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 انسابعتشة ـاضـانًح                                           : ( انساقانًجًىع انخضشي )  

 

٠شخ ٠ٕٚشأ ِٓ اٌش , األغظبْ ٚاألٚساق ٗزفشع ِٕر، ٚ ٘ٛ ِسٛس إٌجبد اٌزٞ ٠ظٙش فٛق األسع         

ِسٛسٖ األسبسٟ ٠شخ إٌٝ ِدّٛع خؼشٞ ، اٌسبق ٘ٛ ٚزسٛي اٌشراٌد١ٕ١ٕخ ٚثبسزّشاس ّٔٛ اٌجبدسح 

 . ٠ٚسًّ ػ١ٍٗ األٚساق ، ِٚٓ ثُ األص٘بس ٚاٌثّبس

  -: شكٍبهح 

، اٌخبسخٟ ، ٚاٌزجبدي اٌغبصٞ ِغ اٌّس١ؾ ، ٚرمَٛ ثسّب٠خ إٌجبد اٌجششح : رزىْٛ ِٓ ؽجمخ ٚازذح -أ

 . اإلفشاصاداٌغبصاد ٚخشٚج دخٛي ٚوّب رسزٛٞ ػٍٝ ثغٛس رسًٙ 

اٌزٟ رمَٛ  ٟٚ٘ غ١ٕخ ثبٌجالسز١ذاد اٌخؼشاء,  اٌجششح ِجبششحرسذ مغ ر : اٌمششح ٚاٌمششح اٌذاخ١ٍخ - ة

 . اٌؼٛئٟ زّث١ًثؼ١ٍّخ اٌ

 ، ٚاألٔسدخ اٌٛػبئ١خ .)ثش٠س١ىً ( زىْٛ ِٓ اٌذائشح اٌّس١طخر:  ئ١خاٌٛػب االسطٛأخ -خـ 

 -: انساق وظائف 

 . زجؼٙب، وٛٔٗ ٠شرجؾ ثبألغظبْ ٚاألٚساق ِٚب ٠ ٔمً اٌّبء ٚاٌغزاء ألخضاء إٌجبد اٌّخزٍفخ -1

 . ، ز١ث ٠َُسِذد زدُ ٚلٛح إٌجبد إػطبء اٌذػبِخ ٌٍٕجبد  -2

 ثالسز١ذاد خؼشاء .  ألززٛاءٖ ػٍٝ، ٚرٌه  ٠مَٛ ثؼ١ٍّخ اٌزّث١ً اٌؼٛئٟ  -3

 . ١خ ٠مَٛ ثؼ١ٍّخ اٌزخض٠ٓ فٟ ثؼغ األٔٛاع إٌجبر -4

 .       فٟ ثؼغ األٔٛاع ِٓ إٌجبد )اٌخؼشٞ( ٠ٍؼت دٚسا ٘بِب فٟ اٌزىبثش اٌالخٕسٟ -5
 

ٟ٘ ِٕبؽك ّٔٛ إٔشبئ١خ ، رزىْٛ ِٓ ِدّٛػخ ِٓ األٔسدخ راد خال٠ب سش٠ؼخ اإلٔمسبَ  انبشاعى :

 زست ِىبْ ٚخٛد٘ب ػٍٝ اٌسبق إٌٝ :  ٙبرس١ّٙب ٚرغٍفٙب أٚساق طغ١شح ثشػ١ّخ ، وّب ٠ّىٓ رمس١ّ
 

 ( : تبشاعى طشفٍت ) لًٍ -أ 

لذ ٠زسٛي رٌه  ,فٟ ؽٛي اٌسبق٠ٛخذ فٟ ؽشف أٚ لّخ اٌسبق ، ٠ٚؤدٞ ٔشبؽٗ إٌٝ ص٠بدح         

 اٌجشػُ فٟ ثؼغ األز١بْ إٌٝ ٔٛسح أٚ ص٘شح .
 

