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 اختر رقم االجابة الصحيحة للعبارات التالية: 
 لبعض األفراد القدرة على تثبيت اآلزوت الجوى فى  -1

 ث( النباتات الزهرية  الطحالب الخضراء المزرقةت(  الحزازياتب(  أ( السراخس 
 

 ينتمى الفيوكس لقسم الطحالب  -2
 ث( الحمراء   ت( البنية   الخضراء ب(   الكارية أ( 
   

 يتكون خيط أولى فى دورة حياة أفراد قسم  -3
 ث( الطحالب  الحزازيات المنبطحةت(   السراخس ب(  الحزازيات القائمة أ( 
   

 تنبت الجراثيم داخليآ لتكوين الجيل المشيجى فى   -4
 ث( مغطاة و معراة البذور ت( مغطاة البذور  السراخس ب(  معراة البذور  أ( 
    

  فى سيقان الجانبية المغلقةحزم ال توجد -5

 ث( النباتات السرخسية ت( النباتات الزهرية   ب( النباتات المخروطية    أ( الحزازيات القائمة 

 فتحات تهوية ليست على شكل ثغور بتركيبها المعروف تحتوى بشرتها علىو طبقة كيوتيكل ب ال تغطىالتى  الورقيةكيب الترا -6

 فى النباتاتتوجد 

 ث( الحزازية   ت( المفصلية   ب( السيكادية   أ( السرخسية  

تحت الميكروسكوب فإنة من المحتمل أن ترى فى الحقل  و فحصهانقطة من ماء عذب يحتوى على خاليا دياتومات تحميل عند  -7

 الميكرسكوبى:

 ت( كالهما معآ  ب( خاليا دياتومات ريشية  أ( خاليا دياتومات قرصية )مركزية(     

 دورة الحياه التى تكون كل مراحلها أحادية األساس الكروموسومى عدا الزيجوت تسمى -8
 Haplodiplonticثنائية الجيل ت( دورة  Haplonticب( دورة أحادية الجيل األحادى  Diplonticدورة أحادية الجيل الثنائى  أ(

ذات أصل مشترك تتشابة عادة فى تركيبها الوراثى وتتكاثر طبيعيا فيما بينها وتورث صفاتها تضم نباتات الفئة التصنيفية التى  -9

 هى  للنسل الناتج عنها ألجيال عديدة

 Genusث(    Speciesت(    Familyب(    Classأ( 

 تنتمى الطحالب الخضراء المزرقة الى مملكةفى نظام الممالك الستة  -10

 Archaebacteriaث(    Eubacteriaت(   Plantaeب(   Protistaأ( 

 

 :ما يلىتحتوى خاليا بدائيات النواة على من العضيات المحاطة بأغشية،  -11
 الريبوزومات ث( الريبوزومات فقطو الريبوزومات ت( أجسام جولوجى و أ( الميتوكندريا و الريبوزومات ب( الشبكة االندوبالزمية 

 

  الخاليا التى يتضمن انقسامها تكوين تكون خيوط  للمغزل تنتمى الى: -12

 ت( كل من بدائيات النواة و حقيقيات النواة ب( حقيقيات النواة    أ( بدائيات النواة

 

  خالل: النباتات الموجودة فى الكساء النباتى الحالى مناإلستفادة من يمكن لالنسان  -13

 ت( تعريفها و تسميتها و تصنيفها ب( تسميتها  تعريفها  أ(

 

 يمكن مشاهدة النباتات الحزازية نامية فى بيئة  نمو -14

 ت( مشبعة بالرطوبة و معرضة مباشرة ألشعة الشمس ث( مشبعة بالرطوبة و مظللةب( مائية  أ( جافة 

 

 تثبت الحزازيات القائمة نفسها فى التربة بواسطة -15
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 ت( أشباه جذور وحيدة الخلية ث( أشباه جذور عديدة الخاليا ب( جذور جنينية  أ( جذور عرضية 

 

 

 من بين النباتات التالية، النبات ذو األوراق متوازية التعريق و الساق التى تحتوى على حزم جانبية مغلقة و مبعثرة هو -16

