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 الفرقة :األولى     شعبة: الزراعة و التربٌة       المادة: نبات زراعى )تقسٌم النبات(         الزراعى:النبات قسم 

 الزمن : ساعتان           م1025/ 1022 الجامعًللعام   الثانً الدراسًالفصل  امتحان                          

 رجةد 00الدرجة النهائٌة=                 

 

 -:فى كراسة اإلجابة***ملحوظة// أجب عن األسئلة التالٌة      

 

 -السؤال األول:
 درجات 01...............................................................................................-مما يأتى: خمس فقطأ(عّرف 

 األشنات -اإلخصاب -كائنات ذاتية التغذيةال –االنثريدة  -الثالوثيات -الكائنات االنتقالية  
 النبات التقسٌمىعلم  -التمقيح الذاتى– الفيروس -الزهرة  -

 درجات01..............................................-مما يأتى: ألثىيه فقطأذكر األهمية االقتصادية ب(
 لبكترياا -4  الطحالب الخضراء المزرقة-3  األشنات-2  .الفطريات -0

 -:الثاويالسؤال 

 -:القوانين التالية أحدالذى يعبر عن  القطاع الطولىو  المسقط  الزهرىثم أرسم  أسم العائمةأذكر    

        
 :العبارات التالٌةمن  خمس فقطضع عالمة صح أو خطؤ أمام  -السؤال الثالث:

 (   )         التكاثر في األوساط الصناعية. البكترياتستطيع  -0
 )     (       ن". 0الطور الجاميتوفيتى تركيبه الكروموسومى "-2
 (   )         األشنات هي معيشة تكافمية بين فطر وطحمب. -3
 )     (    تحصل النباتات عمى غذائها فى صورة بسيطة عن طريق الخاصية اإلسموزية. -4
 )     (     لينيس.أول من وضع أسس التسمية العممية الثنائية هو العالم  -5
 )     (        .نباتات معراة البذور أرقى من الحزازيات و السراخس -6
 )     (    .حقيقية تتميز أجسامها إلي جذور أو سيقان أو أوراقال الثالوسيات نباتات -7
 )     (    توجد الطبقة الهالمية فى الطحالب لتساعد عمى حماية الخاليا من الجفاف. -8
 )     (      يوجمينا من الكائنات اإلنتقالية وسط بين النبات والحيوان.ال -9

   )     (   بعض أنواع الطحالب الخضراء المزرقة لها القدرة عمى تثبيت النتروجين الجوى. -01
                         

 -مما يأتى: خمس فقطبماذا تفسر    -السؤال الرابع:
 باقى األسئمة فى الورقة التالية    ميرة غذائها بنفسها.الخ تصنع الفطريات و ال -0

 تابع السؤال الرابع
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 تستخدم بعض أنواع الطحالب الخضراء )الكموريال( فى بحوث الفضاء؟-2
   DNA?تحتوى القمات البكتريا عمى الحامض النووى  -3
 وجود طبقة هالمية حول خيط الطحمب؟ -4
 ة؟اليوجمينا من الكائنات اإلنتقالي -5
 طحمب الكالميدوموناس أرقى من طحمب النوستك؟ -6
 تتسبب العديد من الفطريات فى العديد من األمراض لمنباتات المختمفة؟-7
 

 -:  مه بيه األقواسالعبارات التالية  لخمس فقط اختر اإلجابة الصحيحة علميا -السؤال الخامس:

 كالهما معًا(. -سممى -..........) جانبىفى طحمب اإلسبيروجيرا بالتزاوج الجنسىيحدث التكاثر -0
 السرخسيات(  –يصنف نبات الصنوبر ضمن طائفة النباتات ...........) معراة البذور -2

 االرشيجونة(. -عضو التأنيث في الريشيا والماركنتيا هو.............. )االنثريدة-3   
 (.فيكوأريثرين -......) فيكوزانثينتحتوى الطحالب البنية عمى صبغة...... -4
 كزبرة البئر( –يصنف النبات التالي ضمن طائفة الحزازيات .......... ) الفيوناريا -5
 معيشة تكافمية(. -رمية –توصف التغذية في األشنات بأنها ............)تطفمية -6
 األووجونة(. -فى طحمب الفولفكس .............) األنثريديا ؤنثةتسمى الجاميطة الم-7
 