 بشاعى ابطٍت ) جاَبٍت ( : -ب 

 ٠ٛخذ فٟ آثبؽ األٚساق ، ٠ٚؤدٞ ٔشبؽٗ إٌٝ رى٠ٛٓ فشع خبٔجٟ ، لذ ٠ىْٛ رٌه اٌفشع ٔٛسح أٚ ص٘شح .
 

 بشاعى يساعذة : -ج 

وجش ٘زٖ اٌجشاػُ ٠سّٝ ثبٌجشػُ األسبسٟ ، ٟ اثؾ اٌٛسلخ ، فئْ أفإرا ٚخذ أوثش ِٓ ثشػُ ٚازذ  

 ٠ٚسّٝ ا٢خش ثبٌجشػُ اٌّسبػذ أٚ اإلػبفٟ .

 بشاعى عشضٍت : -د 

لذ رزىْٛ ٘زٖ اٌجشاػُ فٟ غ١ش ِٛاػؼٙب اٌؼبد٠خ ، فمذ رزىْٛ ػٍٝ األٚساق ِثً أٚساق ٔجبد اٌج١د١ٔٛب 

 ، أٚ ػٍٝ اٌذسٔبد ، ِثً اٌزٟ رزىْٛ ػٍٝ دسٔبد ٔجبد اٌجشا٠ٛف١ٍُ .
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 وّب أِىٓ رمس١ُ اٌجشاػُ ، رمس١ّبً آخش ٠ؼزّذ أسبسبً ػٍٝ فزشح ٔشبؽٙب إٌٝ :

 بشاعى شخىٌت ) حششفٍت أو يغطاة ( : - 1

ٟٚ٘ رٍه اٌجشاػُ اٌزٟ رزىْٛ فٟ فظً اٌشزبء فٟ ثؼغ إٌجبربد وبٌزٛد ٚغ١ش٘ب ِٓ األشدبس         

، ٚرظً ثشاػّٙب وبِٕخ فٟ رٌه اٌٛلذ ِٓ اٌؼبَ ٚرسًّ رٍه اٌجشاػُ ٔٛػ١ٓ ِٓ  اً اٌزٟ رسمؾ أٚسالٙب شزبء

األٚساق : أٌّٚٙب خؼشاء ػبد٠خ رٍزف زٛي اٌمّخ إٌب١ِخ ٚثب١ّٔٙب زششف١خ س١ّىخ رغطٟ رٍه األٚساق 

 اٌؼٛاًِ اٌد٠ٛخ اٌشد٠ئخ . ١ِٓٙب س١ّمخ ٚرلاٌذاخ١ٍخ اٌش
 

 بشاعى طٍفٍت ) عاسٌت ( : - 2

طغ١شح اٌسٓ ٚاٌسدُ ٚرىْٛ ػ١ّخ خؼشاء ١ٌٚسذ ِغطبح ثسشاشف، شاألٚساق اٌجرىْٛ  ٕٚ٘ب        

٠ٛخذ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌجشاػُ فٟ .  ، ٚوث١شاً ِب رزأثش ثبٌؼٛاًِ اٌد٠ٛخ اٌّخزٍفخ إلرظبٌٙب ثبٌٙٛاء اٌخبسخٟ

 . اٌض٠زْٛ ... اٌخِٚثً اٌذٚسأزب ، اٌىبفٛس  إٌجبربد دائّخ اٌخؼشح

 حفشع انساق :

٠زفشع اٌسبق فٟ اٌٙٛاء فٛق سطر األسع ١ٌؼطٟ اٌّدّٛع اٌخؼشٞ أوجش فشطخ رؼشػٗ         

 ٌٍؼٛء ٚاٌٙٛاء ، ٚثزٌه رسزط١غ ٘زٖ األػؼبء أْ رؤدٞ ٚظبئفٙب ػٍٝ أوًّ ٚخٗ .

