
The Leafالورقة   

       



Sessileجالسة   Petiolateمعنقة  



 Stipulesاالذینات

-aملتحمة Adnate



 Stipulesاالذینات

-b شوكیة   Spiny.



 Stipulesاالذینات

-c   حرشفیة Scaly.



-dلواحق اذینیة  Auricles.  



Insertionاالرتكاز  .Cauline Leaves-1أوراق ساقیة   



-Basal)  Leaves. (2  قاعدیة اوأوراق جذریة  Radical
Insertionاالرتكاز 



 

  Phyllotaxyترتیب األوراق على الساق     



  Phyllotaxyترتیب األوراق على الساق     

Alternate  متبادلة Oppositeمتقابلة



  Phyllotaxyترتیب األوراق على الساق     

Whorledسواریة



   Blade Formsأشكال نصل الورقة  



  Blade Formsأشكال نصل الورقة 



 Bladeأشكال نصل الورقة  
Forms  



 Bladeأشكال نصل الورقة  
Forms  





  Blade Formsأشكال نصل الورقة  



  Blade Formsأشكال نصل الورقة  



  Blade Formsأشكال نصل الورقة  





  Blade Formsأشكال نصل الورقة  



Blade Apex Formsأشكال قمة نصل الورقة     



Blade Apex Formsأشكال قمة نصل الورقة     



Blade Apex Formsأشكال قمة نصل الورقة     





Blade  Margin Formsأشكال حافة نصل الورقة    





Blade  Margin Formsأشكال حافة نصل الورقة    





Blade  Margin Formsأشكال حافة نصل الورقة    
 Lobed   مفصصة

Pinnately ریشیةمفصصة   Lobed كفیةمفصصة      Palmately Lobed



Blade  Base Formsأشكال قاعدة نصل الورقة    



Blade  Base Formsأشكال قاعدة نصل الورقة    



Blade  Base Formsأشكال قاعدة نصل الورقة    



Blade  Base Formsأشكال قاعدة نصل الورقة    



Dionaea

Leaf Modificationالورقة     تحورات

-1الذباب قانصة Venus-Fly trap. 



Leaf Modificationالورقة     تحورات

-2نبات الجرة Pitcher Plant.          



Nepenthes



Leaf Modificationالورقة     تحورات

-3أشواك   Spines.   



Leaf Modificationالورقة     تحورات

-4      محالیق Tendrills. 



Leaf Modificationالورقة     تحورات

-Storage Leaves.     5    أوراق خازنة



Fruitsالثمار 
: التالیة االسس الى استناداً  اشكال عدة الى التصنیفیة لألغراض الثمار تقسم

 .الثمرة منھا تكونت التي الزھرة تركیب -١

 .الثمرة تكوین في تشترك التي المبایض عدد -٢

  .مبیض كل في الكرابل عدد-٣

.)جاف او لحمي( الناضجة الثمرة طبیعةجدار-٤

. التفتح وشكل تفتحھا عدم او الجافة الثمرة تفتح-٥

 .الثمرة تكوین في تشترك قد التي االضافیة الزھریة االجزاء-٦

 ةوالمتجمع البسیطة ھي رئیسة مجامیع ثالث الى الثمار تقسم االسس ھذه على وبناءاً 

.والمضاعفة



Fruitالثمرة  
-Iالثمرة البسیطة     Simple Fruit. 

-Simple Succulent. Aبسیطة طریة  

-1   لبیة Berry. 



Fruitالثمرة  
-Iالثمرة البسیطة     Simple Fruit. 

-Simple Succulent. Aبسیطة طریة  

-2  لوزیة Drupe. 



Fruitالثمرة  
-Iالثمرة البسیطة     Simple Fruit. 

-Simple Succulent. Aبسیطة طریة  

-3  قثائیة Pepo.



Fruitالثمرة  
-Iالثمرة البسیطة     Simple Fruit. 

-Simple Succulent. Aبسیطة طریة  

-4             تفاحیة Pome.



-Iالثمرة البسیطة     Simple Fruit. 
-Simple Succulent. Aبسیطة طریة  

-5 برتقالیة Hesperidium. 



