  -1

 بشكل شرائطتكون 
طوٌلة او اسطوانات 

 تدعم الخالٌا .

سمن الجدران بشكل  -2
 متفاوت 

النبات المرونة  تعطً -3
الالزمة عند االنحناء 

 دون ان ٌنكسر 

 الوظائؾ : -4

  دعم االنسجة المحٌطة
  توفٌر المرونة للنبات 

 :الخصائص 
تفتمر الى السٌتوبالزم و المكونات -1

 الخلوٌة االخرى عندما تنضج .
 سمٌكة وصلبة جدرانها -2
تشكل معظم استخدامات الخشب مثل -3

صناعة االسمؾ و الولود و المنتجات 
 الورلٌة 

 الوظائؾ :-4
  الدعم للنبات 

  نمل المواد عبر جسم النبات 

 
 
 



 

2 

 

الخضراء فً 
وراق االؼصان واال

حٌث تنتج 
 الجلوكوز .

  التخزٌن :عندما
تحتوي على 

فجوات مركزٌة 
كبٌرة تخزن النشا 
 والماء والزٌوت .

  تبادل الؽازات 

  الحماٌة 

  اصالح االنسجة
 واستبدالها 

  اصالح االنسجة
 واستبدالها

   

علل :تعطً الخالٌا **
  الكولنشٌمٌة المرونة

بسبب نمط النمو حٌث 
تتوسع االجزاء االرفع 
فً جدار الخلٌة كلما 

 نمت هذه الخالٌا

 
 
 

                      
 : لٌرنشٌمٌة نوعٌنالخالٌا السك

 االلٌاؾ  )الحجرٌة (الخالٌا المتصلبة 
 اطول من الخالٌا المتصلبة  الصر من االلٌاؾ

ولها جدار خلٌة سمٌن وفٌها فراغ ابرٌة الشكل  تتوزع بشكل عشوائً وؼٌر منتظم 
 داخلً صؽٌر 

عندما تلتصك نهاٌاتها  تشكل االلٌاؾ الموٌة المطاطة تساهم فً النمل
 معا

والجنفاص  تستخدم فً صنع الحبال والكتان  جد فً البذور والجوز تو
 والمماش والمنسوجات االخرى 

 

 

 

 

 خالٌا برنشٌمٌة لها بالستٌدات خضراء                                  خالٌا برنشٌمٌة بدون بالستٌدات خضراء 

 

 

 

 

خالٌا كولنشٌمٌة                                                         

 

 ا 

 

     خالٌا حجرٌة                    الٌاف                                                                                 
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 االنسجة النباتٌة :

 ٌج ان ٌتكون من نوع واحد او عدة انواع من الخالٌا وهنان اربعة انواع من االنسجة بحسب الوظٌفة ٌمكن للنس
 وهً :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

  

 النسٌج المولد :-اوال   

تمكن النبات من االستمرار فً انتاج خالٌا جدٌدة فً انسجتها طول حٌاتها 
 وهً مناطك تنمسم فٌها الخالٌا بسرعة  تحتوي على :

 نواة كبٌرة 

 فجوات صؽٌرة او ال توجد فجوات على االطالق 

لمختلفة من الخالٌا النباتٌة منها عند النضج تتطور الى االنواع ا
 الجذعٌة .

: ٌوجد منه ثالثة انواع بحسب المولع 

 : النسٌج المولد الممً

 الوظٌفة : الزٌادة فً الطول 

 ) النمو االولً (

 المولع : لمة الساق والجذر 

 ًالنباتات ثابتة ف
ولهذا تدخل مكانه 

السٌمان والجذور 
فً مناطك مختلفة 
 من نفس البٌئات 

:النسٌج المولد الجانبً   

الوظٌفة : زٌادة لطر الساق 
 او الجذر ) النمو الثانوي ( 

وجوده : النباتات البذرٌة 
ؼٌر المزهرة وذوات الفلمتٌن 

وللٌل من ذوات الفلمة 
.الواحدة  

 النسٌج المولد البٌنً :

الوظٌفة : الزٌادة فً طول 
لساق او الورلة ا  

المولع :فً مولع او اكثر 
على طول سٌمان ذوات الفلمة 

 الواحدة

*ٌتواجد فً النباتات احادٌة 
  الفلمة

 

 ٌمسم النسٌج المولد الجانبً الى :

:الكمبٌوم الوعائً  

 الشكل : اسطوانة رلٌمة من االنسجة المولدة

 المولع :طول السٌمان والجذور 

 الوظٌفة :انتاج خالٌا جدٌدة للنمل

 الكمبٌوم الفلٌنً:

شكل :الطبمة الخارجٌة الوالٌة على السٌمان والجذور ال
 وٌنتج خالٌا تكون تكون جدران خلوٌة صلبة 

 تشكل انسجة اللحاء الخارجً على النباتات الخشبٌة 
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 علل : تستمر االعشاب بالنمو بعد المص االول ؟؟ 

 الذي ٌزٌد من طول االعشاب بعد المص االول  لبٌنًلوجود النسٌج المولد ا
 

  روبرت هون اول من شاهد االنسجة الفلٌنٌة تحت المجهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسٌج البشرة) نسٌج جلدي ( :