 ث( الذرة ت( الصنوبر  ب( الفوجير  أ( الفيوناريا 

 

 تعتبر الجراثيم و سيلة للتكاثر فى: -17

 ت( كالهما ب( الطحالب الخضراء المزرقة   أ( البكتريا 

 

 يمكن استخالص األلجين من جدر خاليا الطحالب  -18

 ( الذهبيةث ت( الخضراء  ب( البنية  الحمراء  أ(

 

 يمكن استخالص اآلجار من جدر خاليا الطحالب  -19

 ث( الكارية الذهبيةت(  ب( البنية  الحمراء  أ(

 

 هى خاليا متخصصة تتكون فى  Heterocystsالحويصالت المغايرة  -20

 ث( الطحالب الخضراء المزرقة ت( الحزازيات  ب( الطحالب الخضراء  أ( البكتريا 

 

 دماجنيتكاثر طحلب الفيوكس جنسيآ بواسطة ا -21

 ت( بيضى  Anisogamyب( متباين األمشاج  أ( متماثل األمشاج 

 

 بالمقانة بالخاليا الخضرية فى الطحالب الخضراء المزرقة فان الجراثيم الساكنة تتميز بكونها -22
 ث( أقل حجمآ و جدارها أكثر سمكآ أ( أكبر حجمآ و جدارها أقل سمكآ  ب( أكبر حجمآ و جدارها أكثر سمكآ ت( أقل حجمآ و جدارها أقل سمكآ

 

 خالله تستطيع الدياتومات أنجرثومة النمو هى التركيب الذى من  -23

 ب( تستعيد الحجم المميز للنوع ت( تقاوم الظروف الغير مواتيه للنموأ( تثبت نفسها فى وسط النمو 

 

 فى خاليا Peptidoglycansيحتوى جدار الخلية على وحدات سكريات ببتيدية  -24

 المزرقة ث( الطحالب الخضراء ت( الحزازيات  أ( الدياتومات ب( الطحالب الحمراء 

  

 النبات المشيجى فى السراخس يثبت فى التربة بواسطة -25

 ب( جذور عرضية غير متفرعة ت( أشباه جذور ث( حراشيف جذور عرضية متفرعة أ(

 

 يحمل النبات المشيجى فى الماركانتيا التراكيب التالية عدا -26

 أوراقث( أشباه  ت( حوامل األعضاء الجنسية  ب( حراشيف  أشباه جذور  أ(

 

 النبات المشيجى المؤنث فى مغطاة البذور يتكون من خاليا عددها -27

 8ث(     7ت(    5ب(    3 أ(

 

 تنتثر حبة اللقاح فى الصنوبر فى الطور -28

 ت( خماسى الخاليا ب( رباعى الخاليا   ثالثى الخاليا  أ(

 

 فى الطور سيكاستنتثر حبة اللقاح فى ال -29
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 ت( خماسى الخاليا ب( رباعى الخاليا   ثالثى الخاليا  أ(

 

 تنتثر حبة اللقاح فى مغطاة البذور فى الطور -30

 ت( خماسى الخاليا  ب( ثنائى أو ثالثى الخاليا   رباعى الخاليا  أ(

 

 

 و هو ينتمى الى الطحالبعالية قيمة غذائية  Spirulinaلطحلب  -31

 زرقةث( الخضراء الم ت( البنية  ب( الحمراء أ( الخضراء

 

 فى نمط التكاثر الجنسىو أكبر حجمآ تكون غير متحركة المشيجة المؤنثة  -32

 ت( البيضى ب( متباين األمشاج  أ( متماثل األمشاج 

 

 دورة الحياةفى ، جيل مشيجى  و جيل جرثومى النتبادل جيي -33

 Haplodiplonticت(    Diplonticب(    Haplonticأ( 

 

 المتحركة تتحرك بسوطين جانبيين غير متماثلين فى الطول فى الطحالبالتراكيب التكاثرية  -34

