
1 
 

 هــــــكلية الزراع

 قسم النبات الزراعى

 مادة النبات الزراعىل أسترشادى جابةأنموذج 

 2014/2015متحان الفصل الدراسى االول للعام الجامعى أ

                                                                            ساعتان :الزمن                            المستوى االول                                    نبات زراعى: المادة
 درجه 60:الدرجه الكليه                         الشعبة العامه الفرقه االولى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (درجه 20)                                                                                                            السؤال االول      

 (درجات 5)                                                                                             :-مما يأتىعرف خمس فقط  - أ

 هى اساسا المبٌض الناضج:الثمرة 

الموسم االول للنمو الخضرى والثانى النتاج ( حولٌن)هى النباتات التى تقضى فترة نموها خالل موسمٌن : النباتات ذات الحولٌن

 (اللفت –الفجل  –الكرنب  –البصل  –البنجر ) االزهار والبذور والثمار مثال 

مع نواتى الكٌس الجنٌنى النتاج تخزٌنى ٌوجد فى بعض البذور ٌتكون من اتحاد نواة من النواتٌن الذكرتٌن  هو نسٌج : االندوسبرم  

 .ن وهوٌتكون فى كل البذور وأما ٌستمر مع البذور وتسمى البذور اندوسبرمٌه أو ٌتالشى وتسمى بذور ال أندوسبرمٌه 3االندوسبرم 

 .هى محور النبات المسئوله عن حمل االوراق واالزهار والثمار والتى تصل بٌن الجذر واالوراق–الساق 

 .هو نمو السوٌقة الجنٌنٌه العلٌا بمعدل اسرع من السوٌقة الجنٌنٌة السفلى تاركة الفلقات تحت سطح التربه –االنبات االرضى 

 ن 2هو اتحاد الجامٌطه المذكرة  ن مع الجامٌطة المؤنثه ن وتكوٌن الزٌجوت  –الخصاب ا

 هى البوٌضة المخصبه الناضجة الناتجة  :البذرة

 (درجات 10)                                     أجب بالرسم فقط عن أثنين مما يأتى مع كتابة البيانات على الرسم               - ب

   .تركٌب الجنٌن فى ذوات الفلقتٌن -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المناطق المختلفه فى الجذر االصلى-2
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 (منهمالكل برسمه واحده فقط )االنبات االرضى والهوائى -3

  

 انبات هوائى    ت ارضى                       انبا                                       

 (درجات 5)                                                                          :-أختر االجابة الصحيحة مما بين االقواس   -ج

 (.القائمه – العرضٌه)                         .................                                      من أنواع الجذور -1

 .(السفلى – العلٌا )                       ................ ٌكون أنبات الفول أرضى  الستطالة السوٌقة الجنٌنٌه  -2

 .(العرضٌه –االصلٌة )                          .................                 ..جذور البطاطا من أنواع الجذور  -3

 (.الحرارة – القصرة)                         ......................                   من أسباب السكون فى البذرة  -4

 .(الفلقات عدٌد –فلقتٌن  –فلقه )  ...........................                                        عدد الفلقات فى الصنوبر    -5

 (.درجه 20)                                               أستعن بالرسم كلما أمكن ذلك                               :السؤال الثانى

 (درجات 5)                                                              أكتب ما تعرفه عن كل مما يأتى                          - أ

وهى تحدث نتٌجه ضغط االوعٌه الخشبٌه على الخالٌا البرانشٌمٌه مما ٌؤدى الى دخولها داخل الوعاء  :الظاهرة التٌلوزٌه

 .وتكلسها وانسداد الوعاء الخشبى انسدادا كامالالخشبى بعد ذلك 

 الخلٌة المرستٌمٌه هى خلٌة لها القدرة على االنقسام والنمو وتكوٌن انسجه جدٌدة :الخلٌه المرستٌمٌه والبالغه -

 هى خلٌة فقدت القدرة على االنقسام وتخصصت لتؤدى وظٌفة معٌنه مثل الخالٌا البرنشٌمٌهالخلٌة البالغه 

 -الحزم الوعائٌهأنواع   -

 مركزٌه ( -ذات جانبٌن –مغلقه جانبٌه  –مفتوحه جانبٌه )  وتقسم الى جانبٌه –قطرٌه 

  :الخشب الربٌعى والخشب الصٌفى 

فى فصل الربٌع وٌكون حجم أوعٌته سمٌكة ( موسم النشاط)وهو الخشب الذى ٌتكون فى بداٌة موسم النمو للنبات الخشب الربٌعى 