 طبمة من الخالٌا تشكل الؽطاء الخارجً فً النبات 

  الشكل تحت المجهر :تالل وانخفاضات متشابكة 

 : الوظٌفة 

 مسببات المرض  البكترٌا والكائنات االخرى  الحماٌة ومنع دخول -1

 تملل من فمدان الماء من النبات بابطاء التبخر  تكون المشرة والتً  تفرز مادة دهنٌة -2

 
 :تكٌفات او تحورات البشرة 

 الشعٌرات الجذرٌة  الشعٌرات الثؽور 
  هً فتحات صؽٌرة ٌمر

من خاللها  ثانً اكسٌد 
والماء  الكربون

 واالكسجٌن

 االوراق توجد ف ً
 والسٌمان الخضراء

  تشكل الخلٌتان
 الحارستان الثؽور .

  كٌؾ تفتح وتؽلك
 الثؽور ؟

بسبب تؽٌرات فً 
 اشكال الخالٌا الحارسة 

 
 
 

  هً بروزات شعرٌة
 على االوراق والسٌمان 

 : الوظٌفة 

تعطً مظهرا زؼبٌا -1
ٌساعد على حماٌة 

 النبات 
تطلك مواد سامة عند -2

 لمسها 
النباتات  ابماء بعض-3

باردة )علل ( :النها 
 تعكس الضوء 

 

 هشة لخالٌا  امتدادات
 البشرة 

  الوظٌفة :تزٌد من
المساحة السطحٌة 
للجذر وتمكن الجذر من 
امتصاص اكبر لدر 

 ممكن من المواد 

 

:النمو نوعٌن    

 اولً :الزٌادة فً الطول 

االنسجة المسؤولة : المولد 
 الممً والبٌنً 

 ثانوي : الزٌادة فً المطر 

االنسجة المسؤولة :النسٌج 
لمولد الجانبً ا  
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 االنسجة الوعائٌة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌمسم نسٌج الخشب الى :

)االنابٌب الصغٌرة (المصٌبة عائًالعنصر الو   

 ذات اطراف مثمبة  طوٌلة  خالٌا اسطوانٌة 

  تشكل شرٌطا ٌشبه االنبوب 

  لها جدران طرفٌة المكتملة النمو 

  بسبب وجود الجدران الطرفٌة الكفاءة الل 

 

  

 الٌا انبوبٌة تتراص طرفا لطرفخ 

  العناصر الوعائٌة عند طرفٌها باشرطة تشبه الحاجز تفتح
 عند الفتحات 

 فً بعض النباتات  عائٌة مكتملة النمو العناصر الو تفمد
  الطرفٌة  جدرانها

 بسبب عدم وجود الجدران الطرفٌة  الكفاءة اعلى فً النمل 
 
 
 
 
 

 
  

 

 الوظٌفة :

نمل الماء والؽذاء والمواد المذابة-1  

الدعم  -2  

:وتمسم الى نوعٌن    

 الخشب : 

 ٌنمل الماء والمعادن الذائبة عبر
 والدعم الجذر الى االوراق 

 ٌنمل الماء بعٌدا عن الجذر 

 ٌتكون من عناصر وعائٌة
 ولصٌبات 

ل عنصر ٌتحول كعند اكتمال النمو
 وعائً ولصٌبة الى جدار خلوي 

 اللحاء :

 ٌنمل السكرٌات الذائبة
والمركبات العضوٌة االخرى 

 الى جمٌع اجزاء النبات 

ٌنمل اللحاء المواد من الورلة 
 للساق والجذر 

 ًٌتكون من انبوب غربال
 وخلٌة مرافمة 

 والٌاف  هنان خالٌا حجرٌة
مرتبطة باللحاء )خالٌا 

ر الدعم ( ال سكلٌرنشٌمٌة توف
 عاللة لها بالنمل 
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 ٌتكون الخشب فٌها من لصٌبات فمط وبالتالً تعٌش فً بٌئات الل  )النباتات البذرٌة ؼٌر المزهرة (معراة البذور
 وعٌة .تنوعا الن كفاءة المصٌبات الل من اال

 ٌتكون الخشب من اوعٌة ولصٌبات ولهذا تعٌش فً بٌئات اكثر تنوعا ) علل  )النباتات الزهرٌة (فً مؽطاة البذور
 ( :الن كفاءة االوعٌة اكبر فً نمل الماء والمواد الؽذائٌة .