 ث( الحمراء  ت( البنية   ب( الحمراء   أ( الخضراء 

 

 فى الطحالب سليكايحتوى جدار الخلية على  -35

 ث( الحمراء  ت( البنية   ب( الحمراء    الذهبيةأ( 

 

 وعائية من النوعى حزم لالسراخس نباتات وعائية و تحتوى الساق ع -36

 ث( مركزية اللحاء ت( مركزية الخشب ب( جانبية مفتوحة   جانبية مغلقة أ( 

 

 وظيفة الورقة فى السراخس هى -37

 ث( البناء الضوئى و تكوين الجراثيم ت( تكوين الجراثيم ب( الحماية  البناء الضوئى أ(

 

 األرضية تتكون نتيجة انقسام الخاليا المكونه لها بنمط االنقسامالنباتات الجراثيم التى تنبت لتكوين الجيل المشيجى فى  -38

 ت( الثنائى البسيط  ب( الميوزى   الميتوزى أ(

 

 تمثل النيوسيلة فى النباتات التى تكون بويضات -39

 ت( الكيس الجرثومى الكبير  ب( نسيج غذائى اختزانى  الكيس الجرثومى الصغير أ(

  

 ينتمى نسيج النيوسيلة للجيلفى النباتات البذرية،  -40

 ب( الجرثومى المشيجى أ( 

   

  االندوسبرم فى معراة البذور -41

 ت( ثالثى األساس الكروموسومى ب( ثنائى األساس الكروموسومى  أحادى األساس الكروموسومى أ(

 

 يمثل االندوسبرم فى معراة البذور -42

 الجيل الجرثومى التالىث(  الجيل الجرثومى األبت(  الجيل المشيجى المذكرب(  الجيل المشيجى المؤنث أ(

 

 -تحاط النيوسيلة فى بويضة معراة البذور ب -43
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 ت( غالف أو غالفان ب( غالفان غالف واحد أ(

 

 تتكون البذور الناضجة فى المخروط المؤنث فى الصنوبر بعد مدة من نشأته قدرها -44

 ت( ثالثة أعوام ب( عامان عام واحد أ(

  

 يحدث تعدد جنينى بسيط فى -45

 ت( كالهما ب( الصنوبر السيكاس أ(

 

 

 فى النباتات الزهرية يتكون بمتك السداة أكياس جرثومية صغيرة عددها -46

 ت( أربعة أكياس ب( كيسان كيس واحد أ(

 

 رة ينشأ عنهافى النباتات الزهرية تنقسم الخلية األمية للجراثيم الكبيرة اختزاليآ فتتكون أربعة جراثيم كبي -47

 ت( كيس جنينى واحد ب( كيسان جنينيان أربع أكياس جنينية أ(

 

 ور يمثله ذالنبات المشيجى المؤنث فى مغطاة الب -48

 ث( الكيس الجنينى ت( نسيج النيوسيلة  ب( الخاليا السمتية الثالث جهاز البيضة المكون من ثالث خاليا أ(

 

 ينشأ االندوسبرم فى معراة البذور عن -49

 النبات المشيجى المؤنثث(  الجرثومة الكبيرة الفعالةت(    الطبقة الداخلية لغالف البويضةب(    نسيج النيوسيلة أ(

 

 ينشأ عن االخصاب فى معراة البذور -50

 ت( الجنين و االندوسبرم ب( االندوسبرم فقط الجنين فقط أ(

  

 للجيلالبذرة فى مغطاة البذور تحتوى على تراكيب تنتمى  -51

 ت( المشيجى و الجرثومى ب( الجرثومى فقط  المشيجى فقط أ(

  

 غطاء البثرة فى السراخس يكون كاذب فى حال كونه -52

جزء من حافة الرويشة ب( نمو من تخت )مشيمة( البثرة ت( تجمع من أعناق األكياس الجرثومية ث( تجمع من زوائد  أ(

 يشرة الورقة

 

