
 

 

 الجدول الخاص بمعلومات بنك المحاضرات

 

 ت المرحلة اسم المادة اسم المحاضرة باللغة العربية اسم المحاضرة باللغة االنكليزية

Systems of classification انظمة التصنيف 

 

 علم تصنيف النبات

Plant taxonomy 

تصنيف 

 نبات

1.  

TheNomenclature scientitific 

and  rules 

  .2   التسمية العلمية وقوانينها

samples 3   العينات الرئيسية المحفوظة.  

Taxonomic categories : 4   المراتب التصنيفية.  

Pinaceae (Pine family 5   عائلة الصنوبرية.  

Cupressaceae (Cypress 

family) 

 عائلة السرو

 

  6.  

مغطاة البذور ) النباتات الزهرية (  

Plants) 

 

  7.  

Monocotyecons 8   صفات ذوات الفلقة الواحدة.  

Typhaceae (cattail family) ) 9   عائلة البردي ) ذيل القط.  

(Grass family)  العائلة النجيليةGramineae   10.  



 

 

(Nettle family)  العائلة الحريقيةUrticaceae   11.  

(violet family)  العائلة البنفسجيةViolaceae 

 

  12.  

Cactaceae (Cactus family) ) 13   العائلة الصبيرية ) الشوكية.  

(Pomegranate family)  العائلة الرمانيةPunicaceae   14.  

Boraginaceae (Borage 

Myrtaceae family) (Myrtle 

family) 

 العائلة اآلسية

 البوراجينية (ائلة لسان الثور )  ,

  15.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

stinging hairs .) عند وجودها ( 

 مبيض بسيط ينتهي بقلم واحد. -2

 بويض قاعدي. -3

 نورة محدودة ترفع على حامل قصير. -4

 ازهار صغيرة خضراء.  -5

 االمثلة :

 Urtica dioicaنبات النار ) قريص ، حكيك ( 

 .Parietaria sppحشيشة الرمل 

تعتبر هذه العائلة من  الناحينة الترورينة ارقنى عنائرت الرتبنة وخلنك بناختزال احند  الكرابنل وانتقنال  

 البويض م  تمشيم معلق الى قاعدي والتحول م  الربيعة الشجرية الى العشبية.



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 Violaceae (violet family)العائلة البنفسجية 

 أعشاب حولية أو معمرة أو شجيرات. ونادرا ً متسلقات. طبيعة النبات :

 عادة متبادلة أو قاعدية. بسيرة لها أخينات واضحة. األوراق :

سبرت دائمية طليقة عادة،  5ثنائية الجنس، جانبية التناظر أو شعاعيته، سفلية أو محيرية قلير ً. لها  األزهار :

بنترت متراببنة، اامامينة منهنا لهنا مهمناز وهني  5. التويج من  تخرج منها زوائد أسفل نقرة اتصالها بالتخت

، perigynousمرصقة للمدقنة تنشنم من  تحنت المبنيض أو علنى ارتفنا  قلينل  5اببر م  االخريات. ااسدية 

 الخويرات قصيرة جدا ً وغالبا ً احد فصي المتك مهماز.

ثنرث مشنايم جدارينة تحمنل عنددا ً ببينرا ً من  المدقة م  ثرث برابل ملتحمة، المبنيض مرتفنع وحيند الغرفنة، 

 البويضات. القلم واحد والمياسم مختلفة ااشكال.

 انفرادية أو عنقودية أو محدودة. النورة :

 علية تفتحها مسكني أو قد تكون لبية. الثمرة :

برينة أننوا   5نوعناً  منتشنرة فني بنل القنارات، لهنا فني العنرا   850جنسناً  و  16تضم هنذه العائلنة  

 تنتمي لجنس واحد، ويزر  نوعان.

نوعننا ً لجنننس البنفسننج وحننده تننزر  لهننذا الغننر ،  120ااهميننة االقتصننادية ا نباتننات زينننة وهنننا  نحننو 

 ويستخلص زيت البنفسج م  احد أصناف هذا الجنس ليستعمل في صناعة العرور.

 الصفات المميزة :

 أزهار خماسية ااجزاء، جانبية التناظر. -1

 سدية ملتحمة قاعديا ً وترصق المدقة.اا -2

 ااورا  قاعدية عادة. -3

 وجود مهماز في ااسدية والتويج. -4

 مشايم جدارية.3المدقة بثرث برابل، غرفة واحدة،  -5



 

 

 اامثلة ا

 Viola odorataبنفسج ) بنفشة ( 

 V. Tricolorورد الصورة ) زهرة الثالوث ( 

 : Cactaceae (Cactus family)العائلة الصبيرية ) الشوكية ( 

عشبية، عصارية لحمية او هي نباتات خشبية. السيقان بسيرة في الغالب تتضخم وتمخذ شكر ً  طبيعة النبات :

اسروانياً  بعضها يتفر  بالشجرة والبعض اآلخنر مفلرنأ أو بنروي، تحتنوي انسنجتها علنى عصنير منائي أو 

 حليبي.