 

 
 فمةالخلٌة المرا االنبوب الؽربالً

 ٌحتوي على ساٌتوبالزم -

 عندما ٌكتمل نموه ٌفتمر للنواة والراٌبوسوم -

ٌب ؼربالٌة فً نهاٌة االناب هنان صفائح -
تحتوي على  الؽربالٌة فً النباتات الزهرٌة 

 خاللها المواد الؽذائٌة ثموب واسعة تتدفك

 توجد بجانب االنبوب الؽربالً -

 لها نواة -

 مل النمو تساعد نواتها االنبوب الؽربالً مكت -

 
  ًٌعتمد ان نواة الخلٌة المرافمة وظٌفة تجاه الخلٌة المرافمة واالنبوب الؽربال 

 تصنع الكربوهٌدرات فً االوراق او الساق فً بعض النباتات 
 المصدر                                 

 
 ا الكربوهٌدرات تنتمل فٌهمل الى:     ) عملٌة االنتمال المكانً تنت                     

 (من المصدر الى المخزن                                        
 
 
 
 
 

 فً لشرة )مثل الخالٌا البرنشٌمٌة ) عضو تخزٌن ( المخازن                       
 الجذر (                                    

 النسٌج االساسً :
 رنشٌمٌة ,كولنشٌمٌة ,سكلٌرنشٌمٌة (التكوٌن : انواع الخالٌا الثالثة ) ب

 الوظائؾ :
 التمثٌل الضوئً :مثل السٌمان واالوراق التً تحتوي على بالستٌدات خضراء  -1

التخزٌن :مثل جذور وسٌمان وبذور النباتات التً تحتوي فجوات كبٌرة تخزن النشا والسكرٌات والزٌوت  -2
 والمواد االخرى 

 ى من االنسجة الدعم :عندما تنضج بٌن االنواع االخر -3
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 ( الجذور والسٌمان واالوراق2المسم )

 الجذور :

  ٌنمو من البذور عند التبرعم  بٌكرتالجذر ٌكون اول 

 : الوظائؾ 

 امتصاص الماء والمعادن ونملها الى بالً اجزاء النبات  -1

 تثبٌت النبات بالتربة  -2

 التخزٌن  -3

 
  ٌصل الى نصؾ كتلة النبات حتى امتار وتتشعب احٌانا  5-5.5تنمو الجذور عادة من 

 
 :تكٌفات لبعض الجذور تساعدها على الحصول على الموارد المائٌة المحدودة                 

 مترا تجاه المٌاه المتاحة  55بعمك  الوزن :هو نبات تنمو جذوره نحو االسفل نبات المٌسكٌت -1

 مترا  55بطول  الساق فً جمٌع االتجاهات :له جذور متفرعة وضحلة وتنمو من نبات الصبار -2

 
 :بنٌة ونمو الجذور 

 اٌالختنتج  . الملنسوة :تؽطً الجذر وتتكون من خالٌا برنشٌمٌة تساعد على حماٌة انسجة الجذر -1
تموم مع الطبمة الخارجٌة للخالٌا بتشكٌل مواد تشحٌم تملل من االحتكان لزجة مادة ؼروٌة  ةوسنلملا

 .عند نمو الجذر فً التربة وخالل شموق الرصٌؾ

 الممً :ٌزٌد من طول الجذر وٌتواجد فً الممة النامٌة للجذر  ٌج المولدالنس -2

 الشعٌرات الجذرٌة :تزٌد من المساحة السطحٌة المتصاص الماء والمعادن  -3

 
                                      

 انسجة الجذر :                         لطاع كاسبار   مع البشرة الداخلٌة         

 

 

 الشعٌرة الجذرٌة                                     المشرة                     

 البشرة      

 

 للنسوة الجذر                                                  

 

الذي ٌنظم انتمال  شرٌط كاسبار خلٌة بشرة داخلٌة ٌطوق كلشرة الداخلٌة وثم الب( ةٌساسا ةجسنا)البشرة تلٌها المشرة 
 ةٌلخادلا ةرشبلا اٌالخ ربع رورملا ىلع ةباذملا نداعملاو ءاملا مؼرٌ ازجاح لكشٌ ذا ةٌلخادلا ةرشبعادن خالل الاء والمالم

تج الجذور الجانبٌة ة ( وهو النسٌج الذي ٌنٌالمحٌطلداخل باتجاه الجذر تسمى )الدائرة ثم تلٌها طبمة الى ا  اهلوح نم الدب
 ة حٌث ٌسهم فً زٌادة لطر الجذور ٌالمحٌط وٌتكون الكامبٌوم  الوعائً فً الدائرة

 نسجة الوعائٌة فً مركز الجذراال
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 ذوات الفلمة الواحدة وذوات الفلمتٌن :ممارنة بٌن جذر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذوات فلمة واحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذوات فلمتٌن
 
 
 مركز الجذر اللب -
 (ءاحللا اٌالخو ةطرشا  بوانتت)ٌحٌط به الخشب واللحاء -
 
 

 
 
  Xالخشب هو المركز وٌكون بشكل -
  Xاللحاء على جانبً ذراعً -

 

 :انواع الجذور                                                           

                                  

  

 

                                                                     نوعان رئٌسٌان :                            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  الجذر الوتدي

 سمٌن له تفرعات

 جانبٌةاصؽر و للٌلة

مثل:الفجل و 
البنجروالجزرتخزن 

الؽذاء فً الخالٌا 
 البرنشٌمٌة

 الجذر اللٌفً

تفرعات عدٌدة 
نفس الحجم تنمو 

من نمطة 
مركزٌة مثل 

البطاطا الحلوة 
وهً تخزن 

 الغذاء 

تخزن  تانردلا
  ءاذؽلاوالماء

اشجار المناطك 
الماحلة وهً 
 جذور كبٌرة 

توفر التنفسٌة 
  ةروحتملا

تساعد على 
امدادها 

باالكسجٌن مثل 
 السرو والمرم

 الجذور العرضٌة

تنمو حٌث ال تنمو 
الجذور عادة وتساعد 

على دعم فروع 
االشجار مثل:االشجار 
االستوائٌة ومع تطور 

به هذه الجذور تش
 الجذوع  
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 السٌمان :

