
 Tissues Tissuesاالنسجه االنسجه 
تأديه فى وتشترك األصل نفس لها والتى معًا والمرتبطه المتجاورة الخاليا من مجموعه تأديههو فى وتشترك األصل نفس لها والتى معًا والمرتبطه المتجاورة الخاليا من مجموعه هو مجموعه من الخاليا المتجاورة والمرتبطه معا والتى لها نفس األصل وتشترك فى تأديه هو مجموعه من الخاليا المتجاورة والمرتبطه معا والتى لها نفس األصل وتشترك فى تأديه هو

وظيفه واحدةوظيفه واحدة

الىاألنسجهاألنسجهتقسمتقسم االنقسام على قدرتها الىحسب االنقسام على قدرتها حسب

الدائمهMeristemsالمرستيمات Permanentاألنسجه

حسب قدرتها على االنقسام الىحسب قدرتها على االنقسام الىاألنسجه األنسجه تقسمتقسم

ج  Meristemsالمرستيمات  Permanent أل

هي خاليا فقدت هي خاليا لها القدرة علي ي ي
اإلنقسام المستمر 

ي ي
قدرتها علي األنقسام



MeristemsMeristemsالمرستيمات المرستيمات . . أوًالأوًال
جديدةجديدةخالياخالياتكوينتكوينووالنشطالنشطاالنقساماالنقسامعلعلالقدرةالقدرةلهالهاالتالتالخالياالخاليامنمنمجموعهمجموعه جديدةجديدة  خالياخاليا  تكوينتكوينوو  النشطالنشطاالنقساماالنقسامعلىعلىالقدرةالقدرة  لهالهاالتىالتىالخالياالخاليامنمنمجموعهمجموعه

متساويه-١ الحجم، ،القطاراصغيرة

مواصفات الخليه المرستيميهمواصفات الخليه المرستيميه
،القطارا صغيرة الحجم، متساويه -١

.تدائيهاب جدر سليلوزيه
آثيف-٢ بالستيدات(السيتوبالزم به يف وبالزم  ي ا(ا ي ب بال

الفجوة صغيرة )اوليه، ريبوسومات
مخزنه-٣ مواد توجد .ال ز و  وج   .
.بين الخاليا ال توجد مسافات بينيه - ٤
الوع-٥ الكامبيوم فجواتاخاليا بها ئى

خلية مرستيميةخلية مرستيمية
ئى بها فجواتاخاليا الكامبيوم الوع

.عصاريه



خليه مرستيميه

سم
تنق

بادئة Initialخليه cell  خليه بادئةInitial cell

سم
تنق

Derviative cellInitial cellخليه مشتقه   Deravitives

لغ

سم
تنق

بالغه



تصنيف المرستيماتتصنيف المرستيمات
حسب
المنشأ

حسب
الموقع

ابتدائيه
تنشأ عن(

ن )ال

ثانويه
عن خاليا(

قدرتها استعادة
بينيهجانبيه قميه

)الجنين
الكامبيوم االول
والحزمى

ه ر ة  ا
)على االنقسام
الكامبيوم

ىالوعائى والفلينى ى



المرستيمات القميهالمرستيمات القميه
ف ق ذ ق فف ق ذ ق ططف   هى المسئوله عن النمو الطولى للنباتهى المسئوله عن النمو الطولى للنباتتوجد فى قمم الجذور والسيقان واالفرعتوجد فى قمم الجذور والسيقان واالفرع

تشمل آل البداءات ومشتقاتها الخلويه المباشرةتشمل آل البداءات ومشتقاتها الخلويه المباشرة

مرستيم قمى للساقمرستيم قمى للجذر



 Shoot apex Shoot apexقمه الساق قمه الساق 
التى يحدث بها انقسام على مسافه من القمه   القمه الناميه والمشتقات الخلويههى 

  Leaf Primordiumوهى مخروطيه الشكل وتعلو اصغر بدايه ورقيه 



Root apexRoot apexالمرستيم القمى للجذر المرستيم القمى للجذر 

))لوجود القلنسوةلوجود القلنسوة((مرستيم تحت طرفىمرستيم تحت طرفى--١١ ى ر يم ىر ر يم و((ر ووجو ))وجو

اوراق اوراق ((ال يتكون عنه اعضاء جانبيه ال يتكون عنه اعضاء جانبيه - - ٢٢
ع عواف ) ) وافرعوافرع))واف