-Simple Dry. Bبسیطة جافة  

-1جافة متفتحة      Dry Dehiscent. 

-aحوصلة             Follicle. 



-Simple Dry. Bبسیطة جافة  

-1جافة متفتحة      Dry Dehiscent. 

-bبقلة            Legume. 



-Simple Dry. Bبسیطة جافة  

-1جافة متفتحة      Dry Dehiscent. 

-c    خردلة Silique. 



-1جافة متفتحة      Dry Dehiscent. 

-d علبة Capsule.           

-1تفتح باألسنان    By Teeth. 



-1جافة متفتحة      Dry Dehiscent. 

-d علبة Capsule.           

-2تفتح بالثقوب           By Pores. 



-1جافة متفتحة      Dry Dehiscent. 

-d علبة Capsule.           

-3تفتح بالغطاء  By Lid. 



-4)  شق طولي( بالمصاریعتفتح  By Valves. 

-1جافة متفتحة      Dry Dehiscent. 

-d علبة Capsule.           



-d علبة Capsule.           

-4)  شق طولي( بالمصاریعتفتح  By Valves. 

-Loculicidal.   Aتفتح مسكني  



-d علبة Capsule.           

-4)  شق طولي( بالمصاریعتفتح  By Valves. 

-Bتفتح حاجزي    Septicidal. 



-Cمسكني    -تفتح حاجزي Septifragal. 

-4)  شق طولي( بالمصاریعتفتح  By Valves. 

-d علبة Capsule.           



-2جافة غیر متفتحة    Dry indehiscent. 

-a فقیرةCypsela)( السبسالء Achene



-2جافة غیر متفتحة      Dry indehiscent. 

-bالحبة           أو    البرة Caryopsis (Grain)



-2جافة غیر متفتحة      Dry indehiscent. 

-cمجنحة      Samara.  



-2جافة غیر متفتحة      Dry indehiscent. 

-dبندقة       Nut.                           



-3منشقة       Schizocarp.  

-a خبازیة Carcerulus. 



-3منشقة       Schizocarp.  

-b     خیمیة Cremocarp. 



-3منشقة       Schizocarp.  

-c    متخصرة Loment.



-3منشقة       Schizocarp.  

-dما   گ ر Regma.       



-IIثمار متجمعة     Aggregate Fruits. 



-IIثمار متجمعة     Aggregate Fruits. 



-IIIثمار متضاعفة     Multiple Fruits. 

SorosisSyconium



Fruitالثمرة  
-Iالثمرة البسیطة     Simple Fruit. 

-Simple Succulent. Aبسیطة طریة  

-1   لبیة Berry. 



Fruitالثمرة  
-Iالثمرة البسیطة     Simple Fruit. 

-Simple Succulent. Aبسیطة طریة  

-2  لوزیة Drupe. 



Fruitالثمرة  
-Iالثمرة البسیطة     Simple Fruit. 

-Simple Succulent. Aبسیطة طریة  

-3  قثائیة Pepo.



Fruitالثمرة  
-Iالثمرة البسیطة     Simple Fruit. 

-Simple Succulent. Aبسیطة طریة  

-4             تفاحیة Pome.



-Iالثمرة البسیطة     Simple Fruit. 
-Simple Succulent. Aبسیطة طریة  

-5 برتقالیة Hesperidium. 



-Simple Dry. Bبسیطة جافة  

-1جافة متفتحة      Dry Dehiscent. 

-aحوصلة             Follicle. 



-Simple Dry. Bبسیطة جافة  

-1جافة متفتحة      Dry Dehiscent. 

-bبقلة            Legume. 



-Simple Dry. Bبسیطة جافة  

-1جافة متفتحة      Dry Dehiscent. 

-c    خردلة Silique. 



-1جافة متفتحة      Dry Dehiscent. 

-d علبة Capsule.           

-1تفتح باألسنان    By Teeth. 



-1جافة متفتحة      Dry Dehiscent. 

-d علبة Capsule.           

-2تفتح بالثقوب           By Pores. 



-1جافة متفتحة      Dry Dehiscent. 

-d علبة Capsule.           

-3تفتح بالغطاء  By Lid. 