 هنان انواع عدٌدة من السٌمان :

 الوصؾ  الساق نوع 
لٌنة ومرنة تموم بالبناء الضوئً بسبب احتوائها على بالستٌدات خضراء مثل :النباتات  السٌمان العشبٌة 

 السنوٌة ,الهلٌون 
 مثل النخٌل والخٌزران  الصلبة واللٌفٌة 
  ًئوضلا ءانبلاب مومت اللوٌة مثل : االشجار والشعٌرات المعمرة  سٌمان خشبٌة 

النسٌج الفلٌنً ٌحمٌها من االضرار المادٌة وؼزو الحشرات و حتى  -سنا  النباتات االكبر سٌمان مؽطاة بلحاء 
 حرائك الؽابات 

 

 : وظائؾ السٌمان

 التناسلٌة عم االوراق والتراكٌبد -1

 تنمل االنسجة الوعائٌة الماء والمواد المذابة الى جمٌع اجزاء النبات  -2

 تخزٌن المواد الؽذائٌة فً بعض انواع السٌمان  -3
 نمو الساق :                                                         

  

 

 النمو الطولً                                                                                              النمو المطري          

 الزٌادة فً لطر الساق مما ٌوفر                                                           ة طول الساق بفعل النسٌج المولد زٌاد

 دعما اضافٌا وٌمسم الى          الممً                                                                                          

 لمخروطٌات ذوات الفلمتٌن وا                                                     

 الوعائً  بسبب انتاج الكامبٌوم                                                                                                    

 واللحاء طوال  بفعل انتاج الخشب                                                                                                   

   العام تتكون حلمات النمو السنوي ومنها                                                                                             

 مثل :عد الحلمات عمر الشجرة عبر نحدد                                                                                          

 ثنائٌة الفلمة المعمرة والمخروطٌات 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 ممارنة بٌن سٌمان ذوات الفلمة الواحدة و الفلمتٌن :

  

 

 

 

 

 

 

 

 ذوات الفلمة الواحدة                                                                 ذوات الفلمتٌن 

     ةدحتمتنتظم بشكل حلمة او حلمات الحزم الوعائٌة                                الحزم الوعائٌة مبعثرة ومتناثرة          

 زكرملا                                                                                                       

 انواع السٌمان :

 هنان تكٌفات للسٌمان تساعدها على البماء على لٌد الحٌاة مثل :

 تخزٌن المواد الؽذائٌة الزائدة  -1

 تحمل الجفاؾ والبرد والحرارة  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرنة :

 اهلض ساق منتفخة تحت االر
تمكن من نمو نبات  معارب

 البطاطس البٌضاء  الجدٌدة 

 تخزن مواد غذائٌة           
 الراٌزوم 

 سٌمان افمٌة تحت االرض 

تخزٌن المواد الغذائٌة والتكاثر 
لسراخس الالجنسً مثل ا

والسوسن

 بصلة :

ساق لصٌرة مضغوطة محاطة 
ٌة باوراق طر  

مثل :البصل والخزامى والزنبك 
 المخطط والنرجس 

تخزن مواد غذائٌة    
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 االوراق :

 . تختلؾ اشكال والوان اوراق الشجر حسب النوع 

  ملم فً الطول  1متر كمطر كبٌر الى الل من 2الحجم :ٌتراوح من 

 . العدد : ٌختلؾ فً موسم التزاوج من الملٌل فً النرجس الى مئات االالؾ فً االشجار الخشبٌة الناضجة 

 ًالوظٌفة :المٌام بالبناء الضوئ 

 
 هٌكل الورلة :

 السوٌك            النصل                 صل :ٌوفر مساحة سطحٌة اكبر المتصاص ضوء الشمس شفرة او ن -1

 )النسٌج الوعائً فٌها ٌرتبط بالنسٌج الوعائً للساق (السوٌك :ٌربط الشفرة بالساق  -2

  االعشاب ال تحتوي على سوٌك ترتبط مباشرة الورلة بالساق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكعب :

تتالف من نسٌج الساق مع بعض االوراق 
 الحرشفٌة  فً الممة 

 مثل الزعفران والدلبوث 

تخزٌن المواد الغذائٌة

:( ةدادملا) الساق الجارٌة  

سٌمان افمٌة تنمو على سطح التربة مثل 
:الفراولة وبعض الحشائش ونبات الغٌالن  

 وظٌفتها :

 التكاثر الالجنسً 
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 : ةلروانسجة ال                                  

 

 

 

 

 الحزمة الوعائٌة ) العروق(       البشرة العلوٌة والسفلٌة                              النسٌج المتوسط                           

 تنمل الماء والسكرٌات         الوظٌفة:الحماٌة والنتح وتبادل                    ٌمسم الى :                                      

