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الفصــــل األولالفصــــل األول
علم الشكل الظاھرى وتشریح النباتعلم الشكل الظاھرى وتشریح النبات

Plant Morphology and AnatomyPlant Morphology and Anatomy



    یھتمیھتم  حیثحیث  النباتالنبات  لعلملعلم  الرئیسیھالرئیسیھ  الفروعالفروع  أحدأحد  العلمالعلم  ھذاھذا  یمثلیمثل••
    ..خارجیًاخارجیًا  النباتالنبات  بدراسھبدراسھ

    النباتالنبات  علمعلم  بفروعبفروع  وطیدةوطیدة  عالقھعالقھ  المعرفھالمعرفھ  منمن  الفرعالفرع  ولھذاولھذا••
    علمعلم  الخلیھ،الخلیھ،  علمعلم  النباتیھ،النباتیھ،  البیئھالبیئھ  علمعلم  األجنھ،األجنھ،  علمعلم  مثلمثل  األخرىاألخرى

    ..……  النباتالنبات  فسیولوجیافسیولوجیا  علمعلم  األنسجة،األنسجة،



The floweringThe floweringالنباتــات الزھریــــھ النباتــات الزھریــــھ  plantsplants
  أزھارأزھار  بتكوینبتكوین  الزھرىالزھرى  النباتالنبات  یتمیزیتمیز••

  محاطةمحاطة  تكونتكون  بذورًابذورًا  عنھاعنھا  یتكونیتكون  التىالتى
  تسمىتسمى  فأنھافأنھا  ولھذاولھذا  ثمریھثمریھ  بأغلفةبأغلفة

    مغطاةمغطاة  بالنباتاتبالنباتات
AngiospermsAngiosperms  البذورالبذور

  إلىإلى  الزھریھالزھریھ  النباتاتالنباتات  تقسمتقسم••
        الواحدةالواحدة  الفلقھالفلقھ  ذواتذوات  ھماھما  مجموعتینمجموعتین

MonocotyledonsMonocotyledons  مجموعةمجموعة  
  الفلقتینالفلقتین  ذواتذوات  النباتاتالنباتات

DicotyledonsDicotyledons  مصطلحانمصطلحان  وھماوھما  
..األجنھاألجنھ  تركیبتركیب  یصفانیصفان



الصفات العامة لنباتات ذات الفلقتینالصفات العامة لنباتات ذات الفلقتین

أو عدیم           ة أو عدیم           ة   البذورأندوس           برمیةالبذورأندوس           برمیة١١..
األندوسبرماألندوسبرم

محور الجنین علیة فلقتینمحور الجنین علیة فلقتین٢٢..

اإلنبات ھوائي في معظم البذوراإلنبات ھوائي في معظم البذور٣٣..

المجموع الجذري وتديالمجموع الجذري وتدي  ٤٤..

األوراق بس  یطة أو مركب  ة، التعری  ق  األوراق بس  یطة أو مركب  ة، التعری  ق  ٥٥..
شبكي أو ریشيشبكي أو ریشي

الح    زم الوعائی    ة جانبی    ة مفتوح    ة   الح    زم الوعائی    ة جانبی    ة مفتوح    ة     ٦٦..
ویحدث بھا نمو ثانويویحدث بھا نمو ثانوي

األزھار رباعیة أو خماس یة األوراق  األزھار رباعیة أو خماس یة األوراق  ٧٧..
 . .الزھریةالزھریة



الصفات العامة لنباتات ذات الفلقةالصفات العامة لنباتات ذات الفلقة

..البذور غالبا أندوسبرمیةالبذور غالبا أندوسبرمیة  ١١..

مح  ور الجن  ین علی  ة فلق  ة محاط  ة     مح  ور الجن  ین علی  ة فلق  ة محاط  ة     ٢٢..
بغم    د الفلق    ة أو غم    د الریش    ة أو   بغم    د الفلق    ة أو غم    د الریش    ة أو   

..االثنین معًااالثنین معًا
  ..اإلنبات غالبًا أرضىاإلنبات غالبًا أرضى  ٣٣..
..المجموع الجذري لیفيالمجموع الجذري لیفي٤٤..
..األوراق بسیطة عادةاألوراق بسیطة عادة٥٥..
التعری       ق مت       وازي ط       ولي أو التعری       ق مت       وازي ط       ولي أو   ٦٦..

..عرضيعرضي
الح    زم الوعائی    ة جانبی    ة مقفل    ة    الح    زم الوعائی    ة جانبی    ة مقفل    ة      ٧٧..

..ونادرًا ما یحدث النمو الثانويونادرًا ما یحدث النمو الثانوي
 . .األزھار ثالثیة األوراق الزھریةاألزھار ثالثیة األوراق الزھریة  ٨٨..