 ٕٚ٘بن ٔٛػبْ سئ١س١بْ ٌزفشع اٌس١مبْ :
 

ؼطٝ وً خضء فشػبً ِسزمالً ، ١ٓ ِزسب١٠ٚٓ ، ٠ئٚف١ٗ رٕمسُ اٌمّخ إٌب١ِخ إٌٝ خض األول : حفشع لًً :

١ٓ ثبإلٔمسبَ ِشح أخشٜ ٌزؼطٝ لس١ّٓ خذ٠ذ٠ٓ ٚرزىشس اٌؼ١ٍّخ ئثُ رؼٛد اٌمّخ فٟ وً فشع ِٓ ٘ز٠ٓ اٌدض

ؼشف رٌه اٌزفشع ثبٌزفشع ثٕبئٟ اٌمّخ ، ٠ٕٚزشش ث١ٓ إٌجبربد األ١ٌٚخ وبٌطسبٌت ٠ٚ ,اٌسبثمخ ػذح ِشاد

 اٌشال١خ وٕجبد أَ اٌٍجٓ أٚ اٌٍج١ٕخ .اٌجسش٠خ ، ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ فٟ ثؼغ إٌجبربد 
 

 ٚ٘ٛ األوثش ش١ٛػبً ث١ٓ إٌجبربد اٌشال١خ ، ٚ٘ٛ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ : انثاًَ : حفشع جاَبً :
 

 حفشع كارب انًحىس : -ا 

إٔمسبِٗ ٠ٚزسٛي إِب إٌٝ  ٚف١ٗ ٠ٕشؾ اٌجشػُ اٌطشفٟ ٌفزشح ِسذدح ، ثُ ال ٠ٍجث أْ ٠مً ّٖٔٛ ٚ        

 سب١ٌك . ِٚٓ أِثٍخ ٘زا اٌزفشع فٟ سبق اٌؼٕت .ص٘شح أٚ لذ ٠زسٛي إٌٝ ِ
 

 حفشع حمٍمً انًحىس : -ب 

ٚف١ٗ ٠سزّش ٔشبؽ ّٚٔٛ اٌجشػُ اٌطشفٟ إٌٝ أخً غ١ش ِسذد ٚؽٛاي فزشح ز١بح إٌجبد ، ٠ٚؼ١ف   

 .ِؼظُ إٌجبربد اٌشال١خٍٕجبد ، وّب فٟ ٌثبسزّشاس أخضاء )سال١ِبد ( خذ٠ذح إٌٝ اٌّسٛس األطٍٟ 
 

 

 اٌ وأَىاعها :طبٍعت انسٍم
 

 انسٍماٌ انعشبٍت وانخشبٍت : -(( 1

ٚاٌجشس١ُ ٚاٌٍّٛخ١خ س١مبٔبً ػشج١خ أِب  جبلالءرؼزجش س١مبْ األػشبة اٌظغ١شح ٚاٌسشبئش وبٌ        

س١مبْ األشدبس ٚاٌشد١شاد فزؼزجش س١مبٔبً خشج١خ ، ألْ األٌٚٝ ال رسزٛٞ ػٍٝ ٔسجخ وج١شح ِٓ األٔسدخ 

األٔسدخ اٌخشج١خ ٚاٌؼٕبطش ِٓ اٌخشج١خ ٚاٌؼٕبطش اٌّزخشجخ أِب اٌثب١ٔخ فزسزٛٞ ػٍٝ ٔسجخ وج١شح 

 ِزشممخ ٌٛخٛد اٌف١ٍٓ فٟ أٔسدزٙب .ثؼؼٙب ٚثب٘زخ ٚ داوٕخرىْٛ اٌّزخشجخ ثبإلػبفخ إٌٝ أٔٙب 
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 انسٍماٌ انمائًت وانضعٍفت : -((2

اٌسبق اٌمبئّخ رّٕٛ دائّبً ّٔٛاً سأس١بً إٌٝ األػٍٝ زبٍِخ األٚساق اٌخؼشاء ٔسٛ اٌؼٛء ٚاٌٙٛاء       

أٚ دػبِخ رؼزّذ  ، ثً رسزبج إٌٝ سٕذ اٌظؼٛدأِب اٌس١مبْ اٌؼؼ١فخ ٟٚ٘ رٍه اٌزٟ ال رمٜٛ ثٕفسٙب ػٍٝ 

 ػ١ٍٙب فٟ اٌظؼٛد إٌٝ األػٍٝ ِجزؼذح ػٓ سطر األسع .
 