اما الجذور الجانبيه فتنشأ من البريسيكلاما الجذور الجانبيه فتنشأ من البريسيكل

قصير بالمقارنة بالساققصير بالمقارنة بالساق  - - ٣٣

إتجاهين--٤٤ في والجذر القلنسوة في إتجاهينالنمو في والجذر القلنسوة في النمو النمو في القلنسوة والجذر في إتجاهينالنمو في القلنسوة والجذر في إتجاهين--٤٤
متضادينمتضادين



Intercalary MeristemsIntercalary Meristemsالمرستيمات البينيه المرستيمات البينيه . . ثانيًاثانيًا
هى مرستيمات ابتدائيه مشتقه من المرستيم القمى للساق، تنفصل عنه اثناء النمو بطبقات 

.   )محشورة بين أنسجة مستديمة وبعيده عن القمة النامية(من األنسجة الدائمة 
النجيليه العائله اوراق واغماد وسالميات قواعد ف .توجد فى قواعد وسالميات واغماد اوراق العائله النجيليهتوجد



 Lateral Meristems Lateral Meristemsالمرستيمات الجانبيه المرستيمات الجانبيه . . ثالثًاثالثًا
هى مرستيمات توجد فى مناطق بعيدة من قمه آل من الساق والجذر وموازيه 

للسطح الذى توجد فيه

عديسه

)تكون االنسجه الثانويه(مسئوله عن زيادة العضو النباتى فى السمك 

:أنواعها•
الكامبيوم الفلينى -١

الكامبيوم الوعائى -٢



Vascular CambiumVascular Cambiumالكامبيوم الوعائى الكامبيوم الوعائى 
ا الخال ن ا ف ن فه انه ط ا ا طه اش ئه ه ل ان ات الخال ن ا ف ن فه انه ط ا ا طه اش ئه ه ل ان مرستيم جانبى يوجد على هيئه اشرطه او اسطوانه مجوفه من صف واحد من الخاليا مرستيم جانبى يوجد على هيئه اشرطه او اسطوانه مجوفه من صف واحد من الخاليا ت

وينشأ عنها االنسجه الوعائيه الثانويه ويتميز الىوينشأ عنها االنسجه الوعائيه الثانويه ويتميز الى   Initial cells Initial cellsالناشئه الناشئه 

ه اش ات دا
مغزليهبداءات 

 Fusiform intials

بداءات اشعه
  Ray initials



PhellogenPhellogenالكامبيوم الفلينى الكامبيوم الفلينى 
ات ا االنق ه ن افات ا ن د ت ال ه ا ات ف ا ا الخال ن دة ا قه ه واالنقسامات            ط ا مسافات بيني ا فجوات واسعه وال توجد بينه ا به طبقه واحدة من الخالي

نسيج البريدرمنسيج البريدرمتكوين تكوين   مماسيه ينتج عنها

البشرةPeridermPeridermالبريدرمالبريدرم محل يحل البشرةنسيج محل يحل انسيج اعند عند

hلفللفل llh ll

عندماعندمانسيج يحل محل البشرة نسيج يحل محل البشرة PeridermPeridermالبريدرمالبريدرم
تتمزق ويترآب منتتمزق ويترآب من

  PhellemPhellemالفلينالفلين--11
خاليا مستطيله مرتبه فى صفوف قطريه خاليا مستطيله مرتبه فى صفوف قطريه 

محكمه االتصال وجدرها مسوبرةمحكمه االتصال وجدرها مسوبرة

Phellogen الفلينى الكامبيوم - 2

جج

  PhellodermPhellodermالقشرة الثانويه القشرة الثانويه   --٣٣
ه ه ائ ت اال ة القش ا خال ه هش ه ائ ت اال ة القش ا خال ه يشبه خاليا القشرة االبتدائيه، حيه،يشبه خاليا القشرة االبتدائيه، حيه،ش

مرتبه قطريامرتبه قطريا



Permanent TissuesPermanent Tissuesاألنسجه الدائمه األنسجه الدائمه 
هى األنسجه التى تنشأ عن أنقسام األنسجه المرستيميه المختلفه وتطور مشتقاتها وهى 

