
 

  (الجزء الثانى: المملكة النباتية) Bot 101استرشادى فى مادة النبات الزراعى أسئلة ينك 

  ما يلى:فياختر االجابة الصحيحة 

  المجموعات النباتية التالية هى نباتات أرضية فيما عدا:  1
  ) الطحالبد(  ) الحزازياتج(  (ب) معراة البذور  (أ) السراخس  
  من المجموعات النباتية التالية هى Homosporesالنباتات الوعائية التى تنتج جراثيم متشابهة    2
  البذور مغطاة) د(  ) الحزازياتج(  (ب) معراة البذور  (أ) السراخس  
   :هىالتى يتكون فى دورة حياتها خيط أولى المجموعة النباتية التالية   3
) الحزازيات ج(  (ب) الحزازيات القائمة  (أ) السراخس  

  المنبطحة
) النباتات صغيرة د(

  األوراق
  النسيج الذى يسبب كون النبات الجرثومى فى الحزازيات القائمة ذاتى التغذية جزئيآ يوجد فى:   4
  ) قمة النبات المشيجى د(  ) القدمج(  (ب) العنق  (أ) العلبة  
  تنبت الجرثومة فى الحزازيات القائمة لتكون:  5
(أ) الحامل المشيجى   

  الورقى
) الثالوث األولى د(  ) الجيل الجرثومىج(  (ب) الخيط األولى

Prothallus   
  توجد الحزمة مركزية الخشب فى سيقان النباتات:  6
  ) السراخسد(  الحزازيات) ج(  (ب) معراة البذور  (أ) مغطاة البذور  
  العناصر الناقلة لخشب معراة البذور هى:  7
األوعية و ) ج(  (ب) القصيبات فقط  (أ) األوعية فقط  

 القصيبات

خاليا موصلة رقيقة ) د(
   الجدر

  :يخلو اللحاء من الخاليا المرافقة فى النباتات  8
(ب) معراة البذور و   (أ) معراة البذور فقط  

  السراخس
  ) السراخس فقطد(  الحزازيات) ج(

  تحمل األوراق الجرثومية الكبيرة فى السيكاس على صورة:  9
(أ) منفردة فى آباط   

  األوراق الخوصية
(ب) متجمعة فى مخاريط 

فى آباط األوراق 
  الخوصية

) متجمعة فى ج(
  مخاريط فى قمة النبات

) منفردة و متجمعة د(
بدون محوريحملها فى 

  قمة النبات
  المخاريط التى يحملها النبات الجرثومى فى الصنوبر تكون من النوع:  10
) مذكرة و مؤنثة و د(  ) مؤنثة فقطج(  (ب) مذكرة فقط  (أ) مذكرة و مونثة  

يحمل المذكر بعض 
األوراق الجرثومية 

الكبيرة و المؤنث بعض 
األوراق الجرثومية 

  الصغيرة
  هو: Microphyllophytaالوصف الذى ينطبق على النباتات صغيرة األوراق   11
(أ) نباتات وعائية و   

  بذرية
(ب) نباتات وعائية ال 

  بذرية
) نباتات بذرية ال ج(

  وعائية
) نباتات ال وعائية و ال د(

  بذرية
  تنمو النباتات الثالوثية فى بيئات:  12
مائية و أرضية ) ج(  أرضية فقط (ب)   مائية فقط(أ)   

  رطبة باستمرار
  مائية و أرضية جافة) د(

  تتميز بأنها: Diplonticالنباتات التى توصف دورة حياتها بانها   13
(أ) كل تراكيب دورة   

عدا  2Nالحياة تكون 
  األمشاج

(ب) كل تراكيب دورة 
عدا  1Nالحياة تكون 

  الزيجوت

) بعض تراكيب ج(
 2Nدورة الحياة تكون 
بينما يكون بعضها 

، و يسود  1Nاآلخر
  الجيل المشيجى

بعض تراكيب دورة ) د(
بينما  2Nالحياة تكون 

،  1Nيكون بعضها اآلخر
  و يسود الجيل الجرثومى
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يتبادل فى دورة حياتها جيالن تتمثل العالقة  Haplodiplonticالنباتات التى توصف دورة حياتها بانها   14
  بينهما فى اآلتى:

يسود الجيل (أ)   
المشيجى على 

  الجرثومى

(ب) يسود الجيل 
  الجرثومى على المشيجى

) يسود الجيل ج(
الجرثومى فى بعضها 
والمشيجى فى البعض 
اآلخر و يعتمد أحدهما 

على اآلخر بصورة 
  كاملة أو جزئية

) يسود الجيل د(
الجرثومى فى بعضها 
والمشيجى فى البعض 

كالهما مستقل اآلخر و 
  عن اآلخر

  يسود الجيل الجرثومى فى دورة حياة المجموعات النباتية اآلتية فيما عدا:  15
  ) مغطاة البذورد(  ) الحزازياتج(  (ب) معراة البذور  (أ) السراخس  

