
 

 

 

 
 

 

ي ـ فِتعيش األرض،  سطح امنباتات ٍي كائنات حية ُتغطي ىساحًة كبيرة ىن    
 ِىنَا ىا يعيش في امياء ، فينَا ىا يعيش عنى اميابسة ؛ جييع امبيئات تقريبا  

 فّائد كثيرة مإلنسان مننباتات ِ .  يعيش في امياء اميامحِىنَا ىا  امعذب
  ، ، فبعضَا ُيشكه غذاًء رئيسيًا ِغنيًا بامعناصر امغذائية اميَية منجسً ِامحيّان 

   ِامدٍّن  ِامبرِتينات فَي تحتّي عنى امفيتاىينات ِاألىالح ِاألمياف
 ُِتستخدو أخشابَا   ِتدخه ثيارٍا في امكثير ىن امصناعات امغذائية ِاألحياض

ِال ننسى دِرٍا امكبير في   كيا ُتستخدو كيصدر منّقّد في امعديد ىن امصناعات
، ٍِي تحيي األرض ىن    ِامتخنص ىن ثاني أكسيد امكربّن تّفير األكسجين

 . ِخطر انجراف امتربة امتصحر:  ىثه امكثير ىن اميخاطر

:  تتكّن امنباتات ىن أجزاء رئيسية؛ ٍِي
 .امجذِر، ِامساق، ِاألِراق، ِاألزٍار، ِامثيار

 
 

 

و حاتو النبتو الو الغ اوو– نمو النبتوو
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 .ِاألىالح اميعدنية  ِامياء  امضّء :منحصّل عنى غذائَا تحتاج امنبتة إمى 

يحتاج امنبات إمى امتربة اّمتي تزِدٌ بامياء ِامعناصر امغذائية اميَية ىثه األىالح 
 .اميعدنية

يحصه امنبات عنى ىا يحتاجُ ىن اميياٌ ِاألىالح اميعدنية ىن خالل امجذِر 
 .اّمتي تكّن داخه امتربة

ِجّد امضّء امذي تينحُ امشيس ضرِري، ِذمك ميا منضّء ىن أٍيية 
 . مننبتة امذي تستيدٌ بّاسطة أِراقَا بامغة

 
تحصه امنباتات عنى غذائَا ىن خالل عينية امبناء امضّئي ٍِي عينية تتً في 
أِراق امنباتات خالل ساعات امنَار، حيُث تحتّي أِراق األشجار ِامنباتات عنى 
صبغة امكنّرِفيه امخضراء امالزىة الىتصاص أشعة امشيس، ِبعد أن تيتص 
األِراق أشعة امشيس تتحد أشعة امشيس ىع ثاني أكسيد امكربّن امذي يتً 

امحصّل عنيُ ىن خالل دخّل امَّاء عبر ىساىات ِثغّر ىّجّدة في أِراق امنبات، 
ِيشار إمى أن ٍذٌ امثغّر ُتفتح في امنَار، ُِتغنق في ساعات امنيه، ِتّتحد كذمك 

ىع امياء امذي تحصه عنيُ ىن خالل امجذِر امتي تيتص امياء ىن امتربة، ثً 
تنقنَا عبر امساق إمى أِراق امنبات، ِبّجّد صبغة امكنّرِفيه امخضراء تتً عينية 
امبناء امضّئي في األِراق خالل امنَار، ِبامتامي تحصه امنباتات عنى امغذاء امالزو 

 .   مَا، ِكذمك تحصه عنى امطاقة

 

 


