
 

رقصٌ النباتات عن تعبٌر موضوع  

 الكرة سطح على الموجودة الحٌة الكائنات أنواع من نوع النباتات ُتعتبر ، النباتات عن تعبير موضوع

 األداة أو الوسٌلة  بمثابة النباتات ُتعد حٌث والحٌوان، اإلنسان حٌاة فً هاًما دوًرا تلعب والتً األرضٌة،

 المرجع موقع خالل ومن سبق ما على وبناًءا بالغذاء، وبعضها باألوكسجٌن الحٌة الكائنات معظم تمد التً

 توضٌح ومنها، بالنباتات الُمتعلقة المعلومات بعض ذكر وكذلك النباتات، عن تعبٌر موضوع سرد ٌتم سوف

 وعالقتها النباتات خصائص معرفة إلى التطرق ٌتم سوف كما وأهمٌتها، وأنواعها، النباتات، ماهٌة

 .باإلنسان

النباتات تعرٌف  

 تنتشر حٌة كائنات عن عبارة وهً ،(Plantae )هو لها العلمً واالسم النباتات مملكة ضمن النباتات تندرج

 ومنها المائٌة، المسطحات على تنمو التً فمنها األرضٌة، الكرة سطح على الموجودة المناطق مختلف فً

 توجد كما الكون، فً الموجودة النباتات من نوع 333.333 من ٌقارب ما هناك أنه نجد فقد الٌابسة، على

 ٌقوم ما ومنها اإلنسان، من تدخل أي ودون نفسها تلقاء من وتنمو هللا صنع من التً وهً الطبٌعٌة منها

 مادة على إحتوائها إلى باإلضافة الخالٌا، متعددة كائنات بأنها النباتات تتمٌز حٌث بزراعتها، اإلنسان

 وهً الضوئً، البناء عملٌة بإسم والمعروفة النبات فً الغذائً التمثٌل عملٌة إتمام عن المسؤولة الكلورفٌل

 ُتساعد والتً كٌمٌائٌة، طاقة إلى الشمس أشعة من تمتصها التً الضوئٌة الطاقة فٌها تتحول التً العملٌة

 إلى تؤدي والتً الحٌوانات، وبعض اإلنسان فً التنفس عملٌة عن المسؤول األكسجٌن غاز إنتاج فً بدورها

 ]1.]البٌئً التوازن على الحفاظ

النباتات عن تعبٌر موضوع عناصر  

 والسراخس األشجار فً تتمثل والتً النباتات، ضمنها من والتً الحٌة الكائنات أنواع من العدٌد توجد

 :اآلتً فً النباتات عن تعبٌر موضوع عناصر سرد ٌتم سوف الصدد هذا وفً والثمار،

 النباتات عن تعبٌر موضوع مقدمة. 

 النباتات عن تعبٌر موضوع. 

 باإلنسان وعالقتها النباتات فوائد. 

 النباتات عن تعبٌر موضوع خاتمة. 

أن النباتات مملكة صفات من :أًٌضا شاهد  

النباتات عن تعبٌر موضوع مقدمة  



 والحٌوانات اإلنسان فً تتمثل والتً الكون، هذا فً تعالى هللا خلقها التً الحٌة الكائنات من العدٌد توجد

 بها، القٌام أجل من هللا وخلقها بها تقوم هامة وظٌفة المخلوقات هذه من واحدة لكل أن نجد والتً والنباتات،

 منها والتً الكون، هذا فً المخلوقة الكائنات هذه ضمن من النباتات أن وبما عنها، االستغناء ٌمكن ال والتً

 لإلنسان بالنسبة للغذاء هاًما مصدًرا تعد أنها على عالوة الجنسٌة، بطرٌقة وأخرى جنسٌة بطرٌقة ٌتكاثر ما

 الحٌة الكائنات بقاء على للحفاظ ضرورٌة النباتات أن نجد الحدٌث سٌاق ومن الحٌوانات، أنواع وبعض