  النباتات التالية هى نباتات ثالوثية فيما عدا:  16
الحزازيات (أ)   

  المنبطحة
الطحالب ) ج(  الحزازيات القائمة(ب) 

  الخضراء
   النباتات المفصلية) د(

  من أقسام النباتات الوعائية الالبذرية هو: Megasporophyllالقسم الذى يتميز بأوراق كبيرة   17
(أ) قسم النباتات   

  السيلوتية
(ب) قسم النباتات 

  السرخسية
) قسم النباتات ج(

  صغيرة األوراق
  ) قسم النباتات المفصليةد(

  األوراق الحقيقية من النباتات الوعائية هو: القسم الذى يتميز بغياب الجذور و  18
(أ) قسم النباتات   

  السيكادية
(ب) قسم النباتات 

  السرخسية
) قسم النباتات ج(

  المخروطية
 ) قسم النباتات السيلوتيةد(

  المخاريط دائمآ معقدة التركيب فى أفراد قسم النباتات:   19
   الجنكوية) د(  المخروطية) ج(  النيتية(ب)   السيكادية(أ)   

  النباتى الحالى بجنس واحد يضم نوع واحد هو قسم: الكساءالقسم الذى يتمثل فى   20
  ) النباتات المخروطية د(  ) النباتات الجنكويةج(  (ب) النباتات النيتية  (أ) النباتات السيكادية  

فى وضع سوارى المحور المنضغط الذى يحمل أوراق جرثومية قد تكون صغيرة أو كبيرة أو كالهما   21
  يكون تركيب يسمى:

   نوزة) د(  زهرة) ج(  مخروط مؤنث(ب)   مخروط مذكر(أ)   
  تحمل الورقة الجرثومية الصغيرة فى مغطاة البذور أكياس حبوب لقاح يكون عددها عادة:  22
   4أكثر من ) د(  4) ج(  3(ب)   2(أ)   

  هو:التركيب الذى يناظر الكربلة  وظيفيآ فى معراة البذور   23
الورقة الجرثومية (أ)   

  الصغيرة
الورقة الجرثومية (ب) 

  الكبيرة
   المخروط المذكر) د(  المخروط المؤنث) ج(

  تنتثر حبة اللقاح فى الصنوبر فى الطور:  24
  ثنائى الخاليا) د(  خماسى الخاليا) ج(  رباعى الخاليا(ب)   ثالثى الخاليا(أ)   

  السيكاس يتكون خاليا ثالوث أولى عددها: خالل تطور الجيل المشيجى المذكر فى  25
  خاليا 3) أكثر من د(  ) خلية واحدةج(  (ب) خليتان  (أ) ثالث خاليا  

  وظائف أنبوبة اللقاح فى الصنوبر هى:  26
(أ) وظيفة هاضمة   

ماصة لخاليا النيوسيلة 
  فقط

(ب) وظيفة ناقلة لألمشاج 
  المذكرة فقط

) وظيفة هاضمة و ج(
  معآ ناقلة

توجيه حبة اللقاح ) د(
  لنقير البويضة 

  فى معراة البذور، يحاط نسيج النيوسيلة فى البويضة بأغلفة عددها:  27
  ثالثة أغلفة) د(  غالف أو غالفان) ج(  غالف واحد(ب)   غالفان(أ)   

  يستخرج اآلجار من جدر خاليا الطحالب:  28
  الخضراء) د(  الذهبية) ج(  الحمراء(ب)   البنية(أ)   

  العمليات التالية تساهم فى تكاثر الطحالب الخضراء المزرقة فيما عدا:   29
تكوين الجراثيم (أ)   

  الساكنة
تكوين أقراص (ب) 

  االنفصال
تكوين ) ج(

  الحويصالت المغايرة
  تكوين الهرموجونات) د(



 

  لبعض األفراد القدرة على تثبيت اآلزوت الجوى فى:  30
  الحزازيات) د(  الفطريات) ج(  النواةبدائيات (ب)   حقيقيات النواة(أ)   

  :األجيال التالية فيما عدا تتضمن البذرة فى معراة البذور أنسجة تنتمى الى  31
الجيل المشيجى (ب)   الجيل الجرثومى(أ)   

  المذكر
الجيل الجرثومى ) ج(

  التالى
الجيل المشيجى ) د(

  المؤنث
  ناتج االخصاب فى معراة البذور هو:  32
) تكوين الجنين و ج(  (ب) تكوين االندوسبرم   (أ) تكوين الجنين   

  االندوسبرم
) تكوين الجيل د(

  المشيجى المؤنث
  النبات المشيجى يكون هو األكثر اختزاآل فى التركيب فى المجموعة النباتية التالية:  33
  ) مغطاة البذورد(  ) الحزازياتج(  (ب) معراة البذور  (أ) السراخس  

  المشيجى المذكر الناضج فى مغطاة البذور يتكون من خاليا عددها: النبات  34
  سبع خاليا) د(  ثالث خاليا) ج(  خليتان(ب)   خلية واحدة(أ)   