 وهُان أسبعت أَىاع يٍ انسٍماٌ انضعٍفت:

ٍزسٍك رسّٝ ِسب١ٌك رشثطٙب ثبٌذػبِخ : أٞ أْ ٌٟٚ٘ رىْٛ أػؼبء خبطخ  انسٍماٌ انًخسهمت : -أ 

وّب أْ ٕ٘بن ٔجبربد رزسٍك ثٛاسطخ ِٚٓ أِثٍخ ٘زٖ اٌس١مبْ سبق اٌؼٕت ،  إٌجبد ٔفسٗ ال ٠ٍزٛٞ أٚ ٠ٕثٕٟ .

 أشٛان ِزدٙخ إٌٝ األسفً وّب فٟ أٔٛاع اٌٛسد اٌّزسٍك .
 

ٟٚ٘ رٍه اٌس١مبْ اٌزٟ رٍزف ثٕفسٙب وبٍِخ زٍض١ٔٚبً وبٌسجً زٛي اٌذػبِخ اٌزٟ  انسٍماٌ انًهخفت : -ب 

س١مبْ سبق اٌؼ١ٍك لذ رىْٛ لٛائُ طٕبػ١خ أٚ ٔجبربد لبئّخ رّٕٛ ثدٛاس٘ب ، ِٚٓ أِثٍخ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌ

 .ٚٔجبد اٌّذ٠ذ
 

رّٕٛ أفم١بً فٛق سطر األسع، فزغطٟ ِسبزخ وج١شح، ٚرؼشع خ١ّغ أػؼبء  انسٍماٌ انزاحفت : -ج 

 ٚاٌخ١بس ٚاٌجط١خ  شلٟس١مبْ اٌٟ٘ اٌّدّٛع اٌخؼشٞ ٌٍؼٛء ٚاٌٙٛاء، ِٚٓ أِثٍخ ٘زا إٌٛع 
 

ٟٚ٘ ِثً اٌضازفخ ٌٚىٓ ٠خشج ِٓ ػمذ٘ب خزٚس ػشػ١خ رخزشق اٌزشثخ ِثً  انسٍماٌ انجاسٌت : -د 

 ٚإٌؼٕبع . ث١ً( ، اٌ ٔجبد اٌش١ٍه )اٌفشاٌٚخ

 

 انسٍماٌ انًظًخت وانجىفاء : -(( 3

٠مبي ػٓ اٌسبق أٔٗ ِظّذ إرا وبْ ثذاخٍٗ ٔخبع ١ٌٚس ثٗ رد٠ٛف ،ِثً س١مبْ اٌمطٓ ٚاٌذٚسأزب    

ٚاٌجشس١ُ ٚاٌمّر ، فزشغً األٔسدخ إٌّطمخ اٌسطس١خ  جبلالءء وزٍه اٌزٟ فٟ اٌ، أِب اٌس١مبْ اٌدٛفب سٍكٚاٌ

 فمؾ ربسوخ خٛف اٌسبق فبسغبً .