-4)  شق طولي( بالمصاریعتفتح  By Valves. 

-1جافة متفتحة      Dry Dehiscent. 

-d علبة Capsule.           



-d علبة Capsule.           

-4)  شق طولي( بالمصاریعتفتح  By Valves. 

-Loculicidal.   Aتفتح مسكني  



-d علبة Capsule.           

-4)  شق طولي( بالمصاریعتفتح  By Valves. 

-Bتفتح حاجزي    Septicidal. 



-Cمسكني    -تفتح حاجزي Septifragal. 

-4)  شق طولي( بالمصاریعتفتح  By Valves. 

-d علبة Capsule.           



-2جافة غیر متفتحة    Dry indehiscent. 

-a فقیرةCypsela)( السبسالء Achene



-2جافة غیر متفتحة      Dry indehiscent. 

-bالحبة           أو    البرة Caryopsis (Grain)



-2جافة غیر متفتحة      Dry indehiscent. 

-cمجنحة      Samara.  



-2جافة غیر متفتحة      Dry indehiscent. 

-dبندقة       Nut.                           



-3منشقة       Schizocarp.  

-a خبازیة Carcerulus. 



-3منشقة       Schizocarp.  

-b     خیمیة Cremocarp. 



-3منشقة       Schizocarp.  

-c    متخصرة Loment.



-3منشقة       Schizocarp.  

-dما   گ ر Regma.       



-IIثمار متجمعة     Aggregate Fruits. 



-IIثمار متجمعة     Aggregate Fruits. 



-IIIثمار متضاعفة     Multiple Fruits. 

SorosisSyconium



 .Inflorescences)  النورات(الزھریة  االنظمة
-A    مفردة Solitary. 



-Racemose.   (Indeterminate).    Bغیر محدودة 

-1غیر محدودة بسیطة  Simple  Racemose. 

-aعنقودیة    Raceme. 



-Racemose.   (Indeterminate).    Bغیر محدودة 

-1غیر محدودة بسیطة  Simple  Racemose. 
-bسنبلیة      Spike.



-Racemose.   (Indeterminate).    Bغیر محدودة 

-1غیر محدودة بسیطة  Simple  Racemose. 

-c   ھریة Catkin. 



-Racemose.   (Indeterminate).    Bغیر محدودة 

-1غیر محدودة بسیطة  Simple  Racemose. 

-d              مشطیة Corymb. 





-Racemose.   (Indeterminate).    Bغیر محدودة 

-1غیر محدودة بسیطة  Simple  Racemose. 

-eمظلیة   Umbel. 



-f)            قینویة(أغریضیة  Spadix.   

-Racemose.   (Indeterminate).    Bغیر محدودة 

-1غیر محدودة بسیطة  Simple  Racemose. 



-Racemose.   (Indeterminate).    Bغیر محدودة 

-1غیر محدودة بسیطة  Simple  Racemose. 

-g) ھامة(رأسیة  Head.  (Capitulum)  



-2غیر محدودة مركبة  Compound  Racemose. 

-aعنقودیة مركبة          Compound Raceme. 

 .Inflorescences)  النورات(الزھریة  االنظمة 



-2غیر محدودة مركبة  Compound  Racemose. 

-bمركبة          مشطیة Compound Corymb. 



-2غیر محدودة مركبة  Compound  Racemose. 

-cمظلیة مركبة   Compound Umbel.



-2غیر محدودة مركبة  Compound  Racemose. 

-dسنبلیة مركبة               Compound Spike.



 .Inflorescences)  النورات(الزھریة  االنظمة
-Cالمحدودة       النورات Cymose

-Monochasium. 1أحادیة الشعبة 

-**1أحادیة الشعبة بسیطة         Simple  Monochasium.



-Monochasium. 1أحادیة الشعبة 

-**2أحادیة الشعبة مركبة  Compound Monochasium. 

-a                عقربیة Scorpioid.



-Monochasium. 1أحادیة الشعبة 

-**2أحادیة الشعبة مركبة  Compound Monochasium. 

-b                 قوقعیة Helicoid. 