  ينشأ نسيج االندوسبرم فى معراة البذور من:  35
الغالف الداخلى (ب)   النيوسيلة(أ)   

  اللحمى للبويضة
خلية االندوسبرم ) ج(

  األولية
المشيجى ) الجيل د(

  المؤنث
  عدد من النباتات المشيجية المؤنثة هو: الصنوبريتكون داخل البويضة فى   36
  ثمانية نباتات) د(  أربعة نباتات) ج(  نباتان(ب)   نبات مشيجى واحد(أ)   

من أعضاء التأنيث، و بعد االخصاب تتحول البويضة  8 – 2يتكون داخل البويضة فى السيكاس عدد من   37
  الى بذرة ناضجة بداخلها عدد من األجنة هو: 

عدد مماثل لعدد (أ)   
  أعضاء التأنيث

نصف عدد أعضاء (ب) 
  التأنيث

ضعف عدد ) ج(
  أعضاء التأنيث

  جنين واحد) د(

  يحدث تلقيح فى بعض المجاميع النباتية هى:   38
) معراة و مغطاة ج(  معراة البذور(ب)   (أ) السراخس  

  البذور
  ) مغطاة البذورد(

  تتكون أعضاء تأنيث فى المجموعات النباتية التالية فيما عدا:  39
(أ) النباتات الوعائية   

  الالبذرية
  ) مغطاة البذورد(  ) الحزازياتج(  (ب) معراة البذور

  عدا:تتكون أعضاء تذكير فى المجموعات النباتية التالية فيما   40
  ) النباتات المفصليةد(  ) النباتات السيلوتيةج(  (ب) النباتات المخروطية  (أ) النباتات السرخسية  

  فى النباتات البذرية يمثله التركيب التالى: Megasporangiumالكيس الجرثومى الكبير   41
  نسيج النيوسيلة) د(  البويضة) ج(  المبيض(ب)   الكربلة(أ)   

أرض صحروية و غلبك االجهاد و أردت ان تستريح فى ظل شجرة وجدت أوراقها ذات اذا كنت تسير فى   42
  تعريق متوازى، فان هذة الشجرة تنتمى الى

مغطاة البذور، ) ج(  معراة البذور(ب)   السراخس(أ)   
  ذوات الفلقة الواحدة

مغطاة البذور، ذوات ) د(
  الفلقتين

  بعكسه فأسقطت لك ثمرة طيبة، فان هذة الشجرة تنتمى الى:اذا ألقيت حجرآ على شجرة، وردت على فعلك   43
  ) مغطاة البذورد(  ) النباتات السيكاديةج(  (ب) النباتات المخروطية  (أ) النباتات المفصلية  

تكون الجراثيم اضافة الى البناء الضوئى ينتمى النبات الذى يتكون من ساق ريزومية و جذور عرضية و أوراق   44
  نباتات:لمجموعة 

ذور، بمغطاة ال) ج(  السراخس(ب)   الحزازيات القائمة(أ)   
  وحيدة الفلقة

مغطاة البذور، ثنائية ) د(
  الفلقة

  تتميز النباتات المفصلية عن غيرها من النباتات الوعائية الالبذرية بصفة هى:  45
(أ) األوراق الصغيرة   

Microsporophyll 

(ب) تجمع األوراق 
  مخاريطالجرثومية فى 

) غياب األوراق ج(
  الحقيقية

) وضع األوراق د(
  السوارى

  تنفتح علبة النبات الجرثومى فى الحزازيات القائمة بواسطة:  46



 

(أ) تشقق جدارها   
 طوليآ

(ب) تشقق جدارها 
  عرضيآ

) تكون ثقوب فى ج(
  قمتها

  ) سقوط الغطاء د(

  لالنبات، فانها تنبت لتكون نباتات مشيجية عددها هواذا صادفت الجما فى الماركانتيا ظروف مواتية   47
(ب) اثنان من النباتات   (أ) نبات مشيجى واحد  

  المشيجية
) أربعة نباتات ج(

  مشيجية
) أكثر من أربعة نباتات د(

  مشيجية
  تختلف الحراشيف عن أشباه الجذور فى النبات المشيجى للماركانتيا بأنها:  48
(أ) تنشأ من السطح   

  العلوى
(ب) جدارها غير منتظم 

  السمك
  عديدة الخاليا) د(  بالتكاثر تها) عالقج(

  المشيجة المذكرة فى الفيوكس توصف بأنها:  49
) سابحة بسوطين ج(  (ب) سابحة بعدة أسواط  (أ) غير سابحة  

  متماثلين فى الطول
) سابحة بسوطين غير د(

  متماثلين فى الطول
التى تحدث فى بروتوبالست الحويصالت المغايرة فى الطحالب الخضراء العملية البيولوجية األساسية   50

  :المزرقة هى
تحويل السكريات (ب)    البناء الضوئى(أ)   

 Cyanophyceanالى 

starch 

تخليق الغالف ) د(  تثبيت النيتروجين) ج(
   الجيالتينى

  