 ححىساث انساق :

ِزدٙبً  -ٌّب وبْ ّٔٛ اٌسبق دائّبً ِزدٙبً  إٌٝ األػٍٝ ) ثؼىس اٌدزس اٌزٞ ٠ّٕٛ إٌٝ األسفً (         

اٌؼٛئٟ ػٍٝ  زّث١ًٌٍؼٛء وٟ رّىٕٙب ِٓ اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌ بفٟ اٌٙٛاء ، زبِالً ِؼٗ األٚساق ِؼشػبً إ٠ب٘

رٛط١ً اٌّٛاد اٌّغز٠خ اٌّدٙضح ِٓ  ٟاٌٛخٗ األوًّ ، فئْ ٕ٘بن ٚظ١فخ أسبس١خ ٠مَٛ ثٙب اٌسبق ٚ٘

ٌٚىٓ فٟ ثؼغ األز١بْ  ,اٌّبء ٚاألِالذ اٌّؼذ١ٔخ ِٓ اٌدزٚس إٌٝ األٚساق ٌهاألٚساق إٌٝ اٌدزٚس ٚوز

 ، فززسٛس ٚرأخز أشىبالً رالئُ رٍه اٌٛظبئف اٌزٟ رؤد٠ٙب .رؤدٞ اٌس١مبْ ٚظبئف أخشٜ
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 أُ٘ رٍه اٌزسٛساد اٌّؼشٚفخ ٟ٘ :ِٚٓ 

 

 انسٍماٌ انىسلٍت :        -(( 1

ثؼغ إٌجبربد رىْٛ أٚسالٙب إِب زششف١خ ال رسط١غ اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌجٕبء اٌؼٛئٟ أٚ خؼشاء         

إٌجبد ِٓ اٌغزاء ، ٌٚٙزا اٌسجت لذ ٔدذ أْ ثؼغ اٌس١مبْ رزسٛس إٌٝ ػؼٛ  طغ١شح ال رفٟ ثئزز١بخبد

 ِفٍطر أخؼش اٌٍْٛ ٠مَٛ ثٛظ١فخ اٌجٕبء اٌؼٛئٟ ، ٕ٘بن ٔٛػبْ ِٓ ٘زٖ اٌس١مبْ .
 

س١مبْ اسطٛا١ٔخ  , االٌٚٝ:  وبٌسفٕذس ، فئْ ٌٗ ٔٛػبْ ِٓ اٌس١مبْ  سٍماٌ وسلٍت يخعذدة انساليٍاث -أ 

ٚسل١خ ِفٍطسخ ِزسٛسح رشجٗ األٚساق ِٓ ز١ث اٌٍْٛ ٚاٌٛظ١فخ ٚاٌّٛػغ ٚرٍه  ػبد٠خ لبئّخ ، ٚأخشٜ

اٌس١مبْ اٌٛسل١خ رخشج ِٓ آثبؽ األٚساق اٌسششف١خ اٌدبفخ اٌّٛخٛدح ػٍٝ اٌسبق األط١ٍخ، ٚرسًّ فٟ 

ٚسؾ سطسٙب اٌؼٍٛٞ أٚسالبً زششف١خ طغ١شح ٠ٚؼزجش ٚخٛد ٘زٖ األػؼبء اٌٛسل١خ فٟ آثبؽ األٚساق 

زٌه زٍّٙب أٚسالبً زششف١خ فٟ آثبؽٙب ثشاػُ ، أدٌخ ػٍٝ أٔٙب س١مبْ ِزسٛسح ١ٌٚسذ أٚسالبً اٌسششف١خ ٚو

  خؼشاء .
 

: ِثبي رٌه األسجشخس أٚ وشه اٌّطبؽ . ٕٚ٘ب اٌفشٚع اٌّزسٛسح  تٍسٍماٌ وسلٍت وحٍذة انسالي -ب 

  شف١خ خبفخطغ١شح إثش٠خ ػ١مخ رخشج فٟ ِدّٛػبد ػٍٝ اٌسبق األط١ٍخ ، وً فشع فٟ إثؾ ٚسلخ زش

 

 

 

 

 

 حت :طانسٍماٌ انعظٍشٌت انًفه -(( 2

 

٠خزضْ اٌّبء فٟ أٔسدزٗ ، ٠ٚمَٛ ثٛظ١فخ اٌجٕبء  ٕٚ٘ب ٠زسٛس اٌسبق إٌٝ ػؼٛ ػظ١شٞ ِزشسُ        

