
أ
١٨/١١/٢٠٠٩١

محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ



أجزاء النباتأجزاء النبات
الزهرة

الورقة
المجمـــوع 
الخضـري

قالساق

الجذر المجموع 
ريالجــذري ج

١٨/١١/٢٠٠٩٢ محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ



النصل

النصل عرق وسطى

ن العنقال

١٨/١١/٢٠٠٩٣ محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ
عقدة



وظيفة الورقة
-القيام بعملية البناء الضوئي

الغازى التبادل أو النتح أو التبادل الغازىالنتح

٤محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ١٨/١١/٢٠٠٩



قة أجزاء الورقةأ

لالنصل ا

العنق

القاعدة

٥محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ١٨/١١/٢٠٠٩



قاعدة الورقة-١
-هى الجزء القاعدى من العنق والذى يتصل مباشرة بعقدة الساق

غمدية -١

  على هيئة وسادة آما فى البونسيانا والفاصوليا
منتفخة-٢

١٨/١١/٢٠٠٩٦ محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ

              



الورقة-٢ ورعنق ق 
هو ذلك الجزء االسطوانى فى معظم األحيان ويحمل النصل ويصله بالساق فى منطقة العقدة 

اتات الن ض ف ل ط ق ن ا نق ال

نقة ال قة نقال ا ل الت قة ال

.العنق ما بين قصير وطويل ومعدوم فى بعض النباتات

.وهى الورقة التى لها عنقالورقة المعنقة

عنقلهاليسالتىالورقةهىالجالسةالورقة .عنقلها ليسالتىالورقةهىالجالسةالورقة

١٨/١١/٢٠٠٩٧ محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ



الورقة صلن -٣
ورقة بسيطة

ورقةمرآبةورقةمرآبة

ة

٨محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ

راحية ورقةمرآبة
فردية ريشيةثنائية التقسيمريشيةزوجيةريشية 



وصف النصل

القمة
التعريق

الشكل العام للنصل

الحافةالحافة

القاعدة

٩محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ١٨/١١/٢٠٠٩



لنصلالعام لشكل ال

رمحى شبه مثلثبيضى
شريطى ابرى

مزراقى

مستطيلقلبى دائرى
١٨/١١/٢٠٠٩١٠ عبد المنعم خفاجى محمود/د.أ



حافة النصلشكل 

آاملةمنشاريةمسننة

ة ت
١٨/١١/٢٠٠٩١١ محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ

مفصصة راحية مفصصة ريشية
متموجة



قمة النصلشكل 

شوآيةتدقةحادة مستويةمستدقةحادة

ة ةت ذن نخفضة
١٨/١١/٢٠٠٩١٢ خفاجىمحمود عبد المنعم /د.أ
مذنبةمستديرة منخفضة



قاعدة النصلشكل 

قلبيةمزراقية سهمية حادة

مستويةلمستديرةا متماثلةغير 
١٨/١١/٢٠٠٩١٣ محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ



التعريق
الشبكأ التعريق التعريق الشبكى-أ

ريش١ راحى-٢شبك شبكى شبكى راحى -٢شبكى ريشى-١

التعريق المتوازى-ب

ىعرض-٢طولى-١ ١٨/١١/٢٠٠٩
محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ



نظام وضع األوراق على الساق

سوارىمتقابلمتبادل او حلزونى

خفاجىمحمود عبد المنعم /د.أ١٨/١١/٢٠٠٩

بل



الترآيب الداخلى   للورقة

١٨/١١/٢٠٠٩١٦ محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ



ذات الفلقتينالترآيب الداخلى للورقه . أ
ذ الن ق ال ل نصل الورقه النموذجى يتكون منن

بشرة علياال-١
البشرة صف واحد من الخاليا

)بشرة متضاعفه(أحيانًا(
النسيج المتوسط-٢
النسيج العمادى. أ

جهه البشرة العليا، عبارة عن صف واحد 
ًا( افا)ال ا كل ال ا ط ا ا ال من خاليا اسطوانيه الشكل بينها مسافات)غالبًا(

)وظيفته الرئيسيه البناء الضوئى(بينيه 

فن اال ج الن

بشرة سفلىال ٣

النسيج االسفنجى.ب

االنسجه الوعائيه - ٤
١٨/١١/٢٠٠٩١٧ محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ



االنسجه الوعائيه -٤

العلوى-١ السطح تجاه خشب

جانبيهالالحزمه الوعائيه 

خشب تجاه السطح العلوى-١

فل٢ ال ط ال ا ت ا )ل

االوعيه مرتبه قطرياًُ

).لحاء تجاه السطح السفلى-٢

تحاط الحزمه الكبيرة بطبقه من خاليا بارنكيميه 
بارنكيما الحدودتسمى 

قد  )تحتوى على عدد قليل من البالستيدات او خاليه منهقد 
بواسطه شريط  يتصل غالف الحزمه بالبشرة العليا والسفلى