تصنف الى عدة أنواع

حسب توزيع األنسجه فى النبات

أ جهاز وعائىالنسيج الضام أساسىجهاز

حسب شكل الخاليا

 )خشب، لحاء( مرآبه - ٢)بارنكيمى، آولنكيمى، اسكلرنكيمى( بسيطه - ١



األنسجة البسيطةاألنسجة البسيطة: : أوًالأوًال

يالنسيج البارنكيمي-١ ي ر ب يج

النسيج الكولنكيمي -٢

النسيج اإلسكلرنكيمي -٣



ParenchymaParenchymaالنسيج البارنكيمي  النسيج البارنكيمي  . . أأ
    واحدةواحدة  وظيفهوظيفه  وتؤدىوتؤدى  واحدواحد  اصلاصل  ذاتذات  الخالياالخاليا  منمن  فقطفقط  واحدواحد  نوعنوع  منمن  يتكونيتكون  بسيطبسيط  نسيجنسيج

))االخرىاالخرى  االنسجهاالنسجه  جميعجميع  فيهفيه  تطمرتطمر((  االنقساماالنقسام  علىعلى  قدرتهاقدرتها  استعادةاستعادة  علىعلى  وقادرةوقادرة  معامعا  ومرتبطهومرتبطه

البناء الضوئى، (هى القاعدة االساسيه لجميع االنشطه الحيويه للنبات : لوظيفها
)التحوالت الغذائيه، التنفس، التخزين، االفراز، التوصيل

الصفات
الخليه ق:جدار ا ت ا(ا آ ز ل ل لت ك انًا ا احيانا سميك لترسيب هيميسلسلوز آما (ابتدائى رقيق:جدار الخليه

).  البلحفى اندوسبرم 

)سبق دراسته(نشط به فجوة عصاريه:بروتوبالست الخليه ي وب )ر(ربرو



الوظيفهالوظيفه  حسبحسبتصنيف الخاليا البارنكيميه تصنيف الخاليا البارنكيميه 
ئ الض نا ال ا نك ا

  
بارنكيما البناء الضوئى

Chlorenchyma  Storage parenchyma
بارنكيما التخزين

Storage parenchyma
بارنكيما التهويه  

Aeronchyma  

  بارنكيما النجميةبارنكيما النجمية



CollenchymaCollenchymaالنسيج الكولنكيمي النسيج الكولنكيمي . . بب
اةططنن اةخال هددذاتذاتخال تدائ ها تدائ ظها ظهغل غل   ..غليظهغليظهابتدائيهابتدائيهجدرجدرذاتذاتخالياةخالياةبسيطبسيطنسيجنسيج

:الوظيفه
دعا ج تهاؤقتن قد ادة ت ا عل ة قاد ا الخال ، الخاليا قادرة على استعادة قدرتهامؤقتنسيج دعامى

على االنقسام

فا الصفاتال
يجدار الخليه ر ج

)الطازجه النماذج فى .ع.ق (اللمعان بشدة يتميز السمك منتظم غير سميك ابتدائى
)اللجنين من خالى( بكتين +هيميسليلوز +سليلوز من يتكون *
)السمكفيالتغيرعليقدرتها(الخليهاستطالهتمامقبلالسمكفىالجداريزداد• )ييه(مى

 بروتوبالست الخليه
ف نشط به فجوة عصاريهط



الكولنكيماانواع
رآنيه١ Angularآولنكيما collenchyma  Angular collenchymaآولنكيما رآنيه-١

ساق القرع الطماطم، اعناق الداتورا

 Lamelluaآولنكيما صفائحية  -٣  Tubular collenchyma آولنكيما أنبوبية -٢
ا ال الكتان collenchymaعباد الشمس، الخس، الخطميه



SclerenchymaSclerenchymaالنسيج االسكلرنكيمى النسيج االسكلرنكيمى 
يج يجن وتفقدوتفقدلجننهلجننهيكةيكةثانويهثانويهجدجدذاتذاتخالياةخالياةدعادعان وتفقدوتفقد  ملجننهملجننهسميكةسميكةثانويهثانويهجدرجدرذاتذات  خالياةخالياةدعامىدعامىنسيجنسيج

النضجالنضج  عندعند  بروتوبالستهابروتوبالستها
الوظيفه

 االعضاء النباتيه حيث تكسبها القدرة على مقاومه الضغوط تدعم 
ة دون حدوث ضررالنثناء والشدالمختلفة نتيجة لة