اٌؼٛئٟ وّب فٟ ٔجبد اٌز١ٓ اٌشٛوٟ ، رؼزجش األػؼبء اٌشبئىخ اٌزٟ ٠سٍّٙب إٌجبد فشٚػبً ِزسٛسح ، رسًّ 

فٟ ثبدا األِش ػٕذ رى٠ٕٛٙب أٚسالبً خؼشاء طغ١شح رسمؾ ثؼذ فزشح لظ١شح ربسوخ ِىبٔٙب ٔذثخ ، رٛخذ فٟ 

ٌّٛخ ػٍٝ ٚسبئذ ) إٔزفبخبد ( ٚرخشج ِٓ ٘زٖ اٌٛسبئذ أشٛان طغ١شح زبدح ٠ّىٓ آثبؽ األٚساق ثشاػُ ِس

 إػزجبس٘ب أٚسالبً ِزسٛسح .
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 انسٍماٌ انشىكٍت : -(( 3

)       ٕٚ٘ب رزسٛس اٌس١مبْ  ,وٕجبد اٌسٍخ ٚٔجبد اٌؼبلٛي  ,ٚرٛخذ غبٌجبً فٟ إٌجبربد اٌظسشا٠ٚخ        

٠ؤدٞ  ٌهأشٛان ِذثجخ ِّب ٠سبػذ إٌجبد ػٍٝ ٚلب٠زٗ ِٓ ز١ٛأبد اٌشػٟ ، ٚوز أز١بٔبً اٌفشٚع وٍٙب ( إٌٝ

 إٌٝ اخزضاي ِسبزخ سطسٙب إٌبرح ٌّب ٠ظسجٗ ِٓ اخزضاي زدُ اٌٛسلخ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًحانٍك انسالٍت : -(( 4

ٕت رزسٛس اٌس١مبْ فٟ ثؼغ إٌجبربد اٌّزسٍمخ، وّب فٟ ٔجبد اٌؼٕت إٌٝ ِسب١ٌك ٌٍزسٍك ففٟ اٌؼ     

رزسٛي اٌجشاػُ اٌطشف١خ إٌٝ ِسب١ٌك ٌٍزسٍك، أِب اٌزٞ ٠ىًّ ّٔٛ اٌسبق ٠ٚؼ١ف سال١ِبد خذ٠ذح ٌٗ ٘ٛ 

 اٌجشػُ اإلثطٟ اٌزٞ ٠ٛخذ فٟ آثبؽ األٚساق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 انسٍماٌ ححج األسضٍت : -(( 5

لذ رٍدأ ثؼغ اٌس١مبْ ٌٍّٕٛ رسذ سطر اٌزشثخ ٌززدٕت اٌزؼشع اٌّؤثشاد اٌد٠ٛخ ِٓ دسخبد         

زشاسح ِٕخفؼخ أثٕبء فظً اٌشزبء ػٍٝ ٚخٗ اٌخظٛص ، ٚرسًّ ٘زٖ اٌس١مبْ األسػ١خ ثشاػُ ٚأٚساق 

سػ١خ ٟ٘ ِٚٓ أُ٘ اٌفٛائذ اٌزٟ رؤد٠ٙب اٌس١مبْ رسذ األ زششف١خ ٠ٕٚمسُ اٌسبق إٌٝ ػمذ ٚسال١ِبد .