 -:ٌةالتالأحد الرسومات سإال السادس/ أكمل البٌانات على  ال

                  
(0)                                                    (2) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مع أطيب التمىيات بالىجاح و التوفيق،،،،،،،،،        

 الممتحىون

 

  تدرجا 01

اتدرج 5  



م1025زراعة و تربٌة شعبة  –متحان تقسٌم نبات نموذج اجابة ا  3 

 تقسٌم النباتمتحان مادة/ إسترشادى إل نموذج إجابة
 زراعة و تربٌة/  لشعبةا  األولىالفرقة/ 

 م1025-1022للعام الجامعً/  الثانًالفصل الدراسً/ 
 درجة 00الدرجة النهائٌة=                 
 

 -:اإلجابةفى كراسة عن األسئلة التالٌة   ٌجٌب الطالب***ملحوظة//     

 

 -السؤال األول:

 درجات 01...............................................................-مما يأتى: خمس فقطالطالب ّرف عيأ(
 مثل الٌوجلٌنا  هى كائنات  تجمع فى صفاتها بٌن صفات الكائنات النباتٌة و الكائنات الحٌوانٌةالكائنات االنتقالٌة/-

 لٌس لها جدار جامد.-2  -فهى  تشترك مع الحٌوان فى التالى:.
 احتوائها على بقعة عٌنٌة حساسة للضوء. -1 

 بعضها ال ٌحتوى على بالستٌدات و ٌحصل على غذائه بطرٌقة حٌوانٌة.-3     
 تتحرك باألسواط كالحٌوانات البدائٌة.-5 تحتوى على مرئ.   -2        
 احتواء بعضها على بالستٌدات خضراء وهى تشابه النباتات فى         

 أو أوراق حقٌقٌة و عند تكاثرها ال تكون أجنة حقٌقٌة. هى النباتات التى ال ٌتمٌز جسمها الى جذر أو ساق /الثالوسٌات-
 هو عضو التذكٌر فى النباتات األرشٌجونٌة. االنثرٌدة /

 تعتمد على نفسها فى تكوٌن غذائها لوجود مادة الكلوروفٌل. هى التى /الكائنات ذاتٌة التغذٌة
 لجامٌطة المإنثة) البٌضة( لتكوٌن الزٌجوت. هو اندماج الجامٌطة المذكرة)النواة الذكرٌة التناسلٌة( مع ااإلخصاب/
الفطر ٌحٌط بالطحلب لحماٌته من الجفاف و ٌمده بالماء و االمالح بٌنما  -هً معٌشة تكافلٌة بٌن فطر وطحلب األشنات/

 ٌده الطحلب بالمواد الغذائٌة المجهزة.
مار و البذور بعد حدوث عملٌتى التلقٌح و عضو التكاثر الجنسى فً النباتات الزهرٌة و المسئولة عن تكوٌن الثالزهرة/

 االخصاب.
 هو كٌنون ٌجمع فى صفاته مابٌن صفات الكائن الحى والجماد الفٌروس/
 -ومن صفات الكائن الحى : 

 قدرتها على النمو والتكاثر فى الخالٌا و األنسجة و إحداثها ألعراض المرض. - 
 من العوامل الطبٌعٌة  والكٌمٌائٌة.ٌستجٌب الفٌروس لتؤثٌر درجة الحرارة و غٌرها  - 
 القدرة على إحداث سالالت جدٌدة ومتطورة  نتٌجة حدوث طفرات. - 

 -أما صفات الجماد تتمثل فى:
 ال ٌتنفس.- لٌس له تركٌب خلوى محدد.-
 أمكن فصلها خارج الخالٌا الحٌة على هٌئة بلورات مثل المواد الكٌمٌائٌة.-
 ل الخالٌا الحٌة للعوائل المتخصصة الذى ٌتطفل علٌها.ال ٌمكنه التكاثر إال داخ-   
وهو انتقال حبوب اللقاح المناسبة من متك زهرة الً مٌسم نفس الزهرة أو مٌسم زهرة أخري على نفس  التلقٌح الذاتى/-

 النبات.
حٌث صفاتها و تارٌخ  ٌختص بتقسٌم النباتات الى مجموعاتها التقسٌمٌة و دراسة هذه النباتات من/ علم النبات التقسٌمى-

 بجمع ( أى أن الطالب هنا ٌقومNaming of plantحٌاتها و طرق تكاثرها و عالقتها التطورٌة. ثم تسمٌة النباتات )
 النباتات من البٌئة و ٌحفظها و ٌقوم بإتباع جداول خاصة )مفاتٌح( لٌصل فى النهاٌة الى اإلسم العلمى للنبات.