الصفاتالصفات
)سليلوز، هيميسليلوز، لجنين(ثانويه سميكه  الجدر:جدار الخليه 

)ميته(تفقده عند النضج  بروتوبالست الخليه



SclereidsSclereidsاالسكلريدات االسكلريدات   - - أأ
نواعهاأأ
عظميه-٤ نجميه-٣)عصويه(عماديه -٢خاليا حجريه-١ جري ي

Brachysclereids
كما فى لحم ثمار الكمثرى  

والسفرجل

)وي(ي
Macrosclereids
حراشيف الثوم، بذور القطن

Astrosclereids
اوراق نبات الشاى  
والزيتون والبشنين

عظميه ٤
Osteosclereids   

نصل ورقه الهاكى



FibersFibersاأللياف األلياف - - بب
))عرضهاعرضهااضعافاضعافعدةعدةطولهاطولهانحيفهنحيفه((طويلهطويلهبانهابانهاتتميزتتميزاسكلرنكيميهاسكلرنكيميهخالياخاليا ))عرضهاعرضها  اضعافاضعاف  عدةعدةطولهاطولهانحيفهنحيفه((طويلهطويلهبانهابانهاتتميزتتميزاسكلرنكيميهاسكلرنكيميهخالياخاليا

بسيطهبسيطه  نقرنقر  وبهاوبها  ضيقهضيقه  والفجوةوالفجوة





االنسجه المرآبه: ثانيًا
Compound Tissues

هى االنسجه التى تتكون من اآثر من نوع من الخاليا مثل هى االنسجه التى تتكون من اآثر من نوع من الخاليا مثل 
ا الل الخش ان الل الخش ائالنالن((ن ائال ))ال

Compound Tissues

) ) الوعائىالوعائىالنسيجالنسيج((نسيجى الخشب واللحاء نسيجى الخشب واللحاء 

طول قطاع



Xylem TissueXylem Tissueنسيج الخشب نسيج الخشب : : ١١

:وظيفته
هو نسيج معقد يتكون من اآثر من نوع من الخاليا

هو النسيج الناقل للماء وما به من ذائبات   -١
الساق الى الجذر قمن ى  ر  ج ن 

)لتغلظ جدر خالياة(التدعيم والتقويه  -٢

:عناصرة

Vesselsاالوعيه . أ عناصر ناقله -١
Tracheeds القصيبات. ب                      

:عناصرة

الياف الخشب - ٢

بارنكيما الخشب -٣
خلية بارنكيميةليفةةقصيب

اءوع



والقصيبة الوعاء بين والقصيبةالفرق الوعاء بين الفرق بين الوعاء والقصيبةالفرق بين الوعاء والقصيبةالفرق

Tracheidالقصيبة Tracheidالقصيبة Vessels:االوعيه

يترآب من صف واحد من الخاليا مرتبه  
ى                                   رأسيًا تسمى

members  Vesselوحدات الوعاء

الجدر الفاصله بين الوحدات  
الثقوبتسمى الصفيحه المثقبه من خاليه مدببه أطرافها أطرافها مدببه خاليه من الثقوب ى

عديمه البروتوبالست  االوعية  
عند النضج

تتصل آل من األوعيه والقصيبات المتجاورة عن طريق النقر الزوجيه المضفوفه



ترآيب الجدار الثانوىترآيب الجدار الثانوى
واللجنين السليلوز من الجدار يترآب

التغليظ انواع

Annularحلقى Spiralحلزونى Scalariformسلمى Pittedمنقر  Reticulateشبكى  



Phloem TissuePhloem Tissueنسيج اللحاء نسيج اللحاء 

هو النسيج الناقل للغذاء المجهز ومصاحب لنسيج الخشبهو النسيج الناقل للغذاء المجهز ومصاحب لنسيج الخشب

العناصر الناقله -١

عناصرة

)مغطاة البذور( خاليا مرافقه+ أنابيب غرباليه 

بارنكيما اللحاء-٢

الياف اللحاء -٣



Sieve TubesSieve Tubesاالنابيب الغرباليه االنابيب الغرباليه --١١
ه ال غ انا ات ت الشكل ه ان ط ا ه ال ا الخال ا ف صف واحد من الخاليا الحيه اسطوانيه الشكل تسمى وحدات انابيب غرباليه     •