غالف الحزمه امتدادمن نفس الخاليا يسمى 

١٨/١١/٢٠٠٩١٨ محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ



الترآيب الداخلى للورقه ذات الفلقه الواحدة. ب

البشرة العلياالبشرة العليا  --١١
خاليا الفهخاليا الفهتتميز بوجود تتميز بوجود 

النجيليهالنجيليه((الثغور مرتبه فى صفوف طوليه، الخاليا الحارسه دمبليه الشكل الثغور مرتبه فى صفوف طوليه، الخاليا الحارسه دمبليه الشكل 

النسيج المتوسطالنسيج المتوسط  --٢٢
واسفنجى عمادى الى متميز واسفنجىغير عمادى الى متميز غير

                 

البشرة السفلىالبشرة السفلى  --٣٣

غير متميز الى عمادى واسفنجىغير متميز الى عمادى واسفنجى

النسيج الوعائىالنسيج الوعائى  --٤٤
حرف شكل على االوعيه مغلقه، جانبيه حرفالحزمه شكل على االوعيه مغلقه، جانبيه YYالحزمه اواو VV ر ل  ى  ي  بي  االو ز ج را ل  ى  ي  بي  االو ز ج ا

يتكون من طبقتينيتكون من طبقتين) ) فى النباتات النجيليهفى النباتات النجيليه((  غالف الحزمهغالف الحزمه
بارنكيميه رقيقه الجدر بها بالستيدات خضراءبارنكيميه رقيقه الجدر بها بالستيدات خضراء: : طبقه خارجيهطبقه خارجيه. . أأ

Y Y اواو VV

سميكه خاليه من البالستيداتسميكه خاليه من البالستيدات: : طبقه داخليهطبقه داخليه. . بب
١٨/١١/٢٠٠٩١٩ محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ



شكراشكراشكراشكرا

٢٠



التالية العبارات أآمل -١
  ........... في أصولها تتكون ، ............ سطحه علي تتجمع .......... يسمي شبكي جهاز علي السيتوبالزم يحتوي١.

.المنشأ .......... وتعتبر ............ من الجذرية الشعيرة تنشأ .٢

المساموتمتلئتسممتبلورةجزيئيةوحداتفتتجمعمادةمنأساسااألبتدائالجداريترآب٣   المسام وتمتلئ .......... تسمي متبلورةجزيئيةوحداتفيتتجمع...........مادةمنأساسااألبتدائيالجداريترآب.٣
....................-٢ ................... -١ بـ الثانوي الجدار في الشعرية

 - ٢ ........... -١ من الحجرية الحويصلة تترآب بينما ..............-٢. .............-١ من آيميائيا النشا حبيبة تترآب.٤
....................الكيماويوترآيبها.........

.والليفة األسكلريدة من آل بين قارن -٢•

.النباتية بالخلية الموجودة األغشية -واألسكلرنكيمي والكولنكيمي البارنكيمي النسيج من آل انواع اذآر -٣•

.والميتوآوندريا والبالستيدة النواة غالف من آل بين الترآيبية الفروق اذآر -٦•

 الصفيحة -األنيولين بلورة -الثانوي الجدار -األليرون حبيبة -النجمية البلورة من لكل الكيماوي الترآيب حدد -٧•
.الخلوية

ةةةة اسكلرنكيمية-  آولنكيمية–بارنكيميةخليةبينالتمييزيمكنكآيف-٨•

١٨/١١/٢٠٠٩٢١ محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ



:اذآر الفروق بين آل من -١١
والقمح الخروع في األليرون حبيبة األليرون في الخروع والقمححبيبة

البادئة والمشتقة الخلوية
المرستيم القمي للساق وللجذر

ة الق ا الوعاء   والقصيبة      ال
.الكامبيوم الفليني  - الكامبيوم الوعائي   -الجدار الخلوي   - - حدد وظيفة آل من البالستيدة   - ١٢

.صنف األنسجة حسب قدرتها علي االنقسام - ١٣

ية١٤ تي ال الخلية صفات حدد .حدد صفات الخلية المرستيمية-١٤

اذآرالفروق الترآيبية بين غالف الحزمة فى ورقة فلقة وورقةفلقتين-

ببارنكيما الحدود:المقصود -

قة ة ف ة أث .ما هي مالمح التغيرات التي تحدث أثناء عملية تكشف الخلية المشتقة-١٥
١٨/١١/٢٠٠٩٢٢ المنعم خفاجى عبدمحمود /د.أ



اا ا ال ل آمل البياناتاآ

١٨/١١/٢٠٠٩ محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ٢٣



١٨/١١/٢٠٠٩٢٤ محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ



شكرا
محمود

شكرا
محمود
ن عبد المنعم  ال
جىخفاجى

١٨/١١/٢٠٠٩٢٥


