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       الزراعىالنبات :قسم          

 نبات زراعى )تقسٌم النبات(مادة: المتحان  استرشادينموذج إجابة 

 الزراعة و التربٌة :شعبة     ألولىا:الفرقة 

 م2102/ 2102 الجامعًللعام   الثانً الدراسًالفصل 
    

 -السؤال األول:

 -:عن خمس نقاط فقط مما يأتى يجيب الطالب    -مما يأتى: خمس فقطعرف أ(  

 مثل اليوجمينا  تجمع فى صفاتيا بين صفات الكائنات النباتية و الكائنات الحيوانية  ىى كائنات/الكائنات االنتقالية
 ليس ليا جدار جامد.-0  -فيى  تشترك مع الحيوان فى التالى:.
 احتوائيا عمى بقعة عينية حساسة لمضوء. -3 

 عمى بالستيدات و يحصل عمى غذائو بطريقة حيوانية. بعضيا ال يحتوى-2     
 تتحرك باألسواط كالحيوانات البدائية.-5 تحتوى عمى مرئ.   -4        

 احتواء بعضيا عمى بالستيدات خضراء وىى تشابو النباتات فى         
 ند تكاثرىا ال تكون أجنة حقيقية.ىى النباتات التى ال يتميز جسميا الى جذر أو ساق أو أوراق حقيقية و ع /الثالوسيات

 ىو عضو التذكير فى النباتات األرشيجونية. / نثريدةاال 
 تعتمد عمى نفسيا فى تكوين غذائيا لوجود مادة الكموروفيل. ىى التى /كائنات ذاتية التغذيةال

 يضة( لتكوين الزيجوت. ىو اندماج الجاميطة المذكرة)النواة الذكرية التناسمية( مع الجاميطة المؤنثة) الباإلخصاب/
الفطر يحيط بالطحمب لحمايتو من الجفاف و يمده بالماء و االمالح بينما  -ىي معيشة تكافمية بين فطر وطحمب /األشنات

 .يده الطحمب بالمواد الغذائية المجيزة
ث عمميتى التمقيح و عضو التكاثر الجنسى في النباتات الزىرية و المسئولة عن تكوين الثمار و البذور بعد حدو /الزىرة

 االخصاب.
 يجمع فى صفاتو مابين صفات الكائن الحى والجمادىو كينون  /الفيروس
 -ومن صفات الكائن الحى : 

 قدرتيا عمى النمو والتكاثر فى الخاليا و األنسجة و إحداثيا ألعراض المرض. - 
 والكيميائية. يستجيب الفيروس لتأثير درجة الحرارة و غيرىا من العوامل الطبيعية  - 
 القدرة عمى إحداث سالالت جديدة ومتطورة  نتيجة حدوث طفرات. - 

 -أما صفات الجماد تتمثل فى:
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 ال يتنفس.-  ليس لو تركيب خموى محدد.-
 أمكن فصميا خارج الخاليا الحية عمى ىيئة بمورات مثل المواد الكيميائية.-

 ائل المتخصصة الذى يتطفل عمييا.ال يمكنو التكاثر إال داخل الخاليا الحية لمعو -    
 ىو انتقال حبة المقاح المناسبة من متك الزىرة الى ميسم الزىرة المناسبة في الوقت المناسب./التمقيح

ىو العمم الذى يختص بدراسة النباتات من حيث صففاتيا و تركيبيفا و تفاريي حياتيفا و طفرق تكاثرىفا و  /عمم تقسيم النبات
 فى مجموعتيا  التقسيميو بالمممكة النباتية. لوضعيافيا عالقتيا التطورية بأسال

************************** 
 -مما يأتى: ألثنين فقط االقتصاديةأذكر األىمية ب(

 -فقط مما يأتى: أثنينيجيب الطالب عن 
 أوال : مضارىا :/البكتريا-0
بأمراض كثيرة مثل  ا وغيرىا كما تصيب الحيوانتسبب إصابة األنسان بكثير من األمراض كالسل والتيفود والدوسنتاري -0

 سل البقر . كوليرا الدجاج والجمرة الخبيثة فى الخيل والحمير .
تصيب النباتات بكثير من األمراض التى أىميا فى مصر مرض العفن الطرى لثمار الفاكية والخضروات المخزنة فى  -3