-Dichasium.    2ثنائیة الشعبة 

 .Simple  Dichasiumثنائیة الشعبة بسیطة 

-Cالمحدودة       النورات Cymose



-Dخاصة         نورات Special Inflorescences. 

-1         كأسیة Cyathium.





-Dخاصة         نورات Special Inflorescences. 

-2لولبیة  Verticillate. 



-Dخاصة         نورات Special Inflorescences. 

-3          تینیة Syconium. 



Leaf Venationتعرق الورقة    
-1التعرق الشبكي  Reticulate Veined.          

-Aشبكي ریشي  Pinnately Reticulate.      



-Bشبكي كفي  Palmately Reticulate.      

-1شبكي كفي متباعد Divergent.        شبكي كفي متقاربConvergent.    2-



-2المتوازي  التعرق Parallel  Veined.         

-Aمتوازي ریشي  Pinnately Parallel.     



Palmatelyمتوازي كفي Parallel.    B-

-1كفي متباعد Divergent.   كفي متقاربConvergent.  2-



The Flowerالزھرة  







Perianthالغالف الزھري  



Androeciumالجھاز الذكري 
Stamenالسداة (         (



Gynoeciumالجھاز االنثوي

Pistilالمدقة 



Leaf   Complexityتعقید الورقة    

Simple Leafورقة بسیطة  



Compound Leaf *ورقة مركبة    

Leaf   Complexityتعقید الورقة    

Unifoliolateأحادیة الوریقات    



    .Bifoliolateثنائیة الوریقات

Leaf   Complexityتعقید الورقة    



Compound Leaf *ورقة مركبة    

Trifoliolateثالثیة الوریقات   

Pinnately Trifoliolate. Palmately Trifoliolate. 



Leaf   Complexityتعقید الورقة    
  .Multifoliolateمتعددة الوریقات

Pinnately.   ریشیةمتعددة الوریقات  Multifoliolate

-1زوجیة ریشیة Paripinnate.   2فردیة ریشیة- im Paripinnate.  



Leaf   Complexityتعقید الورقة    

  .Multifoliolateمتعددة الوریقات

Palmately.   كفیةمتعددة الوریقات   Multifoliolate



     .Bipinnateالتریشثنائیة 

Leaf   Complexityتعقید الورقة    



Dionaea

Leaf Modificationsالورقة     تحورات
-1الذباب قانصة Venus-Fly trap. 



Leaf Modificationالورقة     تحورات

-2نبات الجرة Pitcher Plant.          



Nepenthes



Leaf Modificationالورقة     تحورات

-3أشواك   Spines.   



Leaf Modificationالورقة     تحورات

-4      محالیق Tendrills. 



Leaf Modificationالورقة     تحورات

-Storage Leaves.     5    أوراق خازنة



Bracts القنابات
-1ورقیة قنابات Leafy Bracts.      



-2تویجیة قنابات Petaloid Bracts.       
Bracts القنابات



-3ظرفیة قنابات Involucre Bracts.       

Bracts القنابات



-4قینوة Spathe.     

Bracts القنابات





-5خشبیة قنابات Cymba.                     
Bracts القنابات



-6كأس ثانوي    Epicalyx.       
Bracts القنابات



خصائص األزھار
-1زھرة كاملة  Complete.            



-1زھرة كاملة  Complete.            



خصائص األزھار
-2زھرة غیر كاملة  In Complete.        

a petalousتویجیةزھرة ال 



-2زھرة غیر كاملة  In Complete.        

Naked     زھرة عاریة





-3زھرة تامة )   ♀زھرة أنثویة +  ♂زھرة ذكریة ( Perfect.  



-3زھرة تامة )   ♀زھرة أنثویة +  ♂زھرة ذكریة ( Perfect.  



خصائص األزھار

-4زھرة غیر تامة  Im Perfect.   



خصائص األزھار

-5زھرة عقیمة  Neutral.        



 Symmetryالتناظر 
-1منتظم     Regular. 

Actinomorphicالتناظر شعاعیة



   Symmetryالتناظر 
-1منتظم     Regular. 