  .الحٌاة قٌد على واسمرارٌتها

النباتات عن تعبٌر موضوع  

 لها والتً الكون، هذا فً الضرورٌة المخلوقات ضمن من وأنها النباتات ماهٌة على التعرف تم أن بعد

 لغاز امتصاصها خالل من التنفس عملٌة عن المسؤولة أنها نجد فتارة الحً، الكائن بقاء فً أساسٌة وظٌفة

 أنواعها بعض أن نجد وتارة طرٌقه، عن اإلنسان ٌتنفس الذي األكسجٌن لغاز وإخراجها الكربون أكسٌد ثانً

 توضٌح استعراض ٌتم سوف ذلك على وتعقًٌبا الحٌوانات، ومنها المخلوقات لبعض الغذاء مصدر هً تعد

 ]2:]ٌلً ما ومنها بالنباتات الخاصة الهامة العلمٌة المصطلحات لبعض

النبات أجزاء  

 :اآلتً فً متمثلة أجزاء عدة من النباتات تتكون

 ٌقوم كما حٌاته، وإبقاء النبات تثبٌت عن والمسؤول النبات فً الرئٌسً الجزء هو وٌعد: الجذز 

 للسكرٌات مخزن ٌعتبر كما للنبات، وتوصٌلها التربة من والمعادن الماء بإمتصاص

 ٌصل الذي ومنه السحطً فمنه النبات، نوع بإختالف ٌختلف متنوعة أنواع وهو والكربوهٌدرات،

 .التربة ألعماق

 للنبات الغذاء ٌنتقل كما النبات، استقامة فً وٌساعد الساقو الجذر بٌن الواصل الجزء وهو: الساق 

 .ذلك وغٌر وناعمة قوٌة أنواع ومنه خالله، من

 الضوئً البناء عملٌة تمثٌل عن المسؤول الجزء هو حٌث فالنبات، جزء أهم وٌعتبر: األوراق 

 الكربون أكسٌد وثانً والماء الشمسٌة األشعة امتصاص خالل من الغذاء، بصنع الخاصة

 .الجلوكوز وتكوٌن والكلورفٌل

 أعضاء على األزهار تحتوي حٌث البذور، وتكوٌن التكاثر عملٌة إتمام عن المسؤولة وهً: األزهار 

 عملٌة وإكتمال المؤنثة إلى المذكرة األعضاء من اللقاح حبوب إنتقال ٌتم أنثوٌة، وأعضاء ذكرٌة

 .أخرى ألزهار اللقاح والطٌورالحبوب الحشرات نقل طرٌق عن  اإلخصاب

 للثمرة الداخلٌة البذور بحماٌة تقوم والتً الناضجة، بالبوٌضات تعرف: الثمار. 

 نموها أثناء للثمرة الغذاء تخزٌن وكذلك واالنتشار، بالتكاثر المختص الجزء هً: البذور. 

تالنبا تصنٌف  



 الصعب من والتً النباتات أصناف من العدٌد توجد أنه نرى النباتات، عن تعبٌر موضوع تناول تم أن بعد

 :وهً أساسٌة فئات خمسة إلى النباتات بتصنٌف العلماء قام ولكن حصرها،

 الحدائق فً وجودها ٌكثر وكذلك البذور، طرٌق عن فٌها التكاثر ٌتم التً وهً: البذرية النباتات 

 .البذور عارٌة النباتات ضمنها تندرج كما والحقول،

 ٌكسوها والتً الرطبة األماكن فً نموها ٌمٌل والتً االنتشار، واسعة النباتات وهً: الحزازيات 

 .الغابات مثل الظالل

 جنًبا الرطبة، األماكن فً وجودها وٌكثر التارٌخ، قبل ما حقبة فً ظهورها تم التً هً: السراخس 

 المائٌة، المسطحات على ٌنمو ما منها والتً واألنواع األحجام من العدٌد منها نجد فقد جنب إلى