 أماكن حارة رطبة .
 عنيا حموضة المبن وتزني الزبد وتعفن المحوم وكثيرا ما ينتج عن إفرازاتيا تفسد الكثير من األطعمة فيتسبب -2

 .اإلنساندى بحياة و مواد سامة قد ت
السماد غير المكبوسة ويتكون عنيا نشادر أو  يا تحمل المادة العضوية فى التربة الغدقة أو أكوامعتسبب بعض أنوا -4

 غازات أزوتية ال يستفيد منيا النبات .
 فوائد البكتريا :ثانيا : 

أنيا أساسية فى كثير من الصناعات مثل صناعة الخل والزبد وبعض أنواع الجبن والمخمالت وصناعة الكتان ودبغ  -0
 الجمود واألسمدة العضوية .

 تحمل المواد العضوية فى التربة إلى مواد صالحة إلمتصاص النباتات. -3
 الحيوان .تساعد عمى عمميات اليضم فى أمعاء األنسان و  -2
وتمتص االزوت الجوى بكتريا العقد الجذرية تعيش بعض أنواع البكتريا فى جذور النباتات البقولية مكونة عقدا جذرية  -4

ليستفيد منيا النبات . كما أن بعض أنواعيا يعيش منفردا ولو القدرة عمى تمثيل االزوت الجوى فى جسميا وعند موتيا 
 الناتجة عنيا فى صورة صالحة لإلمتصاص .وتحمميا تصبح المواد االزوتية 

تستخدم اآلن فى مجال اليندسة الوراثية بنقل عديد من الصفات الجيدة لتحسين اإلنتاجية فى المحاصيل ) سيتم  -5
 دراستيا فى مادة الوراثة و تربية النبات(.
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 السراخس/ -3
كمية من المياه حيث تعمل ما يشبو اإلسفنج  تضاف النباتات السرخسية الجافة إلي تربة الحدائق المتصاص أكبر -0

 لممساعدة عمى احتفاظ التربة بالمياه .
 تساعد في التخفيف من حموضة التربة . -3
 تستخدم إلضافة مواد عضوية لمتربة الرممية. -2
 تربى بعض النباتات السرخسية فى الصوب واالماكن المظممة لجمال أوراقيا. -4
 الطبية التى يستفاد منيا فى عالج بعض أمراض الجياز اليضمى وطفيمياتو تستخرج منيا بعض المواد -5
  مادة طاردة لمديدان الشريطية . (Aspidium )إذ يستخرج من نبات  

************************** 
 الطحالب الخضراء المزرقة/ -2
 .تربة بعد موتيا وتحمل أجسامياتساعد عمى زيادة المواد العضوية فى ال-3.            تتغذى األسماك عمييا-0
 .كما تكسب مياه المستودعات رائحة كريية-2
يتسبب عنو تسمم د تموث مياه المجارى المائية مما ق إفرازىاوىى تكون طبقة كثيفة فوق سطح الماء وينتج من كثرة  –4

 .الماشية إذا شربت منو
************************** 

  الفطريات/–4
كثير من األمراض التى ينتج عنيا عجز كبير فى المحاصيل النباتية المختمفة سواء أكانت حقمية أو تصيب النباتات ب-0

الماليين من الجنييات فى العالم سنوا . وال يقل قيمتو عن عشرة ماليين فى جميورية مصر  بآالفبستانية تقدر قيمتو 
مثل التينيا و  مختمفةبأمراض كما تصيب االنسان  –ض العربية ىذا عالوة عمى ما ينفق من أموال فى مقاومة ىذه األمرا

  تينيا أقدام الرياضيين.
 والجمود واألخشاب وغيرىا ...الي . كاألطعمة اإلنسانتفسد الكثير من حاجيات -3
وصناعة  الكحوالتومن جية أخرى بعض الفطريات ذات قيمة إقتصادية كبيرة مثل فطر الخميرة ويستعمل فى صناعة -2

 تيستخدم بعض أنواعو فى صناعة الجبن مثل جبن الركفور  (Penicillum) الخبز ومصدر لفيتامين )ب( وفطر البنسميوم 
  والبعض االخر ينتج البنسيمين وغيره من المضادات الحيوية .