 الورلة . عبرالؽازات                                                                                                          

 تحتوي البشرة على ثؽورعلى *

 الجانب السفلً اكثر من العلوي           العمادي                 االسفنجً 

 ٌنتمل الماء الى اعلى من الجذر *

 الى االوراق الستبدال المٌاة 

 المستهلكة فً التمثٌل الضوئً 

 والتً تفمد بعملٌة النتح واهمٌة 

 النتح تسحب عمود الماء لالعلى 

 النسٌج المتوسط االسفنجً  (ةٌدامعالط العمادي ) الطبمة النسٌج المتوس
لبشرة العلٌا مباشرة اسفل ا  ةصارتالشكل : خالٌا م

 وعمودٌة الشكل وفٌها العدٌد من البالستٌدات الخضراء 
 الوظٌفة :تجري فٌها معظم عملٌات البناء الضوئً 

 وتوجد فراؼات محٌطة بها  ةدعابتمؼٌر منتظمة و الشكل :
الوظٌفة :نمل االكسجٌن وثانً اكسٌد الكربون وبخار الماء 

 عبر الفراؼات 
 راء الل من العمادي ٌحتوي على بالستٌدات خض

 
             

 الٌة فتح وؼلك الثؽور :

الخالٌا الحارسة مسؤولة عن فتح وؼلك الثؽور فعندما ٌدخل الماء الى الخالٌا الحارسة ٌتؽٌر شكلها فتفتح الثؽور اما عندما 
 ٌؽادرها الماء ٌتؽٌر شكلها فتؽلك 

  على الجانب السفلً لالوراق من العلوي ؟ علل : توجد ثؽور اكثر

 الن الثؽور فً الجانب العلوي معرضة لالنسداد بفعل الؽبار او لطرات المطر او فمدان الماء اكثر بالنتح النها تواجه الشمس 
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 خصائص االوراق :                                                                 

 ختالؾ فً الحجم والشكل واللون والملمس نحدد النباتات باال

 تتمٌز النباتات حسب :

 النصل وتمسم الى : 
 مركبة ) متعالبة ( بسٌطة 

 النصل ؼٌر ممسم الى ورٌمات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لها نصل او شفرة ممسم الى ورٌمات
 

 
 ترتٌب االوراق على الساق : 

 ريالنمو دائ النمو المتبادل  او المتمابل النمو المتعاكس
 ورلتٌن تتجه عكس بعض 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ًبناجب اماكن االوراق على وانتت
  نٌلبامتملا قاسلا

 وجود ثالثة اوراق او اكثر متباعدة 
 بشكل متساوي عن الساق

 
 : ترتٌب العروق فً الورلة 

 الرٌشٌة  المتوازٌة العروق   اوالمتفرعة  المتشعبةالعروق 
   ذوات الفلمة الواحدة النباتات ذوات الفلمتٌن

 
 تعدٌالت لالوراق تمكنها من المٌام بوظائؾ اخرى ؼٌر البناء الضوئً :                             

 تحولت االوراق الى اشوان للحد من فمدان الماء و الحماٌة من اكالت االعشاب  -النباتات العصارٌة-الصبار
ره وتساعده على البماء على المدى تتضخم االوراق وتمتلئ بالماء عند توف -العصارٌة–تخزٌن الماء 

 الطوٌل
و - :البوٌنٌسٌتٌا  لثمالى عدد ساعات الظالم فً البٌئة تتؽٌر االلوان استجابة  النباتات االستوائٌة-تؽٌرااللوان

 جذب الملمحات 
 ةجزل ةدام جنتنت ثٌح تصطاد الحشرات  -نبات الندٌة -اصطٌادالحشرات

ئ بالماء وتساعد على اؼراق الحشرات والحٌوانات نبات االبرٌك اوراله تمتل االوراق المعدلة االسطوانٌة1
 الصؽٌرة 

 ٌسبب تهٌج البشرة الشدٌد للناس ) وسٌلة حماٌة لمنع االلتراب من النبات ( اللبالب السام او البلوط
 تنتج الؽدد مواد تمنع الحشرات من االلتراب مثل الطماطم والمرع  الشعٌرات ذات الؽدد

 الوراق تخزن الؽذاء حٌث توفر ؼذاء جاهر لنمو البصٌلة سٌمان واوراق وا البصٌالت 
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 تتلون اوراق لنباتات االستوائٌة بالوان فتبدو مثل البتالت الملونة ؟علل:
     لجذب الحشرات الملمحة 

 باتها () هرمونات النبات واستجا 3المسم 
 

 كم ٌحتاج الكائن الحً من الهرمونات ؟ 

 ٌحتاج الى كمٌة ضئٌلة جدا من الهرمون الحداث التؽٌٌر -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االكسٌن -1

  من اولى الهرمونات النباتٌة التً تم اكتشافها 

 ال :اندول حمض الخلٌن مث 

  ؟؟؟  اٌن ٌنتج 

 فً االنسجة المولدة الممٌة والبراعم واالوراق الصؽٌرة .-

 كٌؾ ٌنتمل عبر جسم النبتة ؟ 

 ٌنتمل )باتجاه واحد فمط بعٌدا عن مكان االنتاج ( :-
 تنتمل فً اللحاء  -2بالنمل النشط من خلٌة برنشٌمٌة الخرى   -1