******************************* 
 درجات01...........................................................-مما يأتى: ألثىيه فقط االقتصاديةأذكر األهمية ب(

درجة 21  



م1025زراعة و تربٌة شعبة  –متحان تقسٌم نبات نموذج اجابة ا  2 

 -فقط مما يأتى: أثنينيجيب الطالب عن 
 /الفطريات -0 
اء أكانات حقلٌاة أو تصٌب النباتات بكثٌر من األمراض التى ٌنتج عنهاا عجاز كبٌار فاى المحاصاٌل النباتٌاة المختلفاة ساو-2

المالٌٌن من الجنٌهات فى العالم سنوا . وال ٌقال قٌمتاه عان عشارة مالٌاٌن فاى جمهورٌاة مصار  بآالفبستانٌة تقدر قٌمته 

مثال التٌنٌاا و  مختلفةبؤمراض كما تصٌب االنسان  –العربٌة هذا عالوة على ما ٌنفق من أموال فى مقاومة هذه األمراض 

  تٌنٌا أقدام الرٌاضٌٌن.

 والجلود واألخشاب وغٌرها ...الخ . كاألطعمة اإلنسانتفسد الكثٌر من حاجٌات -1

وصاناعة  الكحاوالتومن جهة أخرى بعض الفطرٌات ذات قٌمة إقتصادٌة كبٌرة مثل فطر الخمٌرة وٌستعمل فى صناعة -3

الجاابن مثاال جاابن  ٌسااتخدم بعااض أنواعااه فااى صااناعة (Penicillum) الخبااز ومصاادر لفٌتااامٌن )ب( وفطاار البنساالٌوم 

  والبعض االخر ٌنتج البنسٌلٌن وغٌره من المضادات الحٌوٌة . تالركفور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  /األشنات-2 
 للصابون. -للعقاقٌر.     - لألدوٌة. -للروائح.     -للمركبات الكٌمٌائٌة.    -تعتبر مصدر  : -2

 لها دور فً توازن النظام البٌئً . -1

 تعمل على زٌادة خصوبة التربة ) علل ( ــ ألنها تعمل على تفتٌت الصخور بواسطة أنزٌمات -3

 تستخدم كغذاء لإلنسان وبعض الحٌوانات . -2

 .  SO2تستخدم للكشف عن التلوث البٌئً ) علل ( ــ ألنها حساسة لوجود -5

كما تستخدم أٌضا للكشف على مدى تركٌز المواد اإلشعاعٌة بعد التجارب النووٌة أو أثناء عملٌة التنقٌب عن الٌورانٌوم -0

 المشع .  

 تعمل على إنتاج مركبات طبٌة تستخدم لعالج :  -7

 األمراض الجلدٌة. - الجروح. - الصدر.- األورام الخبٌثة.- 

 .لتضفً على األطعمة نكهات أفضلهناك أنواع منها تستخدم كبهارات -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /المزرقة الطحالب الخضراء-3 
 .تساعد على زٌادة المواد العضوٌة فى التربة بعد موتها وتحلل أجسامها-1.            تتغذى األسماك علٌها-2

 .كما تكسب مٌاه المستودعات رائحة كرٌهة-3

ٌتسبب عنه تسمم د تلوث مٌاه المجارى المائٌة مما ق إفرازهاوهى تكون طبقة كثٌفة فوق سطح الماء وٌنتج من كثرة  –2

 .الماشٌة إذا شربت منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /البكتريا -4 
 أوال : مضارها :البكترٌا/-2

بؤمراض كثٌرة مثل  تسبب إصابة األنسان بكثٌر من األمراض كالسل والتٌفود والدوسنتارٌا وغٌرها كما تصٌب الحٌوان -2

 سل البقر . كولٌرا الدجاج والجمرة الخبٌثة فى الخٌل والحمٌر .

