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 نموذج استرشادى

 السؤال االول: اقرأ العبارات فى الجمل التالية بعناية ثم  اختار االجابة الصحيحة من بين االجابات

الوبرية بالطبقة الجذر بشرة عرفت  العبارة 

1.  
الجذرية الشعيرات منها تخرج النها  السبب 

العبارة والسبب صحيحين و السبب  -د
 هوالتفسيرالصحيح  للعبارة

العبارة خطأ والسبب  -جـ
   صحيح

العبارة صحيحة والسبب  -ب 
 خطأ

العبارة والسبب صحيحين و السبب ليس  –أ 
 التفسير الصحيح  للعبارة 

الوبرية بالطبقة الجذر بشرة تعرف  العبارة 

2.  
ور الجانبيةالجذ منها تخرج النها  السبب 

العبارة والسبب صحيحين و السبب  -د
 هوالتفسيرالصحيح  للعبارة

العبارة خطأ والسبب  -جـ
   صحيح

العبارة صحيحة والسبب  -ب 
أخط  

العبارة والسبب صحيحين و السبب ليس  –أ 
 التفسير الصحيح  للعبارة 

أسابيع أو أيام يتعدى ال الجذرية الشعيرة عمر  العبارة 

3.  
التربة بحبيبات الحتكاكها نتيجة ألخر حين من تتمزق البشرة خاليا ألن  السبب 

العبارة والسبب  خطأ  -د العبارة صحيحة والسبب  -ب    العبارة خطأ والسبب صحيح -جـ 
 خطأ

العبارة والسبب صحيحين و السبب ليس  –أ 
 التفسير الصحيح  للعبارة 

تبقى حية مع الجذر لفترة تبلغ عدة شهور الجذرية الشعيرة  العبارة 

4.  
تحتوى على نواة وسيتوبالزم البشرة خاليا ألن  السبب 

العبارة والسبب صحيحين و السبب  -د
 هوالتفسيرالصحيح  للعبارة

العبارة خطأ  -جـ
   والسبب صحيح

العبارة صحيحة والسبب  -ب 
 خطأ

العبارة والسبب صحيحين و السبب ليس  –أ 
 التفسير الصحيح  للعبارة 

بالكيوتين الجذر بشرة التتغطى  العبارة 

5.  
للماء منفذ غير فالكيوتين واالمالح الماء أمتصاص  من الجذر يتمكن حتى  السبب 

العبارة والسبب صحيحين و السبب  -د
 هوالتفسيرالصحيح  للعبارة

العبارة خطأ  -جـ
   والسبب صحيح

العبارة صحيحة والسبب  -ب 
 خطأ

العبارة والسبب صحيحين و السبب ليس  –أ 
 التفسير الصحيح  للعبارة 

بالكيوتين االوراق بشرة تغطى  العبارة 

6.  
 السبب لتساعد الورقة فى عملية النتح

العبارة والسبب صحيحين و السبب  -د
 هوالتفسيرالصحيح  للعبارة

العبارة خطأ  -جـ
   والسبب صحيح

العبارة صحيحة  -ب 
 والسبب خطأ

العبارة والسبب صحيحين و السبب ليس التفسير  –أ 
 الصحيح  للعبارة 

 العبارة الجذور الجانبية اليوجد عليها أوراق أوبراعم

7.  
داخلية المنشأألن الجذور الجانبية   السبب 

العبارة والسبب صحيحين و السبب  -د
 هوالتفسيرالصحيح  للعبارة

العبارة خطأ  -جـ
   والسبب صحيح

العبارة صحيحة والسبب  -ب 
 خطأ

العبارة والسبب صحيحين و السبب ليس  –أ 
 التفسير الصحيح  للعبارة 

 العبارة النباتات المائية  اليحاط فيها الجذر بالقلنسوة

8.  
 السبب بسبب وجود جيب الجذير فى النباتات المائية

العبارة والسبب صحيحين و السبب  -د
 هوالتفسيرالصحيح  للعبارة

العبارة خطأ  -جـ
   والسبب صحيح

العبارة صحيحة والسبب  -ب 
 خطأ

العبارة والسبب صحيحين و السبب ليس  –أ 
 التفسير الصحيح  للعبارة 

 