 الجرقومى فى السراخس بحالة تتمثل فى اآلتىيرتبط الجيلين المشيجى و  -53

أ( يعتمد الجيل المشيجى فى بداية حياته على الجيل الجرثومى ب( يعتمد الجيل الجرثومى فى بداية حياته على الجيل المشيجى 

 المشيجىت( يعتمد الجيل المشيجى طيلة حياته على الجيل الجرثومى ث يعتمد الجيل الجرثومى طيلة حياته على الجيل 

 

 الجيل المشيجى ميكروسكوبى الحجم و يتكون داخل أنسجة الجيل الجرثومى فى  -54

 ث( معراة و مغطاة البذور ت( مغطاة البذور   ب( معراة البذور  أ( السراخس 

 

 تنبت الجراثيم خارجيآ فى -55

 السراخس الحزازيات و ث(   ت( معراة البذور   ب( السراخس الحزازياتأ( 

 

 النباتات التى تنتج جراثيم متباينة يتميز الجيل المشيجى لها بكونه -56

 ثنائى الجنس و وحيد المسكنب(   وحيد الجنس و ثنائى المسكن أ( 
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 ستكون حياة االنسان على األرض غير يسيرة اذا ما انقرضت كل أنواع المجموعة التالية من النباتات -57

  البذور مغطاةث(   بذور ت( معراة ال  ب( السراخس الحزازياتأ( 

 

 مع عضو فى مغطاة البذور هوالمخروط فى معراة البذور يتناظر وظيفيآ  -58

 الزهرةث(  الغالف الزهرىت(   الكربلةب(   السداةأ(  

 

 أكثر النباتات معراة البذور و التى تتميز بأكبر عدد من الصفات المشتركة بينها و بين مغطاة البذور هى  -59

 النباتات المخروطيةث(  النباتات النيتيةت(  النباتات الجنكويةب(  النباتات السيكاديةأ( 

 

 القسم األكثر احتماآل أن تتعرض كل أنواعه لآلنقراض من معراة البذور هو قسم  -60

 النباتات النيتيةث(  النباتات المخروطيةت(  النباتات الجنكويةب(  النباتات السيكاديةأ( 

 

 المخروط المؤنث للصنوبر، تحمل الحرشفة البويضية عدد من البويضات هوفى  -61

 ستة بويضاتث(  ثالث بويضاتت(   بويضتانب(   بويضة واحدةأ( 

 

 نوع المخاريط الذى يحمل محوره نوعان من األوراق فى نبات الصنوبر هو -62

  كالهمات(   المخروط المؤنثب(   المخروط المذكرأ( 

 

 /ط فى بويضة و شاهدت غالفان يحيطان بنسيج النيوسيلة فان البويضة هى لنبات ينتمى الىاذا فحصت ق -63

 النباتات صغيرة األوراقث(  النباتات المفصليةت(   ب( معراة البذور  أ( مغطاة البذور

 

 الوصف الذى ينطبق على الورقة الجرثومية فى السراخس هو -64

 شبه ورقةث( ورقة حرشفية   ت(  Megaphyllورقة كبيرة ب(  Microphyllورقة صغيرة أ( 

 

 فى مغطاة البذور، ما يصف المشيجتين الناتجتين عن انقسام الخلية التناسلية و دورهما فى االخصاب هو -65

ى ف المشجتان متماثلتان حجمآ و تشترك كالهماب( المشجتان متماثلتان حجمآ و تشترك أحدهما فقط فى عملية االخصاب أ( 

المشجتان مختلفتان حجمآ و ث( المشجتان مختلفتان حجمآ و تشترك أحدهما فقط فى عملية االخصاب ت( عملية االخصاب 

 تشترك كالهما فى عملية االخصاب

 

 اذا كانت Microphyllتسمى الورقة الجرثومية بالصغيرة  -66

 ت(عرق وسطى وحيد و لها فجوات ورقية   أ( تحتوى على عرق وسطى وحيد و ليس لها فجوات ورقية  ب( تحتوى على

  تحتوى على عدة رتب من العروق و لها فجوات ورقيةث(  تحتوى على عدة رتب من العروق و ليس لها فجوات ورقية