همها فى مصر مرض العفن الطرى لثماار الفاكهاة والخضاروات المخزناة فاى تصٌب النباتات بكثٌر من األمراض التى أ -1

 أماكن حارة رطبة .
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 تفسد الكثٌر من األطعمة فٌتسبب عنها حموضة اللبن وتزنخ الزبد وتعفن اللحوم وكثٌرا ما ٌنتج عن إفرازاتها -3

 .اإلنساندى بحٌاة ومواد سامة قد ت

الساماد غٌار المكبوساة وٌتكاون عنهاا نشاادر أو  فى التربة الغدقاة أو أكاوام ها تحلل المادة العضوٌةعتسبب بعض أنوا -2

 غازات أزوتٌة ال ٌستفٌد منها النبات .

 ثانٌا : فوائد البكترٌا :

أنها أساسٌة فى كثٌر من الصناعات مثل صناعة الخال والزباد وبعاض أناواع الجابن والمخلاالت وصاناعة الكتاان ودبا   -2

 . الجلود واألسمدة العضوٌة

 تحلل المواد العضوٌة فى التربة إلى مواد صالحة إلمتصاص النباتات. -1

 تساعد على عملٌات الهضم فى أمعاء األنسان والحٌوان . -3

وتمتص االزوت الجوى بكترٌا العقد الجذرٌة تعٌش بعض أنواع البكترٌا فى جذور النباتات البقولٌة مكونة عقدا جذرٌة  -2

ما أن بعض أنواعها ٌعٌش منفردا وله القدرة على تمثٌل االزوت الجاوى فاى جسامها وعناد موتهاا لٌستفٌد منها النبات . ك

 وتحللها تصبح المواد االزوتٌة الناتجة عنها فى صورة صالحة لإلمتصاص .

تسااتخدم ا ن فااى مجااال الهندسااة الوراثٌااة بنقاال عدٌااد ماان الصاافات الجٌاادة لتحسااٌن اإلنتاجٌااة فااى المحاصااٌل ) سااٌتم  -5

 استها فى مادة الوراثة و تربٌة النبات(.در

******************************* 
 -:الثاويالسؤال 

 -:القوانين التالية أحدالذى يعبر عن  القطاع الطولىو  المسقط  الزهرىثم أرسم  أسم العائمةأذكر    

        
 األجابة

 العائلة القرنفلٌة        (2

     

 (لعائلة العالقٌة   )ست الحسنا           (1     
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√******************************* 
 :العبارات التالٌةمن  خمس فقطضع عالمة صح أو خطؤ أمام  -السؤال الثالث:

 (  √)         التكاثر في األوساط الصناعية. البكترياتستطيع  -0
 (  √  )       ن". 0سومى "الطور الجاميتوفيتى تركيبه الكرومو -2
 (  √  )       األشنات هي معيشة تكافمية بين فطر وطحمب. -3
 (  √)      تحصل النباتات عمى غذائها فى صورة بسيطة عن طريق الخاصية اإلسموزية. -4
 (  √ )      أول من وضع أسس التسمية العممية الثنائية هو العالم لينيس. -5
 (   √)         .ر أرقى من الحزازيات و السراخسنباتات معراة البذو  -6
 (  √)      .حقيقية تتميز أجسامها إلي جذور أو سيقان أو أوراقال الثالوسيات نباتات -7
 (  √)      توجد الطبقة الهالمية فى الطحالب لتساعد عمى حماية الخاليا من الجفاف. -8
 (  √)        لنبات والحيوان.اليوجمينا من الكائنات اإلنتقالية وسط بين ا -9

   (   √)     بعض أنواع الطحالب الخضراء المزرقة لها القدرة عمى تثبيت النتروجين الجوى. -01