 .الٌابسة األسطح على ٌوجد ما ومنها

 الحصان، ذنب وبٌن بٌنها الذي التشابة إلى كناٌة اإلسم بهذا تسمٌتها تم وقد: الحصان بذيل الُملقبة 

 .الخضراء سٌقانها وتجوٌف أوراقها حجم بصغٌر تتمٌز فهً

 فً توجد فهً األرض، سطح على انتشاًرا وأولها النٌاتات أقدم من وتعد: الذئب برجل الُمسماة 

 تفترس النمو من فترة بعد بأنها تتمٌز كما اإلستوائٌة، المناطق وكذلك الحرارة، معتدلة األماكن

 .المرتفعات أو فاألرض كان سواء فٌه توجد الذي المكان

 

طرٌق عن ٌكون الغذاء على النباتات لتحصل: أيًضا شاهد  

النباتات خصائص  

 :ٌلً ما منها والتً الحٌة الكائنات باقً من غٌرها عن تمٌزها التً الصفات ببعض النباتات تختص

 وتحوٌله أكسٌد ثانً وغاز الشمس أشعة امتصاص فٌها ٌتم التً الضوئً، التمثٌل بعملٌة القٌام 

 .األوراق فً الموجودة الخضراء البالستٌدات طرٌق عن ذلك وٌتم لجلوكوز،

 الخلٌة أحادي النباتات من نوع أي ٌوجد ال حٌث الٌا،الخ متعددة جمٌعها بأن تتمٌز. 

 على بها الخاصة الخالٌا نواة تحتوي (DNA)، النواة حقٌقة كائنات فهً لذا. 

الطبٌعٌة النبات أنواع  

 على الموجودة النباتات أنواع من العدٌد هناك أن نجد فقد النباتات، عن تعبٌر موضوع من شرحه تم ما بعد

 ٌمكن والتً أنواعها، بعض معرفة فً العلماء أجتهد ولكن حصرها، ٌمكن ال والتً األرضٌة الكرة سطح

 منها، نجد والتً أنواع عدة إلى الوراثٌة والعوامل بها تنمو التً والطرٌقة النمو طبٌعة حٌث من تقسٌمها

 النباتات تصنٌف ٌمكن كما الشجٌرات، وأخًٌرا والمتسلقات، الزاحفة، والنباتات واألشجار، األعشاب،

 هذه سرده ٌتم سوف ذلك على وتطبًٌقا األخرى، األنواع بعض تحتهما ٌندرج أساسٌان نوعان إلى الطبٌعٌة

 :اآلتً فً األنواع



 الغابات

 فً وتتمثل األشجار بها تكثر التً األماكن وهً األرضٌة، الكرة مساحة من% 13 نسبة الغابات ُتغطً

 سقوط وكذلك للتربة، العالٌة الرطوبة بنسبة تتمٌز والتً الشمالٌة، أمرٌكا فً والموجودة االستوائٌة المناطق

 .فقط واحد شهر العام خالل حرارتها درجة ترتفع كما غزٌرة، بصورة فٌها األمطار

 الحشائش

 وتنمو دافئ مكان إلى تحتاج أنها كما موسمٌة، أمطار بها تتوافر والتً الواسعة الكبٌرة المساحات فً وتنمو

 :ومنها أنواع عدة إلى الحشائش وتنقسم األشجار، بجانب

 الجنوبٌة أمرٌكا فً تواجدها وأماكن وكثافتها، بطولها وتتمٌز: السافانا حشائش. 

 وعرٌضة قصٌرة أنها صفاتها ومن: االستبس قصيرة حشائش. 

 أشجار على تحتوي ال التً السهول فً وتنتشر: التندرا منطقة حشائش. 

 األمطار فً ُندرة بها التً الصحراوٌة المناطق فً وتوجد: صحراوية حشائش. 