  تكون الثمر وتاخٌر اسماطها –ظاهرة سٌادة الممة النامٌة –او استطالتها الوظٌفة :ٌحفز تمدد الخالٌا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تاثٌر االكسٌن :                                        

تؤثر الهرمونات النباتٌة 
 فً :

 انمسام الخالٌا -1

 نموها -2

 تماٌزها -3

*تعمل الهرمونات من 
خالل االرتباط كٌمٌائٌا 
بالبروتٌنات المستمبلة 

 بالغشاء البالزمً 

 تاثٌر المستمبالت :

 عملٌة التعبٌر الجٌنً -1

 نشاط االنزٌمات -2

 نفاذٌة الغشاء الخلوي -3

زز تدفك اٌونات الهٌدروجٌن عبر مضخات البروتون االكسٌن ٌع
 من السٌتوبالزم الى الجدار الخلوي 

 بٌئة شدٌدة الحموضة والتً تؤدي الى
: 

 اضعاؾ الروابط بٌن الٌاؾ السلٌلوز فً جدار الخلٌة -1

 ٌنشط انزٌمات معٌنة تساعد على تفكٌن جدار الخلٌة -2

 ة الضؽط الى استطالة الخلٌة ٌدخل الماء الى داخل الخلٌة وٌؤدي زٌاد
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  ٌختلؾ بحسب تركٌزه ومولعه 

 
 
 
 
 
 

 االعلى دون فروع جانبٌة او الملٌل منها . سٌادة الممة النامٌة :ظاهرة تحدث عندما ٌنمو النبات نحو 

 لماذا تحدث ؟؟؟ 

  الن االكسٌن الذي ٌنتج من الممة النامٌة ٌثبط نمو الفروع الجانبٌة .-
 

 متى تنمو الفروع الجانبٌة ؟؟؟ 

 عند ازالة الممة النامٌة حٌث ٌمل تركٌز االكسٌن -
 

  رض ؟؟؟؟تسمط الثمار الناضجة على االعلل :فً نهاٌة موسم النمو 

 الن نضج الخالٌا ٌصاحبه بطا انتاج االكسٌن وعندما ٌمل تركٌزه تسمط الثمار الناضجة .-
 

 الجبرلٌن                                             
 الوظٌفة :

 استطالة الخلٌة  -1

 تحفٌز االنمسام  -2

 تؤثر فً نمو البذور  -3

 
  كٌؾ ٌنتمل ؟؟فً االنسجة الوعائٌة 

  وٌعود ذلن لسببٌن :النباتات لزمة؟لماذا تكون بعض 

 تفتمر الى الجٌنات المسؤولة عن انتاج الجبرلٌن.-1
 تفتمر الى الجٌنات المسؤولة عن المستمبالت البروتٌنٌة للجبرلٌن .-2

 على جٌنات انتاج الجبرلٌن ؟؟تمبالت للجبرلٌن ولكنها ال تحتوي اذا ٌحدث اذا وضع الجبرلٌن على نبتة لدٌها مسم 

 د طولها سٌزدا-
 

 االثٌلٌن :                                         
  االٌثٌلٌن : هرمون ؼازي ٌتكون من ذرتً كربون واربع ذرات هٌدروجٌن 

 : الوظٌفة 

 ٌؤثر فً الثمار الناضجة واالوراق المتسالطة واالزهار حٌث ٌسبب بشكل اساسً فً نضج الثمار  -1

 ؼٌر الناضجة وتحلٌل الكربوهٌدرات المعمدة الى سكرٌات بسٌطة .ٌتسبب فً اضعاؾ جدران خالٌا الثمار  -2

 علل :ٌمكن لالٌثٌلٌن ان ٌنتشر فً الفراؼات بٌن الخالٌا ؟؟ 

 النه ؼاز -
 

 علل :تشحن الثمار ؼٌر ناضجة ثم ٌوضع علٌها اثٌلٌن عندما تصل لوجهتها ؟؟ 

اثناء الشحن وعندما تصل الى وجهتها  الن الثمار والخضراروات الناضجة معرضة لالصابة بالكدمات بسهولة -
 تعالج باالٌثٌلٌن مما ٌسرع نضجها 

 
 

 تركٌز االكسٌن الذي ٌعزز نمو الساق لد ٌثبط نمو الجذر فً بعض االحٌان 

 التركٌز المنخفض ٌسبب استطالة الخلٌة 

 التركٌزات العالٌة تثبط االستطالة 

 تعدل الهرمونات االخرى من تاثٌر االكسٌن 
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 : الساٌتو كاٌنٌن                                        
ة لالنمسام المتساوي وانمسام الوظٌفة :ٌعزز الساٌتوكٌنٌن انمسام الخلٌة من خالل تحفٌز انتاج البروتٌنات الالزم

 السٌتوبالزم 
  ٌنتمل من خالل الخشب 

 من االنسجة النباتٌة (من لطع  علل :ٌضاؾ الى اوساط نمو مستخدمة فً استنبات انسجة نباتٌة )زراعة النباتات 