Sieve tube members.   
الجدر بينها مائله تسمى الصفيحه الغرباليه•

تحتوى الصفيحه الغرباليه على مناطق جداريه منخفضه  
Sieve areaتسمى مساحات غرباليه 

ى

ذات ثقوب دقيقه يمتد خاللها   الصفيحه الغرباليه•
)  خيوط موصله(خيوط سيتوبالزميه 

Cytoplasmic strands

تصل الوحدات جانبيا عن طريق المساحات الغرباليهت•

المرافقه-٢ الخاليا الخاليا المرافقه٢
خاليا بارنكيميه تنشأ من نفس الخليه االم لوحدة االنبوبه الغرباليه



صفات االنبوبه الغرباليهصفات االنبوبه الغرباليه

جدرها ابتدائيه-١

تفقد نواتها عند النضج -٢

فجوة عصاريه آبيرة الحجم-٣

السيتوبالزم طبقه رقيقه تبطن الجدار-٤

الغشاء الفجوى يتمزق اثناء النمو -٥



الوعائيه الحزم الوعائيهانواع الحزم يانواع و زم  ع  يو و زم  ع  و

مرآزيهجانبيهقطريه

مرآزيه اللحاءمرآزيه الخشب

مغلقهمفتوحه

ذات 
جانب

ذات 
جانبين



EpidermisEpidermisالبشرة البشرة 

ة ش ال ه ا ما هي البشرة•
وظائف البشرة•

ش ل ل ش شكل خاليا البشرة•
الثغور•
زوائد البشرة•
مالبريدرم•
العديسات•



EpidermisEpidermisالبشرة البشرة 
النباتالنبات  جسمجسم  اعضاءاعضاء  لكللكل  واقيهواقيه  ))المتضاعفهالمتضاعفه  البشرةالبشرة((  سطحيهسطحيه  طبقاتطبقات  اواو  طبقهطبقه  هىهى

االبتدائىاالبتدائى

وظائف البشرة
  لترتيبهالترتيبها((  الداخليهالداخليه  االنسجهاالنسجه  حمايهحمايه  --١١

..))االدمهاالدمهوجودوجودالمحكم،المحكم، ومم وو ))و

ن٣٣ نتخز اتخز اال ال
))ثغورثغور  أديمي،أديمي،  نتحنتح((  الماءالماء  فقدفقد  تنظيمتنظيم  --٢٢

))االيلودياااليلوديا((  الضوئىالضوئى  البناءالبناء  عمليهعمليه--٤٤
الماءالماءتخزينتخزين--٣٣

  الجذريهالجذريه  الشعيراتالشعيرات  ((  الماءالماء  امتصاصامتصاص  --٥٥
))الحديثهالحديثهالجذورالجذورفىفى



شكل خاليا البشرةشكل خاليا البشرة
منبسطعق المماسيه(Tubularلوح الجدر من أقصر القطريه )جدرها )  جدرها القطريه أقصر من الجدر المماسيه(  Tubularلوح منبسطع.ق

السطحى متطاولهفىالمنظر األقطار متساويه مضلعه، متعرجه، ى ر  وى ر  وي  رج  

 الجدار، تبطن رقيقه طبقه السيتوبالزم عصاريه، فجوة نشط، بروتوبالست حيه، خليه : البشرة خليه محتويات
)الحارسه بالخاليا بالستيدات توجد( ملونه غير بالستيدات بها



بشرة نباتات العائله النجيليهبشرة نباتات العائله النجيليه

تشمل عدة انواع من الخاليا مثل

..خاليا بشرة عاديهخاليا بشرة عاديه  --١١

  Silica cellSilica cellخاليا سليكا خاليا سليكا   --٢٢
ن٣٣ فل ا نخال فل ا Cخال k C llC k C ll

والمحرآه--٤٤ الالفه والمحرآهالخاليا الالفه الخاليا

  Cork CellCork Cellخاليا فلينخاليا فلين--٣٣

الخاليا الالفه والمحرآهالخاليا الالفه والمحرآه--٤٤
Bulliform cellsBulliform cells



CuticleCuticleاالدمه االدمه 
))مادة دهنيهمادة دهنيه((تتميز األعضاء الهوائيه بأن سطوحها الخارجيه تكون مغطاة بطبقة تسمى األدمه تتميز األعضاء الهوائيه بأن سطوحها الخارجيه تكون مغطاة بطبقة تسمى األدمه 