  .1 تسمى قمة أفرع ريزوميةساق االرضيه المتخصصه التى تمثل تضخماً فى 

  الرايزوم    -أ  الدرنة -ب الكورمه   -جـ البصلة  -د 

  .2 طوال حياة النبات يسمى بالتفرعإذا أستمر البرعم الطرفى للساق فى النمو 

    غيرالمحدود –أ   صادق المحور -ب  كاذب المحور -جـ كل ماسبق ماعدا ج -د

  .3 ىاإلبط برعمال  تكوين عن ولئمس يلي مما أي

    المرستيم الجانبى –أ   المرستيم القمى-ب  المرستيم البينى-جـ كال من أ &ج   -د

  .4 بتكوينهانسجة الجسم االبتدائى يقوم 

    المرستيمات القمية –أ   الجانبيةالمرستيمات  -ب   يةبينالمرستيمات ال -جـ  الكامبيوم االول  -د

  .5 للنبات يبدأ النمو الثانوى 

  بعد استكمال  النمو االبتدائى –أ   النمو االبتدائى أثناء-ب   استكمال  النمو االبتدائى  قبل -جـ كال من أ &ج   -د

  .6 تكوين الجدار الثانوى للخلية  يبدأ 

  الخلية بعد استكمال  نمو –أ   البتدائىاثناء تكوين الجدار  -ب    أثناء استطالة الخلية -جـ كال من أ &ج   -د

  .7 بيضي الشكل يمثل تركيب Embryo Sac  الجنيني الكيس 

   البويضة–أ    النبات المشجي المؤنث -ب  ذكرالنبات المشجي الم -جـ البيضة   -د

  .8 عند انتثارها على المذكر المشيجي النبات أو الناضجة اللقاح تحتوىحبة

ين ونوات يتينخضري تيننوا -د
  ذكريتين

  ةذكري ةنواة خضريه ونوا –أ   خلية خضرية وخلية تناسلية -ب   يةذكر ةونوا أنبوبةنواة  -جـ
 

  .9 علىيحتوى بيضي الشكل  تركيب Embryo Sac  الجنيني الكيس

  خاليا سبع أو أنويه سبعأ   خاليا سبع أو أنويه ثماني -ب  خاليا ثمانى أو أنويه ثماني -جـ كال من أ &ج    -د 

  .10 التعريف العلمي النباتي للبذرة فهو عبارة عن

   بويضة مخصبة وناضجة –أ  بويضة مخصبة -ب    بويضة ناضجة -جـ بها جنين مكتملبويضة  -د

  .11 فى الفول من الخارج الى الداخل بالترتيب التالىتتركب البذرة 

  وشغاف وجنين  قصرة  –أ   وجنينقصرة  -ب  واندوسبرم وجنينقصرة  -جـ وجنين وبيرسبرم قصرة  -د

  .12 يسمى الفلقات أعال الجنين محور من الجزء

    السويقة الجنينة العليا –أ   السويقة تحت فلقية -ب  السفلىالسويقة الجنينة   -جـ كال من ب &ج   -د
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  .13 يسمى الفلقات سفلأ الجنين محور من الجزء

   السويقة الجنينة العليا  –أ   السويقة تحت فلقية -ب  السفلىالسويقة الجنينة   -جـ   جكال من ب & -د 

  .14 تتركب البذرة فى الخروع من الخارج الى الداخل بالترتيب التالى

  وشغاف وجنين قصرة  –أ وشغاف واندوسبرم و جنينقصرة -ب  واندوسبرم و جنينقصرة -جـ كال ماسبق   -د

  .15 فى اإلخصاب المزدوج يحدث   

  مغطاة البذور  النباتات   –أ   النباتات البذرية-ب  النباتات الزهرية -جـ   كال من أ &ج -د

  .16 فى اإلخصاب المزدوج يحدث 

  مغطاة البذور  النباتات   –أ  النباتات كاسيات البذور -ب  النباتات الزهرية -جـ   كل ماسبق -د