  ومنلا لدعم نم دٌزٌ هنال

 ا .عند خلط االكسٌن )اندول حمض الخلٌن ( مع الساٌتوكاٌنٌن فانه ٌعزز سرعة انمسام الخالٌا وٌسرع نموه 

 السايتوكاينين االيثيلين  الجبزلين  االكسين  وجه المقارنت 
 تمددالخالٌاواستطالتها  الوظيفت 

تكون الثمار وتاخر 
سٌادة الممة –سموطها
 النامٌة 

استطالة الخلٌة وتحفز 
 االنمسام 

نضج الثمار بشكل 
 اساسً

 ٌحفز انمسام الخالٌا

–الخالٌا البرنشٌمٌة  ينتقل عبز 
 اللحاء 

ٌنتشر فً الفراؼات  نسجة الوعائٌة اال
بٌن الخالٌا النه ؼاز 

 ٌنتمل داخل اللحاء –

 عبر الخشب 

 

 استجابات النبات  :                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

اذا وضعنا علٌها اٌثٌلٌن 
ستبدو مثل الطماطم على 

 لٌمٌن ا

 استجابة الحركة

*استجابة النبات التً تسبب حركةوال تعتمد على اتجاه المؤثر  
  ةتلؤم ةباجتسا ًهو)استجابة المؤثر (.وٌمكن تكرارها 

 امثلة :

 تفتح االوراق اثناء النهار وانغاللها فً اللٌل لحفظ الحرارة -1

 حركة ورٌمات المٌموزا بودٌكا نبات المستحٌة عند لمسها -2

 الذباب فٌنوس الوراله اطباق نبات صائد -3

 رثؤملا لاوز دنعو ةلرولا اٌالخ ًف ءاملا طغض رٌغت لعفب ثدحت
  ةٌلصالا اهعضاوم ىلا قاروالا دوعت

 استجابات االنتحاء 

*االنتحاء :هو استجابة نمو النبات لمؤثر خارجً اذا كان نمو 
النبات باتجاه المؤثر ٌسمى انتحاء موجب واذا بعٌدا عنه ٌسمى 

 انتحاء سالب 

 انواعه :

 االنتحاء الضوئً -1

 اللمسً -2

 االرضً -3
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 ؟ بابذلا ىلع اهلاروا سونٌف ةتبن كبطت ؾبك :س

 لكشلا رٌؽتٌ ىتح يواستملا رٌؼ ددمتلا ًف نلذ ببسٌو ةدئاصلا ةلرولا نم ؾصن لك لخاد ىلا ءاملا ةكرح ببسب: باوجلا
  ةدٌصملا كبطنتو ةاجف ةلرولل ًنحنملا

 االنتحاء الضوئً :

 هو استجابة نمو النبات للضوء .

لالكسٌن اذ تكون كمٌة االكسٌن صؽٌرة فً الجانب الممابل لمصدر الضوء وكبٌرة فً الجانب السبب :التوزٌع ؼٌر المتساوي 
البعٌد عن مصدر الضوء واالكسٌن ٌسبب استطالة الخالٌا فً الجانب البعٌد عن الضوء فٌزٌد طول الساق وٌنحنً الساق 

 باتجاه مصدر الضوء .

 

  االنتحاء االرضً :                                                            

 هو استجابة استجابة نمو النبات للجاذبٌة .

 الساق  انتحاء ارضً سالب            -جذر ٌظهر انتحاء ارضً موجب      ال 

 

 

 

 

 

 

 االنتحاء اللمسً :                                                    

 مثل مالمسة جسم او كائن حً اخر او حتى الرٌاح . هو استجابة النمو لؤثرات مٌكانٌكٌة

 مثل :نبات العنب ٌلتؾ حول اي جسم لرٌب مثل شجرة او سٌاج 

 

 

 

 

 

 

 

 االهمٌة :

 *تثبٌت النبات فً التربة 

 *ٌجعل الجذور مالمسة للماء والمعادن 

 االهمٌة :

مٌة من *ٌجعل االوراق تتعرض الكبر ك
 ضوء الشمس 
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 اوراق عمل :

 : اختر الجواب الصحٌح : 1س

 اي من الخالٌا النباتٌة التالٌة تكون مٌتة عند البلوغ : -1

 خلٌة وعاء خشبً -                              خلٌة البشرة                                         -
 خلٌة كولنشٌمٌة -خلٌة مرافمة                                                                       -
 

 تسمى الخلٌة البرنشٌمٌة الناللة فً النسٌج اللحائً لنبات زهري : -2

 الثؽر -                                    االنبوب الؽربالً                             -
 الكٌوتكل -المصٌبة                                                                           -
 

 فً السوق الخشبٌة تستبدل البشرة الخارجٌة ب : -3

 نسٌج مولد لمً-        كمبٌوم وعائً                                                            -
 صفائح ؼربالٌة -خالٌا فلٌنٌة                                                                       -
 

 النمو االولً هو : -4

 نمو النبات طولٌا -انبات البادرة                                                                      -
 النمو المطري -ق النبات                                                             نمو لطر سا-
 

  تموم الجذور بجمٌع الوظائؾ عدا : -5

 تثبٌت النبات فً التربة -امتصاص الماء واالمالح من التربة                         -
 تخزٌن الماء والمركبات العضوٌة -       المٌام بالبناء الضوئً                                  -
 