 Stomata Stomataالثغور الثغور . . أأ
ة ةا اا افت ةفففت ش ةال ش اطال اطت تت تخل تخل تتخ ا((تخ االخال االخال اال Gال dG d llll GuardGuard  الحارسهالحارسهالخالياالخاليا((متخصصتينمتخصصتينبخليتينبخليتين  تحاطتحاطالبشرةالبشرةفىفىفتحاتفتحاتعنعنعبارةعبارة cellscells    

SubsidiarySubsidiary  المساعدةالمساعدة  الخالياالخاليا  تسمىتسمى  اآثراآثر  اواو  متخصصتينمتخصصتين  خليتينخليتين  يجاورهايجاورها  قدقد cellscells



Guard cellsGuard cellsالخاليا الحارسه الخاليا الحارسه 
منتظمهمنتظمهغيرغيرجدرهاجدرهاخضراءخضراءوبالستيداتوبالستيداتنواهنواهبهبهآثيفآثيفبروتوبالستبروتوبالستبوجودبوجودتتميزتتميز   منتظمهمنتظمه  غيرغير  جدرهاجدرها  خضراءخضراءوبالستيداتوبالستيداتنواهنواهبهبه  آثيفآثيفبروتوبالستبروتوبالستبوجودبوجودتتميزتتميز
انواعانواع  عدةعدة  ومنهاومنها  السمكالسمك

  صولجانيهصولجانيه  --١١
Dumbell shape Dumbell shape   
ه د ال ه ل الن ائله هال د ال ه ل الن ائله العائله النجيليه والسعديهالعائله النجيليه والسعديهال

ضيقة في الوسط وطرفيها منتفختين، ضيقة في الوسط وطرفيها منتفختين، ““
””نواة الخلية متطاولةنواة الخلية متطاولة

الشكل٢٢ الشكلآلويه آلويه آلويه الشكلآلويه الشكل--٢٢
    Kidney shaped Kidney shaped 

الفلقتين ذوات الفلقتينمعظم ذوات ينمعظم و  ينم  و  م 
  ””سطحها المقعر تجاه فتحة الثغرسطحها المقعر تجاه فتحة الثغر““



انواع الثغورانواع الثغور
تصنف الثغور طبقًا لعدد الخاليا المساعدة وشكلها ووضعها بالنسبه للخاليا الحارسه

ثغر عديم الخاليا المساعدة  -١
Anomocytic

 المساعدةثغر متوازي الخاليا  -٢
Paracytic y

ثغر متعامد الخاليا المساعدة  -٣
Diacytic

ثغر غير متماثل الخاليا المساعدة  ثغر غير متماثل الخاليا المساعدة  --٤٤
AnisocyticAnisocytic



   Trichomesزوائد البشرة : ثانيًا
 Hairsالشعيرات-١

 Multicellularعديدة الخالياUnicellullarوحيدة الخليه 

متفرعهغير متفرعه
)الخبازى(غير غديه )الطماطم(غديه 

ة ةغ ق ”قائمة“غير متفرعة Stingingالزعه جذريه)القطن(ليفيه 

ة ةف ن ”نجمية”متفرعة



    ScalsScalsالحراشيف الحراشيف   --٢٢
الدرعيه(( الدرعيهالشعور Pelttateالشعور hairs(Pelttate hairs( )Pelttate hairs(Pelttate hairsالشعور الدرعيهالشعور الدرعيه((

صفيحه قرصيه من طبقه واحدة تحمل على عنق قصيرصفيحه قرصيه من طبقه واحدة تحمل على عنق قصير

شعور درعية
حراشيف



Colletersالكلترات  - ٣
واالذناتواالذنات  البراعمالبراعم  حراشيفحراشيف  سطوحسطوح  علىعلى  توجدتوجد  الخالياالخاليا  عديدةعديدة  غديهغديه  زوائدزوائد
منبسطهمنبسطه  قرصيهقرصيه  غديهغديه  ورأسورأس  ))الخالياالخاليا  عديدعديد((  قصيرقصير  عنقعنق  عنعن  عبارةعبارة  وهىوهى

قق الورقيهالورقيهاالجزاءاالجزاءعلىعلىالصقهالصقهموادموادتفرزتفرز))الخالياالخالياعديدةعديدة((