******************************* 
 يجيب الطالب عل خمس نقاط فقط-مما يأتى: خمس فقطبماذا تفسر    -السؤال الرابع:

 ئها بنفسها.الخمٌرة غذا تصنع الفطرٌات و ال -2

 غٌر ذاتٌة التغذٌة لعدم أحتوائها على كلوروفٌل. كائناتألنها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تستخدم بعض أنواع الطحالب الخضراء )الكلورٌال( فى بحوث الفضاء؟-1
فٌستخدمه رواد الفضاء كمصدر متجدد  -مرة 200حجمها ب  ألنها تنتج األكسجٌن بكمٌة تساوى أضعاف

 لألكسجٌن.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   DNA?تحتوى القمات البكترٌا على الحامض النووى  -1
 ادرة على احداث االصابة مرة اخرى.حتى تتمكن من نسخ حامضها النووى و تكوٌن افراد جدٌدة من الفٌروس ق -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درجات 01  

درجات 5  
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 وجود طبقة هالمٌة حول خٌط الطحلب؟ -2
 توجد الطبقة الهالمٌة فى الطحالب لتساعد على حماٌة الخالٌا من الجفاف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الٌوجلٌنا من الكائنات اإلنتقالٌة؟ -5

  -فهى  تشترك مع الحٌوان فى التالى:.ألنها تجمع فى صفاتها بٌن صفات الكائنات النباتٌة و الكائنات الحٌوانٌة
 احتوائها على بقعة عٌنٌة حساسة للضوء. -1  لٌس لها جدار جامد.-2
 ال ٌحتوى على بالستٌدات و ٌحصل على غذائه بطرٌقة حٌوانٌة.بعضها -3
 تتحرك باألسواط كالحٌوانات البدائٌة.-5 تحتوى على مرئ.   -2

 احتواء بعضها على بالستٌدات خضراء وهى تشابه النباتات فى     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طحلب الكالمٌدوموناس أرقى من طحلب النوستك؟ -0
ألن طحلب الكالمٌدوموناس طحلب وحٌد الخلٌة ٌحتوى على الصبغات )الكلوروفٌالت( داخل بالستٌدة فنجانٌة الشكل و 
ٌحتوى على نواة حقٌقٌة كما انه ٌحدث به التكاثر الجنسى عن طرٌق الجامٌطات المتشابهة بٌنما النوستك تركٌبه بسٌط 
 جدا ال توجد به نواة حقٌقٌة و ال توجد بالستٌدات بل توجد الصبغات سائبة فً السٌتوبالزم و ال ٌحدث به تكاثر جنسى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لفة؟تتسبب العدٌد من الفطرٌات فى العدٌد من األمراض للنباتات المخت-7

  ألنها كائنات غٌر ذاتٌة التغذٌة لعدم أحتوائها على كلوروفٌل.
******************************* 

 -:  مه بيه األقواسالعبارات التالية  لخمس فقط علميااختر اإلجابة الصحيحة  -السؤال الخامس:

 (. كالهما معا  -سلمى -) جانبى..........فى طحلب اإلسبٌروجٌرا بالتزاوج الجنسىٌحدث التكاثر -2
 السرخسٌات(  –معراة البذورٌصنف نبات الصنوبر ضمن طائفة النباتات ...........)  -1
 (.االرشٌجونة -)االنثرٌدة ..............عضو التؤنٌث فً الرٌشٌا والماركنتٌا هو-3   

 (.فٌكوأرٌثرٌن -فٌكوزانثٌن......) تحتوى الطحالب البنٌة على صبغة...... -2
 كزبرة البئر( –) الفٌونارٌا  ..........صنف النبات التالً ضمن طائفة الحزازٌات ٌ-5
 (.معٌشة تكافلٌة -رمٌة –.....)تطفلٌة ...توصف التغذٌة فً األشنات بؤنها ....-0
 (.األووجونة -......) األنثرٌدٌا.....فى طحلب الفولفكس .. إنثةتسمى الجامٌطة الم-7

******************************* 
 -:ٌةالتالأحد الرسومات السإال السادس/ أكمل البٌانات على  

  تدرجا 01

اتدرج 5  
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(2)                                                              (2) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع تمنياتنا بالنجاح و التوفيق،،،،

 د/ ف اتن حسن محمود إسماعيلأ.     

 2102-6-2تاريخ االمتحان  
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