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 :)االنسر شيت ( اختر االجابة المناسبه وظلها فى النموذج المرفق     

 ديسكوريدس( -إبن البطار     د -ثيوفراستس    ج -أرسطو   ب -أبو علم النبات هو: ) أ .1

 ب وج صحيحتان( -ال اندوسبرمية  د –ذوات فلقتين  ج  -اندوسبورمية  ب -بذرة الفول ) أ .2



ات ذات حولين  د نبات -نباتات معمرة ج -نباتات حولية   ب -نباتات تتم دورة حياتها خالل عامين هى )أ .3
 نباتات عديدة الحمل( -

 ا وج صحيحتان (  -وحيدة الفلقة د -ال إندوسبرمية  ج -اندوسبرمية  ب -حبوب الذرة ذات بذرة )أ .4

 Ipomoeaالبطاطا   -نبات الداليا   ب -لنبات  ) أجذور العرضية الرئيسيه اليخزن النبات الغذاء فى  .5

batatus   األسبرجس  -جAsparagus sp   كل ما سبق خطا( -د  

 ( .كل ما سبق صحيح  -د     الذره  -ج الخروع  -ب    الفول  -أ) الهوائىنبات من المحاصيل ذات اال .6

كل ماسبق صحيح –درنة البطاطس    د   -ج  الجزر     -البطاطا      ب -)أ ومن انواع الجذور الوتدية   .7
) 

 20 –ضعف  ج  40 -ب  ضعف 30 -أ  ) الخضرىالمجموع الجذرى للنباتات الصحراوية يزيد عن  .8
  كل ما سبق خطأ( –ضعف  د 

 أ , ب صحيح( -ام اللبن   د -الجرة    ج -حامول الماء      ب-من النباتات اكلة الحشرات: )أ .9

 عندما تخرج الوريقات من نقطة واحدة عند  قمة الورقة فتشبه اصابع اليد تسمى الورقة: .10

 كل ماسبق خطأ( -مركبة ريشية فردية       د -كبة ريشية     جمر -مركبة راحية      ب-)أ

شبكى د. كل ما سبق  -متوازى عرضى  ج -متوازى طولى   ب -التعريق فى أوراق نبات الموز:)أ .11
 صحيح(

 االوراق على سيقان نبات الكازورينا ذات وضع:  .12

 وضع متراكب -وضع متقابل    د -وضع متبادل        ج -وضع سوارى       ب-أ        

 تنشأ البراعم من غيرموضعها الطبيعى كما فى نباتات. .13

 الورد والتفاح -البطاطا والكازورينا    د -البيرايوفيللم والجهنمية    ج -البطاطا و التفاح        ب-أ       

 تسمى البراعم التى ينتج عنها افرع خضرية بالبراعم. .14

 العرضية -المختلطة              د -الثمرية                  ج -الورقية                  ب-أ       

 من امثلة السيقان الورقية وحيدة السلمية .15

 كل ما سبق صحيح -التين الشوكى         د -السفندر            ج -الكازورينا               ب-أ      

 الجاريةمن امثلة السيقان  .16

 كل ما سبق خطأ_ حي علم                د_ البطيخ               ج_ الفراولة           ب  -أ

 . .............تخرج من ابطها ازهارا وغالبا تشبه االوراق العادية وقد تكون ملونة .17

 لحرشفية(االوراق ا_ االوراق التكاثرية          د_ االوراق الزهرية   ج_ القنابات     ب_ )أ

 الورد( -البطاطس     د -الصبار      ج -النجيل        ب-.تعتبر كال من سيقان ارضية ماعدا: ) أ20

 أوراق انبوبية( -أوراق منشارية   د -أوراق مجزأة خيطية   ج -أوراق مجزأة   ب-.االوراق فى الشبت: )أ21

 

 إختار اإلجابة الصحيحة و ضع دائرة حولها:

 هو: Plant Morphologyالنبات علم مورفولوجيا  -1
 (النبات وراثةعلم  -ج      علم الشكل الظاهرى للنبات   -ب    علم تشريح النبات    -) أ             

 (ساق جارية -ساق زاحفة     ج -ساق متورقة      ب -: ) أالتين الشوكىالساق فى  -2
 (زائدة محالقية -ج        ورقة متحورة -ب      متحورة ساق -أالمحالق فى العنب عبارة عن: )  -3



 (وريقة -ج       ورقة متحورة -ب      ساق متحورة  -أالمحالق فى البسلة عبارة عن : )  - 4
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 (شوكية
 الجنين( -ج       البرعم    -ب     البذرة     -) أ :ساق سالمياتها قصيرة وأوراقها متراكبة -6
 (متورقة -ج       شوكية -غشائية     ب -: ) أاألذينة فى البسلة -7
 كل ما سبق( -برعم عارى       ج -برعم مغطى     ب -البرعم الصيفى: ) أ -8
 :د يتوسط نصل الورقةتعريق يتميز بوجود عرق وسطى واح -9

 كل ما سبق( -تعريق راحى       ج -تعريق ريشى     ب -) أ                                                 
 تعريق متوازى( -ج          تعريق راحى  -ب          تعريق ريشى  -) أ :التعريق فى ورقة الذرة -10
 مركبة راحية( -ج             مركبة ريشية   -ب               مفصصة راحية -: )االورقة فى الورد -11
 ( الساق -ج    الجذير  -الجذر      ب -الجذر األصلى ) اإلبتدائى( يتنج عن نمو :    ) أ -12
 القطن(-ج         البنجر   -ب     الذرة     -درنى مثل: ) أ وتدىجذر  -13
جذر  -جذرعرضى    ج-ب      وتدى جذر -:  ) أجذر ينشأ من اى عضو نباتى خالف الجذير -14

 إبتدائى(
 (جذر إبندائى -ج        جذر عرضى ليفى  -ب      جذرأصلى     -) أ :الجذر  فى الذرة -15
 (الريشة -ج             الجذير  -ب         الجذر     -تنشأ الساق نتيجة لنمو : ) أ -16
 القطن(-ج      الفراولة      -ب    الخيار    -ساق مدادة ) جارية ( كما فى : ) أ -17
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 (الفلقات
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 (جذر إبندائى -جذر عرضى درنى    ج-ساق أرضية      ب -البطاطا عبارة عن : ) أ -22

 (ساق جارية -ج        ساق زاحفة    -ساق أرضية      ب -: ) أالرايزوم عبارة عن -23
 (زائدة شوكية   -ج         ورقة متحورة -ب  ساق متحورة    -أالشوكة فى الورد عبارة عن: )  -24
 

 وضح بالرسم مع كتابة البيانات كال مما يأتى) أرسم فى ظهر الغالف(: :ثانيا
 ساق متورقة فى السفندر -3مناطق الجذر        -2الذرة            تركيب بذرة )حبة( إندوسبرمية فى  -1
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 مناطق الجذر -3
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 تركيب بذرة اندوسبرمية ثنائية الفلقة -1

 االنبات الهوائى -2
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 ساق متورقة فى المهلنبكيا -7

 ساق متحورة لمحالق فى العنب -8
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