النبات أهمٌة  

 هذه من نوع لكل وإنما عبًثا، شًٌئا أي هللا ٌخلق فلم الحٌة، الكائنات أنواع من العدٌد فٌه وبث الكون هللا خلق

 النباتات، نجد المخلوقات هذه ضمن ومن الكونٌة الحٌاة فً به ٌقوم هام ودور حٌوٌة وظٌفٌة المخلوقات

 فهً ذلك إلى باإلضافة فالكون، الموجودة الطبٌعٌة المصادر على المحافظة فً أهمٌتها توضٌح ٌمكن والتً

 والغذاء األكسجٌن إلنتاج الرئٌسً المصدر تعتبر أنها كما التلوث، من الجوي الغالف حماٌة فً تساعد

.الحٌاتٌة اإلحتٌاجات من بالعدٌد اإلنسان إمداد وأًٌضا البٌئً، التنوع على والحفاظ المخلوقات، لمعظم  

بواسطة التكاثر ٌتم البذرٌة النباتات حٌاة دورة فً: أيًضا شاهد  

النبات تهدد التً األخطار  

 تؤثر أن ٌمكن التً النشاطات ببعض ٌقوم حٌث البٌئة، هالك إلى تؤدي التً األسباب أوائل من اإلنسان ٌعد

 النباتات حٌاة ٌهدد خطر تمثل التً األنشطة هذه على األمثلة ومن تدمٌرها، على وتعمل البٌئة على بدورها

 :اآلتً

 النباتات، بعض بها توجد التً المناطق فً الحٌوانات رعً خالل من ذلك وٌتم: الجائر الرعي خطر 

 .أخرى مرة نموها وعدم تدمٌرها إلى تؤدي والتً

 المبانً وإحالل الزراعٌة األراضً بتجرٌف اإلنسان قٌام طرٌق عن وذلك: التجريف مشكلة 

 .مساحتها وٌقلل للهالك ٌعرضها مما محلها، الخرصانٌة

 بالحشائش اإلضرار عنه ٌنتج مما التلقلٌدٌة، بالطرق الري ٌتم عندما وٌحدث: الري. 



 الحرٌق ٌنتقل حٌث بالنباتات، والملٌئة الكثٌفة الغابات فً الحرائق بإشعال اإلنسان ٌقوم فقد: الحريق 

 .الرٌاح خالل من النباتات من كبٌرة مساحات ودمار أخرى أماكن إلى

 ٌتواجد التً التربة فً ودفنها الضارة الكٌماوٌة للمواد اإلنسان إلقاء خالل من وٌتم: التربة تلويث 

 .النباتات من كبٌرة كمٌة بها

باإلنسان وعالقتها النباتات فوائد  

 فً النباتات وجود عن ٌتخلى أن لإلنسان ٌمكن ال حٌث بالنباتات، اإلنسان فٌها ٌتربط وثٌقة عالقة توجد

 ]2:]ٌلً ما ومنها قوٌة أسباب لعدة حٌاته

 التغذٌة هذه كانت سواء الحٌوان أو اإلنسان سواء الحٌة الكائنات لكافة بالنسبة للغذاء مصدر ُتعد 

 اإلنسان علٌها ٌتغذى التً الحٌوانات بعض تزوٌد طرٌق عن وذلك مباشرة، غٌر أو مباشرة بطرٌقة

 .بالغذاء

 خالل من ذلك وٌتم وغٌرذلك، والزٌوت الخشب من اإلنسان احتٌاجات بعض توفٌر على تعمل 

 إلٌها ٌحتاج التً األشٌاء من وغٌرها واألثاث السفن صناعة فً النباتات أجزاء بعض استخدام

 .الٌومٌة حٌاته فً اإلنسان

 أثناء إخراجه ٌتم حٌث التنفس، فً المخلوقات معظم إلٌة ٌحتاج الذي لألكسجٌن هام مصدر تعتبر 