عدومة، ولكنها متبادلنة بسنيرة مسنرحة ) لحمينة ( فني اثنني  من  اجننا  اسروانية أو حرشفية أو م األوراق :

 .areoleالعائلة، ترافقها عادة حزمة م  االشوا  تشع م  قاعدة منتفخة تعرف بالوسادة         ) أريول ( 

انبنوب  ثنائية الجنس واحاديته في بعض االنوا ، شعاعية التناظر تبدو احيانا ً جانبيتنه بسنبب التنواء األزهار :

الغرف الزهري. محيرية أو سفلية االجزاء. يصنعب التميينز بني  السنبرت والبنترت واالخينرة بثينرة العندد ) 

(. االسدية بثيرة مرتبة حلزونياً  أو على شكل مجموعنات تخنرج من  السنرأ النداخلي للكنم   10 – 8نادراً  

مبيض منخفض ) احياناً  مغرو  فني السنا  ، تنفتأ المتو  طولياً . المدقة واحدة والhypanthiumالزهري 

بثيننرة، والمشننايم جداريننة، البويضننات بثيننرة، القلننم واحنند ينتهنني بعنندد منن   – 3(. احننادي الغننرف،  والكرابننل 

 المياسم يساوي عدد الكرابل.

 عادة مفردة واحيانا ً تظهر مجتمعة. النورة :

جافة متفتحة او غير متفتحة والبنذور غالبنا ً عديمنة لبية ملساء أو مغراة باشوا  أو اهداب وقد تكون  الثمرة :

 السويداء تبدو احيانا ً لزجة.

متوطنة فني الوالينات المتحندة االمريكينة ومربنز انتشنارها يقنع فني المنناطق القاحلنة من   الصبيريات 

المكسيك ويمتد العديد م  انواعها نحو الجنوب حتى شيلي واالرجنتي . وتشنتهر والينة اريزوننا بننو  عمنر  

د يصنل ارتفاعنه وهو اببر النباتات العصارية في امريكا وق saguaroم  الصبيريات يعرف بالـ ) ساوارو ( 

قدماً  او ابثر، ويرسل الى الجوانب افرعنا ً تشنبه االخر  مرفوعنة النى اعلنى يصنل عنددها فني النبتنة  50الى 

سننة والزهارهنا البنيض الجميلنة رائحنة تشنبه رائحنة الرقني  200خراعاً . بعضها يعمنر النى  50الواحدة الى 



 

 

تشرة في امريكا وفني منناطق اخنر  محندودة فني نو  من1800جنساً  و  120الناضج. تضم هذه العائلة نحو 

 انوا . 8أجنا  مزروعة ممثلة بـ  6العالم، يوجد منها في العرا  

يننزر  الكثيننر منن  انواعهننا الغننرا  الزيننة امننا فنني العننزاء أو داخننل بيننوت زجاجيننة )  األهميةة االقتصةةادية :

ثمنار التني  الشنوبي المملوفنة فني اسنوا  نو  منها مدرج في القوائم التجارية (. تؤبنل  1200هنالك ابثر م  

المكسيك ولقدرة النبات على خزن الماء وبرنه في النمو ساعد خلك على حمله الثمار سنويا ً بغض النظنر عن  

الجفاف الذي يتعر  له، وفضرً  ع  أبنل الثمنار طرينة فنان بعضنها يحفنح فني محلنول السنكر ) مربنى ( او 

عصنير للحصنول علنى مشنروب بحنولي، ويعمنل الهننود الحمنر زبندة على هيئة عصير مكثينف، وقند يخمنر ال

 خاصة م  بذروره التي تشكل في الوقت نفسه غذاًء لبعض انوا  الريور.

 الصفات المميزة :

 طبيعتها العصارية اللحمية، واشوابها المحمولة على وسائد. -1

 ازهارها االنفرادية وغرفها غير المتميز الى بم  وتويج. -2

 االنبوب الزهري. وجود -3

 االسدية عديدة مرتبة حلزونيا ً أو في مجموعات. -4

 ثمارها الشوبية. -5

 االمثلة :

 Opuntia ficus-indicaتي  شوبي ) صبير ( 

 Mamilaria spماميرريا 

 

 