 احد الفوارق بٌن سوق ذوات فلمة واحدة وذوات فلمتٌن ان سوق ذوات فلمة واحدة : -6

 ذات نمو ثانوي -لها حزم وعائٌة متناثرة                                            -
 تستبدل االنسجة االولٌة بالثانوٌة -          تنمو لطرٌا                                                -
 

 ٌظهر الممطع العرضً لساق شجرة تسع حلمات كم ٌبلػ عمر هذه الشجرة : -7

 تسعٌن سنة -تسعة اشهر                                                            -
 سنة واحدة -     تسع سنوات                                                      -
 

 تسمى الورلة الممسمة الى ورٌمات : -8

 متوازٌة -ذات عروق                     -مركبة                     -بسٌطة                            -
 

 معظم البناء الضوئً ٌجري فً : -9

 النسٌج المتوسط العمادي -          الحزمة الوعائٌة                                                          -
 البشرة العلٌا -النسٌج المتوسط االسفنجً                                                        -
 

 االوراق التً تنمو تحت الشمس مباشرة : -15

 رلة اكبر مساحة الو-االكثر سمكا                                                                       -
 ال شً مما سبك -لها بالستٌدات خضراء الل                                                      -
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 ان اندول حمض الخلٌن هو هرمون : -11

 االٌثٌلٌن -االكسٌن                                                                                         -
 الساٌتوكاٌنٌن -جبرلٌن                                                                                        ال-
 

 ان الهرمون الذي ٌسبب االنتحاء الضوئً هو : -12

  االكسٌن-الساٌتوكاٌن                                                                                   -
 الجبرلٌن -االٌثٌلٌن                                                                                       -
 

 ٌطلك على استجابة النبات التً ال تعتمد على اتجاه المؤثر : -13

 استجابة حركة -       استجابة انتحاء                                                                         -
 ال شئ مما سبك -انتحاء لمسً                                                                                  -
 

 ان النباتات المزمة تفتمر الى الجٌنات المسؤولة عن انتاج : -14

 االٌثٌلٌن -                               االكسٌن                                                          -

 الساٌتوكاٌنٌن-الجبرلٌن                                                                                        -           

 اي مما ٌلً مثال على استجابة حركة :-15      

 نبات فٌنوس -                                                       نبات المٌموزا بودٌكا                    -     

 كل ما سبك-تفتح االوراق خالل النهار                                                                      -     

 هو :ان الهرمون الذٌن ٌسبب تكون الثمار وتاخٌر سموطها -16      

 االكسٌن -ٌن                                                                                   االٌثٌل-       

 الجبرلٌن -الساٌتوكاٌنٌن                                                                              -       
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 ساق نبات تمعنه جٌدا ثم اجب عن االسئلة :(الشكل التالً ٌمثل لطاعا عرضٌا فً  2س

 هل هذا ساق نبات ذوات فلمة واحدة ام فلمتٌن ؟ -1

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

 علل اجابتن :............................................... -2

 

 اذكر وظٌفتٌن للساق :.................................... -3

 

 

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

 ( :امعن النظر فً الشكل التالً ثم اجب عن ما ٌلً : 3س

 ..........................ماذا ٌمثل الشكل ؟ 

 : ماذا تسمى التراكٌب المشار الٌها باالرلام 

2-...................................... 
3-...................................... 
4-...................................... 
 

 اهمٌة وجود معظم الثؽور على الجانب السفلً للورلة ؟ 

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

......................................................... 
 ما الذي ٌتحكم فً فتح الثؽور واؼاللها ؟ 

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

......................................................... 
 اذكر انواع الجذور واذكر مثاال علٌها :( : 3س

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

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

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

 ( :صؾ تحورات البشرة : 4س
................................................................................................................................. 

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

 
................................................................................................................................. 
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 : ( :اكمل جدول الممارنات التالً 5س
 مغطاة البذور البذور  معزاة وجه المقارنت

وجود العناصز 
 الوعائيت 

  

 الخالٌا الكولنشٌمٌة  الخالٌا البرنشٌمٌة  
 الوظائف 

 
  

 االلٌاؾ  الخالٌا الحجرٌة 
  الشكل 

 
 

 الورلة المركبة  الورلة البسٌطة  
 

   
 

 :ات تمعنه جٌدا ثم حدد انواعه ( :تمعن الصور التالٌة والتً تبٌن االنتحاء 6س
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 علل ما ٌلً تعلٌال علمٌا دلٌما :( :7س
 الخالٌا الكولنشٌمٌة توفر المرونة للنبات  -1

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

 لى ال ٌتولؾ نمو العشب بعد عملٌة الجز االو -2

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

 النباتات الزهرٌة تنمو فً بٌئات اكثر تنوعا من معراة البذور  -3

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

 للجذور المتحورة اهمٌة كبٌرة -4

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

 فً نبات البوٌنسٌتٌا تتلون االوراق بالوان زاهٌة  -5

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

a-............................ 

B-............................ 

1-............................ 

2-............................ 
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 حلول مراجعة المسم والفصل                                
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