اٌزؼ١ّش، ٌّب ٌٙب ِٓ ِمذسح ػٍٝ اخزضاْ اٌّٛاد اٌغزائ١خ ػبِبً ثؼذ ػبَ ٌّٚب ٌٙب ِٓ ثشاػُ أسػ١خ رّىٕٙب ِٓ 

رى٠ٛٓ فشٚع ٘ٛائ١خ خؼشاء ، وزٌه رزىبثش إٌجبربد اٌزٟ ٌٙب ِثً ٘زٖ اٌس١مبْ ثذْٚ ثزٚس ، إر أٔٗ إرا 

وثش ِٓ اٌجشاػُ اٌىبِٕخ ِغ رٛفش و١ّخ لطؼذ اٌسبق إٌٝ لطغ طغ١شح رسزٛٞ وً ِٕٙب ػٍٝ ثشػُ أٚ أ

وبف١خ ِٓ اٌغزاء ، ٚصسػذ رٍه اٌمطغ فٟ ظشٚف ِالئّخ ، فئْ وً لطؼخ ِٕٙب رسزط١غ أْ رؼطٝ ٔجبربً 

 خذ٠ذاً وبِالً ِٚٓ أِثٍخ ٘زٖ اٌس١مبْ رسذ األسػ١خ ، ٚأّ٘ٙب :
 

 

 

 

 

 

 



 أد. حميد حمدان العلي                                                                                      نبات عام                                     

6 
 

 انشٌزوياث : -أ 
 

ٟ٘ سبق رّزذ أفم١بً رسذ سطر األسع ٚرزفشع فٟ وً إردبٖ ، ٚرٕمسُ إٌٝ ػمذ  ٚاٌش٠ضِٚخ        

ٚفٟ آثبؽ  -رغطٟ اٌسبق  -ٚسال١ِبد ٚرسًّ ػٕذ اٌؼمذ خزٚساً ػشػ١خ ١ٌف١خ ، وّب رسًّ أٚسالبً زششف١خ 

إر ٠ٕثٕٟ   وبرة اٌّسٛس . بٚرزفشع اٌش٠ضِٚبد فٟ اغٍت االز١بْ رفشػ ٘زٖ األٚساق رٛخذ اٌجشاػُ .

) اٌمّخ إٌب١ِخ ( إٌٝ أػٍٝ ٠ٚزسٛي إٌٝ فشع ٘ٛائٟ ٠جشص فٛق سطر األسع ، أِب ِسٛس  جشػُ اٌطشفٟاٌ

اٌش٠ضِٚخ ٔفسٗ ف١سزّش فٟ إٌّٛ ثٛاسطخ ثشػُ خبٔجٟ آخش فٟ أثؾ ٚسلخ زششف١خ ٠ّٚزذ اٌجشػُ اٌدبٔجٟ 

: إٌد١ً ، ٟٚ٘ ِٚٓ أِثٍخ اٌش٠ضِٚبد  ,ػٍٝ إسزمبِخ اٌّسٛس األطٍٟ ززٝ ٠جذٚ ٚوأٔٗ خضء ِزُّ ٌٗ

س٠ضِٚخ سف١ؼخ رمً ف١ٙب و١ّخ اٌغزاء اٌّذخش أِب فٟ س٠ضِٚخ اٌسٛسٓ فٕدذ٘ب س١ّىخ إلخزضأٙب لذساً ٚافشاً 

 ِٓ اٌّٛاد اٌغزائ١خ .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انذسَت : -ب 

سبق رسذ أسػ١خ ِٕزفخخ الِزالئٙب ثبٌّٛاد اٌغزائ١خ اٌّذخشح ٚاٌزٟ رىْٛ ِؼظّٙب ِٓ ٚاٌذسٔخ ٟ٘   

اٌّٛاد إٌش٠ٛخ. ال ٠ّىٓ رمس١ُ اٌذسٔخ إٌٝ ػمذ ٚسال١ِبد ٚاػسخ ، ٌٚىٕٙب رسًّ أٚسالب زششف١خ ٚثشاػُ 

  رسّٝ اٌؼ١ْٛ. , ٚ٘زٖ اٌزدب٠ٚففٟ ردب٠ٚف ١ٌسذ غبئشح رٕزشش ػٍٝ سطر اٌذسٔخ فٟ غ١ش أزظبَ
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  انكىسيت : -ج 