الكلترات



Water vesiclesحويصالت مائيه  - ٤

البشرةالبشرةخالياخاليااحدىاحدىاتساعاتساععنعنتنشأتنشأالشكلالشكلمستديرةمستديرةزوائدزوائد** البشرةالبشرة  خالياخاليا  احدىاحدىاتساعاتساععنعنتنشأتنشأالشكلالشكلمستديرةمستديرةزوائدزوائد
حىحى  بروتوبالستبروتوبالست  وبهاوبها  الماء،الماء،  باختزانباختزان  تقومتقوم  **

نبات الثلجنبات الثلج



حدد نوع الشعيرات؟؟؟

شعيرة غير غدية

شعيرة غدية



االسئلة
من فضلكم



التاليةالعباراتأآمل-١
تتجمع .......... يسمي شبكي جهاز علي السيتوبالزم يحتوي١.

يي ...........فيأصولهاتتكون، ............سطحهعلي
في تتجمع ........... مادة من أساسا األبتدائي الجدار يترآب٢.

الشعرية المسام وتمتلئ..........تسميمتبلورةجزيئيةوحدات مي
....................-٢ ................... -١ بـ الثانوي الجدار في

والكولنكيمالبارنكيمالنسيجمنآلانواعاذآر3   والكولنكيمي البارنكيميالنسيجمن آلانواعاذآر-3
.واألسكلرنكيمي

 والبالستيدة النواة غالفمنآلبينالترآيبيةالفروقاذآر-4
.والميتوآوندريا

 حبيبة -النجمية البلورة من لكل الكيماوي الترآيب حدد - 5
الخلويةالصفيحةاألنيولينبلورةالثانويالجداراألليرون الخلوية الصفيحة-األنيولينبلورة - الثانويالجدار-األليرون



  ..والثانويوالثانوي  األبتدائياألبتدائي  الجدارالجدار  فيفي  السليلوزالسليلوز  لويفاتلويفات  تترتبتترتب  آيفآيف  --
  - -       آولنكيميةآولنكيمية  – – بارنكيميةبارنكيمية  خليةخلية  بينبين  التمييزالتمييز  يمكنكيمكنك  آيفآيف  --

..اسكلرنكيميةاسكلرنكيمية
ق قل lللللل ll l ––HyloplasmHyloplasm          البريديرمالبريديرممنمنبكلبكلالمقصودالمقصودوضحوضح--

CisterneCisterne

::  منمن  آلآل  بينبين  الفروقالفروق  اذآراذآر--
والقمحوالقمحالخروعالخروعففاألليروناألليرونحبيبةحبيبة والقمحوالقمحالخروعالخروع  فيفياألليروناألليرونحبيبةحبيبة

وللجذروللجذر  للساقللساق  القميالقمي  المرستيمالمرستيم
ا اال ةال ةالق الق               والقصيبةوالقصيبة    الوعاءالوعاء



::  منمن  آلآل  بينبين  الفروقالفروق  اذآراذآر--
القالقالخالخففاأللاأللةة   والقمحوالقمح  الخروعالخروعفيفياألليروناألليرونحبيبةحبيبة

وللجذروللجذر  للساقللساق  القميالقمي  المرستيمالمرستيم
والقصيبةوالقصيبةالوعاءالوعاء               والقصيبةوالقصيبة    الوعاءالوعاء

..المرستيميةالمرستيمية  الخليةالخلية  صفاتصفات  حددحدد
الخليةالخليةتكشفتكشفعمليةعمليةأثناءأثناءتحدثتحدثالتيالتيالتغيراتالتغيراتمالمحمالمحهيهيماما--   الخليةالخلية  تكشفتكشفعمليةعمليةأثناءأثناءتحدثتحدثالتيالتيالتغيراتالتغيراتمالمحمالمحهيهيماما--

..المشتقةالمشتقة
ي  - -     الخلويالخلوي  الجدارالجدار----  البالستيدةالبالستيدةمنمنآلآلوظيفةوظيفةحددحدد-- يو يننللو يب رب رج ويويج

..  الفلينيالفليني  الكامبيومالكامبيوم  --    الوعائيالوعائي  الكامبيومالكامبيوم

  --        النواةالنواة  – – األوليةاألولية  البالستيدةالبالستيدة        منمن  آلآل  منشأمنشأ  حددحدد  --
..الخلويةالخلوية  الصفيحةالصفيحة

..االنقساماالنقسام  عليعلي  قدرتهاقدرتها  حسبحسب  األنسجةاألنسجة  صنفصنف  --