  .الغذاء الموجه لتكوٌن االوعٌهنظرا لزٌادة كمٌة 

 ٌكون فى فصل الصٌف وحجم االوعٌه ضٌقة وهو ٌدل على مقدار الغذاء الموجه لتكوٌن االوعٌة ٌكون قلٌلالخشب الصٌفى 

االولى ٌكون حجمها سمٌك وواسعه (الصٌفى  –الربٌعى )تظهر نتٌجة تعاقب فترتٌن من النمو وهى  .حلقات النمو السنوٌه -

 .والثانٌه حجمها ضٌق مما ٌعطى شكل للحلقتٌن التى تكونتا خالل السنه وتسمى بحلقات النمو السنوٌه

    (درجات 5)                                                                                          :أكتب وظائف  االنسجة االتيه - ب

 تكوٌن الجذور الثانوٌه باالضافه الى تكوٌن حلقة الكامبٌوم فى النمو الثانوى للجذور: البرسٌكل

 تنظٌم دخول الماء الى االوعٌة الخشبٌة فى الجذور ومن سمى رفعها الى السٌقان واالوراق:االندودٌرم

 حل محل البشرة نسٌج وقائى ثانوى ٌنشا بعد حدوث النمو الثانوى لً: البرٌدٌرم

 نسٌج تحت البشرة ٌوجد فى جذور ذوات الفلقه الوحدة لسرعة تمزق البشرة بعد فترة قصٌرة: االكسودٌرم

 لحاء الثانوىلتكوٌن الخشب وا:الكامبٌوم الوعائى
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 (درجات 10)                                 قارن بٌن االنسجة االبتدائٌه فى جذر حدٌث وساق حدٌث لنباتات الفلقتٌن           -ج

 أوال الجذر

 

 

   

 

 

 

 

 ثانٌا الساق

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (درجه 20)                                                                                                              :-السؤال الثالث

 (درجات 5)                                                                                                       :-عرف كل مما يأتى-أ

والمملكة  Taxons)) هو العلم الذى ٌختص بتقسٌم المملكة النباتٌة الى مجموعات تقسٌمٌه  Plant Taxonomyعلم تقسٌم النبات 

تضم كل الكائنات الحٌة النباتٌة من نباتات أولٌة بسٌطة الى نباتات تتدرج فى الرقى حتى تصل الى ( Plant Kingdom) النباتية

 . النباتات الزهرٌة التى تمثل قمة الرقى فى المملكة النباتٌة كلها

فقد لوحظ أنه فى تارٌخ حٌاة النبات ٌوجد طورٌن أو  -نوعاًا هى ظاهرة تظهر بوضوح فى النباتات المتقدمة  :ظاهرة تبادل االجٌال

تحوى )الذى ٌحمل األعضاء الجنسٌة المذكرة والمؤنثة والذى ٌكّون الجامٌطات ( Gametophyte)جٌلٌن هما الطور الجامٌتوفٌتى 

اإلخصاب  وبمجرد اإلخصاب  التى تندمج مع النوع اآلخر من الجامٌطات فى عملٌة"( ن " العدد األحادى من الكروموسومات أى 

والذى ٌحوى العدد الثنائى من ( Sporophyte)ٌتكون الزٌجوت الذى ٌعتبر جٌالًا جدٌداًا وٌسمى الطور الجرثومى أو األسبوروفٌتى

تحوى كل جرثومة العدد األحادى من الكروموسومات نتٌجة )الذى ٌكّون بإنقسامه عدد كبٌر من الجراثٌم " ن2" الكروموسوماتأى

 .وتنمو كل جرثومة مكونة طور جامٌتوفٌتى دون اندماج مع غٌرها ( نقسام اإلختزالىاإل

 هى عضو التأنيث فى النباتات األرشيجونية كالحزازيات و السراخس :االرشٌجونٌات

تتركب الٌوجلٌنا من خلٌة واحدة هى مجموعه من الكائنات تجمع فى صفاتها بٌن النبات والحٌوان  :الكائنات االنتقالٌه

 –ٌخرج من قاعدته سوط تتحرك بواسطته  -مستطٌلة أو مغزلٌة الشكل ٌوجد فى طرفها قناة ضٌقة تسمى المرئ

حمراء اللون شدٌدة الحساسٌة ( "Eye spot-"Stigma) وٌوجد عند قاعدة القناة فى أحد الجوانب نقطة عمٌاء 

. تصب محتوٌاتها فى المرئ بمثابة جهاز إخراجى( Contractile Vacuole) كما توجد فجوة قابضة  -للضوء
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و الخلٌة تحوى نواة  و بالستٌدات  خضراء  -وتتحرك الٌوجلٌنا حركة لولبٌة وقد ٌتغٌر شكلها لعدم وجود جدار جامد