اد اٌغزائ١خ إٌش٠ٛخ ، ٟٚ٘ سو١ضح ٌس١مبْ رشسّذ ثبٌّٛٚاٌىٛسِخ ٟ٘ سبق أسػ١خ إٔزفخذ         

٘ٛائ١خ رسًّ أٚسالبً خؼشاء. ٚرٕمسُ اٌىٛسِخ إٌٝ ػمذ ٚسال١ِبد، ٚرظٙش اٌؼمذ ٚاػسخ ػٍٝ سطر 

ث١ٕخ اٌٍْٛ  فٟ آثبؽٙب ثشاػُ ِخزٍفخ األزدبَ ، ٚرخشج  اٌىٛسِخ، ٚرس١ؾ ثبٌؼمذ أٚسالبً زششف١خ ػش٠ؼخ

 ) خ١ط١خ( رخزشق اٌزشثخ ٚرمَٛ ثؼ١ٍّخ اإلِزظبص .   أ٠ؼبً ِٓ سطر اٌىٛسِخ خزٚس ػشػ١خ ١ٌف١خ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 انبظهت : -د 

سبق لظ١شح لشط١خ اٌشىً، رؼشف ثبٌمشص ٚرسًّ ػٍٝ سطسٙب اٌسفٍٟ خزٚساً ػشػ١ٗ  ٟٚ٘       

ٚرسًّ ػٍٝ سطسٙب , ١ٌف١خ رزدٗ إٌٝ األسفً ٚرّزذ فٟ اٌزشثخ ٌزثج١ذ إٌجبد ٚرّزض اٌّبء ٚاألِالذ

اٌؼٍٛٞ زشاشف ث١ؼبء س١ّىخ ػظ١ش٠خ ، ٠غٍف ثؼؼٙب ثؼؼبً فٟ ؽجمبد ِزؼذدح ، ٚرّثً ٘زٖ اٌسشاشف 

لٛاػذ األٚساق اٌٙٛائ١خ اٌخؼشاء ، ٠ٚٛخذ فٟ آثبؽٙب ثشاػُ خبٔج١خ، وّب ٠ٛخذ ثشػُ ؽشفٟ فٟ ٔٙب٠خ 

اخزضاْ اٌّبدح اٌغزائ١خ فٟ زبٌخ اٌجظٍخ اٌزٞ ٠ّٕٛ ٠ٚؼطٟ فشٚػبً ٘ٛائ١خ راد أٚساق خؼشاء، ٚال ٠زُ 

 ٌٚىٓ ػٍٝ شىً سىش. باٌجظً ػٍٝ شىً ٔش
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 انجزس وانساقاهى انفشولاث بٍٍ 

 

 

 Stemانساق  Rootانجزس 

 ٌحًم شعٍشاث وحٍذة انخهٍت يخعذدة انخالٌا راث كٍىحكم ٌحًم شعٍشاث وحٍذة انخهٍت سلٍمت انجذساٌ

 انكٍىحكم وانثغىس يىجىدة حخهى انبششة يٍ انكٍىحكم وانثغىس

 انبششة حخخض بحًاٌت انُباث انبششة حخخض بعًهٍت االيخظاص

 انمششة ضٍمت انمششة واسعت

حمىو  Exodermisانطبمت انخاسجٍت يٍ انمششة 

 بىظٍفت انحًاٌت احٍاَا

سبًا حكىٌ  Hypodermisانطبمت انخاسجٍت يٍ انمششة 

 راث طبٍعت كىنُكًٍٍت او سكهشَكًٍٍت حخخض بحًاٌت انُباث

عهى انعًىو  Endodermisانمششة انذاخهٍت 

حكىٌ يخًٍزة وراث جذساٌ لطشٌت سًٍكت حٍث 

حكىٌ طبمت غٍش يُفزة نهًاء حىل االسطىاَت 

 انىعائٍت

يخًٍزة او غٍش يخًٍزة وخالٌاها عهى  Endodermisانــ 

 انعًىو ححًم يادة َشىٌت وحعشف بانغالف انُشىي

 Starch Sheath 