Zygomorphicجانبیة التناظر



   Symmetryالتناظر 

-2غیر منتظم         Irregular



 Position of Ovaryموقع المبیض 



 Position of Ovaryموقع المبیض 
-1    االجزاءزھرة سفلیة  Hypogynous Flower. 

(Superior Ovary)مبیض مرتفع 





-2    االجزاءزھرة علویة  Epigynous Flower. 

(Inferior Ovary)مبیض منخفض 

 Position of Ovaryموقع المبیض 



 Position of Ovaryموقع المبیض 

-3    االجزاءزھرة محیطیة  Perigynous Flower. 



Perianthالغالف الزھري     
الت.( *Calyx  الكأس   )Sepals  ا

-1 السبالتكأس منفصل  Polysepalous Calyx.                



-2 السبالتكأس ملتحم  Gamosepalous Calyx. 

(Synsepalous) 



-3كأس ملون      Petaloid Calyx.    

*Calyx  الكأس   )Sepals  السبالت.(



*Calyx  الكأس   )Sepalsالسبالت  (

-4كأس زغبي     Pappus Calyx.    



*Calyx  الكأس   )Sepalsالسبالت  (

-5مھماز     Spur.     



*Corolla  التویج   )Petalsالبتالت  (

-1 البتالتمنفصل  تویج Polypetalous Corolla.   

-a متصالب Cruciform.



*Corolla  التویج   )Petalsالبتالت  (

-1 البتالتمنفصل  تویج Polypetalous Corolla.   

-b              وردي  Rosaceous.  



*Corolla  التویج   )Petals  البتالت.(
-1 البتالتمنفصل  تویج Polypetalous Corolla.   

-cقرنفلي    Caryophyllaceous.   



-2 البتالتملتحم  تویج Gamopetalous Corolla.   
-Aفراشي  Papilionaceous.

Perianthالغالف الزھري     



-2 البتالتملتحم  تویج Gamopetalous Corolla.   
-Aفراشي  Papilionaceous.



-2 البتالتملتحم  تویج Gamopetalous Corolla.   
-B             قمعي Funnel  Form



-2 البتالتملتحم  تویج Gamopetalous Corolla.   

-Cثنائي الشفة             Bilabiate



-2 البتالتملتحم  تویج Gamopetalous Corolla.   

-D    أنبوبي Tubular



-2 البتالتملتحم  تویج Gamopetalous Corolla.   

-E      لساني Ligulate



-2 البتالتملتحم  تویج Gamopetalous Corolla. 

-F  طبقي Salver Form



Perigone      البریكون



Androeciumالجھاز الذكري  

*Synstemony  السدوياالتحاد 
-Filament united.    1الخویطات أتحاد

-aأحادي الحزمة     Monadelphous.



*Synstemony  السدوياالتحاد 
-Filament united.    1الخویطات أتحاد

-bثنائي الحزمة     Diadelphous.



*Synstemony  السدوياالتحاد 
-Filament united.    1الخویطات أتحاد

-cعدید الحزمة     Polyadelphous.



*Synstemony  السدوياالتحاد 

-2       المتوك أتحاد Syngenesious.



   .Heterostemony السدويالتباین 

-1طویلة االثنین   Didynamous.



   .Heterostemony السدويالتباین 

-2  االربعطویلة  Tetradynamous. 



**       االسدیة أرتكاز insertion of Stamens

*            بالتویجملتحمة  أسدیة Epipetalous.      



**العقیمة   االسدیة Staminodes.     



Gynoecium  االنثويالجھاز 

      .Unicarpous-1الكربلةأحادي 



Gynoecium  االنثويالجھاز 

-2        الكرابلمتعدد  Polycarpous. 
  -:ویقسم إلى نوعین

-a الكرابل سائب Apocarpous.      





-2        الكرابلمتعدد  Polycarpous. 
  -:ویقسم إلى نوعین

-b الكرابلملتحم  Syncarpous.         





Placentation * التمشیم
-1حافي   Marginal.  





Placentation * التمشیم

-2    جداري  Parietal. 



Placentation * التمشیم

-3مركزي    Axial.    



Placentation * التمشیم

-4 مركزي طلیق   Free Central. 



Placentation * التمشیم

-5قاعدي   Basal.   
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