 .و نواتج التمثٌل الكربونى

 .أالخصاب المزدوج

 (درجات 5)                                                               أالقواس  أختر االجابة الصحيحه بما يناسبها من بين -ب

 (.النخٌل  – البئر كزبرة –الفٌونارٌا )ٌصنف النبات التالى ضمن طائفة السرخسٌات        -1

 (.الغٌر أساسٌه – االساسٌه )       عتبر الطلع والمتاع من االعضاء              ي -2

 (.االسبوروفٌتى – الجامٌتوفٌتى)         فى الحزازٌات ٌسود الطور                    -3

 (.الجامٌتوفٌتى– االسبوروفٌتى)             فى السراخس  ٌسود الطور                -4

 (.السرخسٌات – الزهرٌه النباتات –عارٌات البذور )          لقطن ضمن طائفة النباتات   اٌصنف نبات  -5

 (درجات 10)                                                                  قارن بين كل مما يأتى مع الرسم كلما أمكن ذلك - ج

 ؟نبات حبوب اللقاح فى كل منهماأالنباتات مغطاة ومعراة البذور موضحا خطوات 

 

 و (انُثاذاخ انضهشَح) يغطاج انثزوس يعشاج انثزوس

يعشاج عهً عطخ انىسقح ذذًم انثزوس -

انجشثىيُح انًىجىدج عهً انُىسج 

. انًخشوطُح

أغهثها َثاذاخ خشثُح يعًشج دائًح انخضشج -

ونها أهًُح اقرصادَح كًصذس نألخشاب 

. وانًىاد انشاذُجُح وصَد انرشتُرٍُ

 

 

 

. َىو ذتشَثاًا  500ذذرىي عهً -

ال ذذًم األعضاء انجُغُح يع أعضاء غُش -

. أعاعُح فً أصهاس

. انُثاخ انجايُطً انًزكش أقم اخرضاال-

انُثاخ انجايُطٍ انًؤَث َغُج يرغع وكثُش -

يكىٌ يٍ آالف انخالَا و َذىٌ أعضاء 

ذذًم انثزوس داخم ذشكُة يتفم هى -

َركىٌ يٍ انرذاو دىاف  انًراو انزٌ

. انكشاتم

وراخ  -ذشًم َثاذاخ عشثُح دىنُح-

يُها  -دىنٍُ وشجُشاخ و أشجاس يعًشج

و ذشًم  -يغرذَى انخضشج وانًرغاقظ

َثاذاخ اقرصادَح كثُشج يُها َثاذاخ 

انًذاصُم  واألنُاف وانضَد وانعهف و 

انخضش وانفىاكه فهً يصذس أعاعً 

ل نهغزاء وتعضها َثاذاخ أخشاب يث

. انكافىس

. يهُىٌ َىو ذتشَثاًا  1/8ذذىي دىانً -

ذىجذ عثالخ وترالخ يع األعذَح و -

. انكشاتم فً ذشكُة خاص هى انضهشج

. انُثاخ انجايُطً انًزكش أككش اخرضاالًا -

انُثاخ انجايُطٍ انًؤَث عثاسج عٍ -

كُظ جٍُُُ ري ثًاًَ أَىَح وال َذىي 

1 -

 

2 -
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.  (Archegonia)انرأَُث

 -Cycas)يعشاج انثزوس األككش تذائُح-

Ginko ) ذكىٌ جايُطاخ ركشَح يرذشكح

. راخ أهذاب عذَذج

. دثح انهتاح ذُثد تئَشتاق غطائها-

. فهتح 17-3انجٍُُ َرشكة يٍ -

ال َذىٌ انخشة أوعُح خشثُح تم َرشكة -

. Tracheids)) أعاعاًا يٍ انتصُثاخ

. َغُج انهذاء ال َذىٌ خالَا يشافتح-

 .يُها انصُىتش وانغُكاط-

 

 

 

. أعضاء ذأَُث

فً أٌ يٍ  ركشَح ال ذكىٌ جايُطاخ-

. َثاذاخ يغطاج انثزوس

. ذُثد دثح انهتاح يٍ ثتىب إَثاخ-

. انجٍُُ َرشكة يٍ فهتح أو فهترٍُ-

َرشكة انخشة عالوج عهً انتصُثاخ -

(.  Vessels)عهً أوعُح خشثُح

َغُج انهذاء َذىٌ خالَا يشافتح -

 .أَاتُة غشتانُح+

 .يُها انفىل و انزسج-
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 بالنجاح والتوفٌق مع خالص تحٌاتنا

 أساتذة المادة 

 سعٌد على الدسوقى/ د.أ

 محمودفاتن حسن / د.أ                                                             

 محمد محمد محمود عبدالعال/ د

 رضا محمد ٌوسف زوٌل/ د