  .17 حسب بسيطو ومركبة تصنف األنسجة النباتية

  الشكل –أ  وجودها -ب الوظيفة -جـ األصل -د

  .18 السيتوبالزم كثيف في الخاليا

   البارانكيمية –أ    المرستيمية -ب   السكلرنكيميةا -جـ الفلينية -د

  .19 تتكون من أنسجةالشعيرات الجذرية 

   البشرة –أ  البارانكيمية -ب  لقشرةا -جـ الحجاب الجذرى -د

  .20 الخاليا التي تقوم بتخزين الغذاء والماء بالجذر هي

   الكولنكيمية –أ  البارانكيمية -ب نكيميةراولالك  -جـ الفلينية -د

  .21 تقسم البراعم حسب موقعها علي النبات إلي

  قمية -أ جانبية -ب اضافية-جـ    كل ماسبق –د 

  .22 النسيج المتوسط في الورقــــــــــــــــــــــة يقوم بوظائف

  البناء الضوئى  -أ النتح  -ب  لتهويةا-جـ    أ&جـ –د 

  .23 الخاليا الفلينية ميتة لتشبع جدرها بمادة

  اللجنين          -أ ، السيليلوز -ب الخشـــــب  -جـ السوبرين     -د 

  .24 ينتج عن انقسام خاليا البادئات المغزلية فى  الكامبيوم الوعائى تكوين

   الخشب واللحاء الثانويين -أ الخشب االبتدائى  -ب اللحاء الثانوى -جـ أ&ب       –د 

  .25 تتميز خاليا األنسجة المرستيمية بأنها

  بها نواةليس  –أ  ذات جدر سميكة   -ب      رقيقة هاجدر  -جـ كبيرة الحجم -د

  .26 للجذر وظائف تحقق التى المناطق من

  النامية القمة –أ  الدائمة المنطقة -ب الجذرية الشعيرات منطقة -جـ المرستيم القمى -د

  .27 أستطالة النبات تحقق التى المناطق

  القلنسوة –أ  الجذرية الشعيرات منطقة -ب االستطالة منطقة  -ـج المنطقة الدائمة -د

  .28 من العرضى او االصلى الجذر على الثانوى الجذر ينشأ

  الجذير –أ  االندودرمس -ب البريسيكل -جـ البشرة-د

ةثانوي جذور عليها وتخرج الحجم والطول فى متساوية رئيسية وحدات عدة من يتكون ______الجذرى المجموع  29.  

  الليفى –أ  الوتدى -ب   االصلى -جـ الثانوى-د

  .30 ثانوية جذور عليه تخرج رئيسى محور من يتكون ______  الجذرى لمجموعا

  الليفى –أ  الوتدى -ب   االصلى -جـ الثانوى-د

  .31 س ج س+  الجذر فى الغذاء تخزن_______ الجذور 

  يةالليف –أ  العرضية -ب يةاالصل -جـ الثانوية-د

  .32 للخاليا ________الجدر بين تقع الوسطى الصفيحة

  االبتدائية –أ  الثانوية -ب ةنالملجن  -جـ المسوبرة -د

ً  يتكون األبتدائى الجدار   .33 _______من كيميائيا

  السيليولوز –أ   ماء % 90-ب بكتين -جـ كيوتين-د

  .34 تشمل وزية والتىلالسيلي غير بالمواد األبتدائى الجدار مسام تمالء

  بكتين –أ  تينيوك -ب سليلوز  -جـ شموع -د

  .35 مثل صالبته تزيد بمواد الثانوى الجدار يملئ

  السوبرين –أ  للجنينا-ب البكتين  -جـ الماء-د

  .36 طريق عن تتجدد ان جولجى ألجسام يمكن

  االندوبالزمية الشبكة –أ  البالزمى الغشاء -ب الريبوسومات  -جـ النواة -د

  .37 األنسجة تدعم يميةكاالسكلران الخاليا

  الحديثة –أ  ناضجة الغير -ب النضج تامة  -جـ االبتدائية -د

  .38 اإلفراز ھي ـــ ______ل األساسية الوظيفة

   جولجى أجسام –أ  الريبوسومات -ب االندوبالزمية الشبكة  -جـ الغشاء البالزمى -د

  .39 الغازات تبادل من تسھل البريدرم في تتكون فتحات

  ثغريةال سراديبال –أ  الثغور -ب العديسات  -جـ الجروح -د

  .40 النمو مناطق في بالتدعيم ______النسيج يقوم

  نكيميةراولالك –أ  الكولنكيمية -ب نكيميةاالسكلرا  -جـ الوعائى -د
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  .41 تكوين الوعائية الحزم منشئ خاليا انقسام عن نتج