 .الضوئً البناء عملٌة

 ًالسٌاح جذب مصادر من هام مصدر ٌجعله مما الطبٌعٌة، للبٌئة خالب جمالً منظر ٌُطف 

 .الجذابة الطبٌعٌة بالمناظر لالستمتاع

 ٌتم والتً األدوٌة صناعة فً دخولها إلى باإلضافة ٌة،الغذائ المواد من العدٌد صناعة فً تستخدم 

 .الكٌماوٌة بالعالجات استبدالها

 والمعادن األمالح على النباتات تحتوي حٌث النباتات، من استخالصها ٌتم الفٌتامٌنات معظم 

 .والبناء للنمو الهامة الكربوهٌدرات على إحتوائها إلى باإلضافة اإلنسان، لصحة الهامة والبروتٌنات

 األشجار من استخراجها ٌتم التً األخشاب حرق طرٌق عن التدفئة، مصادر من مصدر. 

 التربة خالل من للبناتات النٌتروجٌن وتوصٌل بتثبٌت تقوم التً األداة بمثابة تعمل. 

 ضخمة بٌئٌة مشكلة وهً التصحر من اإلنسان حماٌة فً تساعد. 

 الغذائٌة المواد ُتجار مثل، األشخاص من للكثٌر األموال وإدرار الدخل مصادر من مصدر تعتبر 

 .والمزارعٌن

 من النباتات باقً حماٌة فً ٌساهم مما للرٌاح، كمصدات العمالقة األشجار أنواع بعض تعمل 

 .الهالك

النباتات عن تعبٌر موضوع خاتمة  



 ال دور من تلعبه وما أهمٌتها توضٌح وكذلك النباتات، عن تعبٌر موضوع تقدٌم عرض تم أن وبعد وأخًٌرا

 أهمٌة له النباتات وجود أن هً الخالصة تكون ذكره، سبق ما لكل وتحقًٌقا باإلنسان، عالقتها فً به ٌُستهان

 التً األمور من حٌاتها تهدد التً المخاطر من النباتات على الحفاظ بات فلقد الحٌة، الكائنات حٌاة فً بالغة

 العقاقٌر لبعض كبدٌل األدوٌة صناعة فً الدخول فً مؤخًرا استخدامه تم فقد ومراعاتها، إلٌها االنتباه ٌجب

 .الكٌمٌائٌة

النباتات عن تعبٌر موضوع  pdf للطباعة جاهز  

 وأهمٌتها، أنواعها حٌث من بها متعلق شٌئ وكل النباتات عن الهامة المعلومات من الكم هذا طرح تم أن بعد

 من النباتات أن فالنهاٌة نستنتج حٌاته، وتهدد بالنبات ُتضرر قد التً األخطار بعض سرد على عالوة

 أنه فنجد عام، بوجه الحٌة الكائنات وباقً خاص بوجه اإلنسان حٌاة فً كبٌر دور تلعب التً الحٌة الكائنات

 لغاز امتصاصها خالل من والتنفس الغذاء فً األساسً المصدر تعد أنها حٌث الحٌاة، ُتفنى النباتات بفناء

 على الحفاظ الضروري من فإنه ذلك على ونتٌجة للبقاء، الالزم األكسجٌن غاز وإخراج الكربون أكسٌد ثانً

 سٌاق ومن نموه، من وتقلل حٌاته تهدد التً األسالٌب من والحد الزراعٌة البقع وزٌادة وتنمٌته النبات صحة

 .هنا من وضوحاً  أكثر بصورة بالنباتات تختص التً التفاصٌل كل على االطالع ٌمكنك الحدٌث

الصحراء فً النباتات تعٌش كٌف :أيًضا شاهد  

 أهمٌة حول الضوء إلقاء تم قد كما النباتات، عن تعبٌر موضوع تناول تم قد ٌكون المقال هذا ختام وفً

 النباتات لها ٌتعرض التً المخاطر وأًٌضا بالنباتات، اإلنسان عالقة توضٌح وكذلك وأنواعها، النباتات،

 .حٌاته وُتهدد