  القشرة في الساق -أ البشرة في األوراق -ب  الخشب واللحاءـ ـج  القمة النامية-د

  .42 إلى تشير  adventitious العرضية كلمة

التراكيب التى تنشأ على السيقان ـ -د

 فقط

التراكيب التى تنشأ على الجذور جـ ـ

 فقط

اماكنھا التراكيب التى تنشأ من  -ب

 الغيرطبيعية

التراكيب التى تنشأ من  -أ

 اماكنھا الطبيعية
 

  .43 بأنه اإلنشائية األنسجة خاليا عن المستديمة األنسجة خاليا تتميز

   متخصصة -أ غير متخصصة -ب  ذات أنوية كبيرة جـ ـ رقيقة جدر ذات

  .44 توجد الحزم الجانبية المفتوحة فى 

  ساق فلقة الواحدة   -أ  جذر فلقة   -ب  ساق فلقتين- جـ   جذر فلقتين -د

  .45 ميتة البالغة خالياها تكون التالية األنسجة أي

  االلياف - أ   يداتسكلرالا -ب  اوعية الخشب-جـ  كل ماسبق -د

  .46 على النباتي الساق في النامية القمة تحتوي

   خاليا مستديمة -أ   ابتدائيةخاليا إنشائية  -ب  بالغةخاليا -جـ    خاليا إنشائية ثانوية -د

  .47  عن ىحزمالالكامبيوم  ينشأ

   البروكامبيوم -أ الثانوية   المرستيمات -ب الكامبيوم الفلينى - جـ   الكامبيوم الوعائى -د

  .48 يمكن تحضير عينة مجهرية ألنسجة إنشائية من

   قمة جذر–أ    برعم -ب  قمة فرع نباتى -جـ كل ماسبق -د

  .49 انقسام منشئ القشرة تكوينينتج عن 

  طبقة البشرة   -أ     طبقة  القشرة -ب طبقة الحزم الوعائية    -جـ    طبقة القلنسوة  -د

  .50 في القلنسوة منشئ يوجد

  القمة النامية للساق  -أ      القمة النامية للجذر  -ب البرعم الزھري -جـ البرعم    -د

  .51 تسمى متشابه وظيفةو تركيب ذات متخصصةخاليا 

  أنسجة مستديمة مركبة-أ  أنسجة إنشائية ابتدائية -ب بسيطة مستديمة أنسجة -جـ أنسجة إنشائية ثانوية -د

  .52 يسمى واألزهار واألوراق والسيقان الجذور يغطي نسيج

  القشرة-أ   البشرة -ب األدمة -جـ الخشب -د

  .53 وظيفة تؤدي زوائد على البشرة نسيج يحتوي

  الحماية -أ  التخزين -ب االمتصاص  -جـ ج و أ من كل  -د

  .54 هو تنمو زالت ما التي النبات ألجزاء الدعامة توفير هو له األساسية الوظيفة

  يميكناالبر النسيج -أ    يميكناسكلراال النسيج-ب يميكالكولن النسيج -جـ األلياف     -د

  .55 عليها أللجنين مادة لترسب نتيجة مغلظة ثانوية جدر ذات خالياها

  يميكسكلرنالا النسيج-أ     األلياف-ب الكولنكيمي النسيج-جـ كال ماعدا ج -د

  .56 هي األطراف مدببة الشكل اسطوانية مستطيلة سميكة جدر ذات ميتة خاليا عن عبارة هي

  األلياف -أ   الحجرية الخاليا-ب يميكالكولن النسيج   -جـ الفليني النسيج     -د

  .57 هي السوبرين بمادة مشبعة سميكة ثانوية جدر ذات خاليا من تتكون

  الفلينية األنسجة-أ   يميةكالكولن األنسجة -ب يميةكسكالرناال األنسجة-جـ البشرة أنسجة  -د

  .58 ةبوظيف تقوم المركبة المستديمة ألنسجةا

   الضوئي البناء عملية -أ   النقل-ب تدعيمال-جـ والنقل  تدعيمال-د

  .59 وهي بالطاقة بتزويده وتقوم اللحاء مكونات أحد

  بالية الغر األنابيب-أ  اللحاء ألياف     -ب يميةكالبرن الخاليا  -جـ المرافقة الخاليا -د

  .60 مادة خالياه جدران على وتترسب الخشب مكونات أحد الخشبية األوعية

  البكتين-أ   للجنينا-ب السوبرين-جـ يوتينالك-د

  .61 العرضية  من السيقان المسنة  منتتكون الجذور 

  البريسيكل-أ    اشعة النخاعية-ب أشعة الخشب-جـ أشعة اللحاء -د