************************** 
 -:الثانيالسؤال 

 -:القوانين التالية أحدالذى يعبر عن  القطاع الطولىو  المسقط  الزىرىثم أرسم  أسم العائمةأذكر    
   -ٌجٌب الطالب عن احد القوانٌن كاآلتى:  
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م3102زراعة و تربٌة شعبة  –امتحان تقسٌم نبات نموذج اجابة   4 

 العائلة القرنفلٌة        (0

     

 العائلة البصلٌة      (3   

                                                 

 العائلة العالقٌة   )ست الحسن(           (2     
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 :العبارات التالٌةمن  خمس فقطضع عالمة صح أو خطأ أمام  -السؤال الثالث:

 (  X)        تستطيع الفيروسات التكاثر في األوساط الصناعية. -0
 (  X  )      ن". 3الطور الجاميتوفيتى تركيبو الكروموسومى "-2
 ( √  )      وطحمب. األشنات ىي معيشة تكافمية بين فطر -2
 ( √)    تحصل النباتات عمى غذائيا فى صورة بسيطة عن طريق الخاصية اإلسموزية. -4
 ( √ )     أول من وضع أسس التسمية العممية الثنائية ىو العالم لينيس. -5
 (  √)        تضم مممكة البدائيات كائنات حية غير حقيقية النواة. -6
 ( √)      تتميز أجساميا إلي جذور أو سيقان أو أوراق.ال الثالوسيات نباتات -7
 ( √)     توجد الطبقة اليالمية فى الطحالب لتساعد عمى حماية الخاليا من الجفاف. -8
 ( √)       اليوجمينا من الكائنات اإلنتقالية وسط بين النبات والحيوان. -9

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

 -مما يأتى: خمس فقطبماذا تفسر    -السؤال الرابع:
  الخميرة غذائيا بنفسيا. تصنع الفطريات و ال-0      

 غير ذاتية التغذية لعدم أحتوائيا عمى كموروفيل. كائناتألنيا 
**************************  

 تستخدم بعض أنواع الطحالب الخضراء )الكموريال( فى بحوث الفضاء؟-3
فيستخدمو رواد الفضاء كمصدر  -مرة 011ألنيا تنتج األكسجين بكمية تساوى أضعاف حجميا ب 

 متجدد لألكسجين.
************************** 

   DNA?تحتوى القمات البكتريا عمى الحامض النووى  -2
تى تتمكن من نسي حامضيا النووى و تكوين افراد جديدة من الفيروس قادرة عمى احداث ح   

 االصابة مرة اخرى.
************************** 

 وجود طبقة ىالمية حول خيط الطحمب؟ -4
 توجد الطبقة اليالمية فى الطحالب لتساعد عمى حماية الخاليا من الجفاف.

************************** 

درجات 01  
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 اليوجمينا كائن انتقالى بين النبات  و الحيوان. -5      
فيى  تشترك مع الحيوان فى .ألنيا تجمع فى صفاتيا بين صفات الكائنات النباتية و الكائنات الحيوانية

  -التالى:
 احتوائيا عمى بقعة عينية حساسة لمضوء. -3  ليس ليا جدار جامد.-0           

 الستيدات و يحصل عمى غذائو بطريقة حيوانية.بعضيا ال يحتوى عمى ب-2     
 تتحرك باألسواط كالحيوانات البدائية.-5 تحتوى عمى مرئ.   -4        

 احتواء بعضيا عمى بالستيدات خضراء وىى تشابو النباتات فى         
************************** 

 طحمب الكالميدوموناس أرقى من طحمب النوستك؟ -6
الميدوموناس طحمب وحيد الخمية يحتوى عمى الصبغات )الكموروفيالت( داخل بالستيدة ألن طحمب الك

فنجانية الشكل و يحتوى عمى نواة حقيقية كما انو يحدث بو التكاثر الجنسى عن طريق الجاميطات 
المتشابية بينما النوستك تركيبو بسيط جدا ال توجد بو نواة حقيقية و ال توجد بالستيدات بل توجد 

 صبغات سائبة في السيتوبالزم و ال يحدث بو تكاثر جنسى.ال
************************** 

 تتسبب العديد من الفطريات فى العديد من األمراض لمنباتات المختمفة؟-7
  ألنيا كائنات غير ذاتية التغذية لعدم أحتوائيا عمى كموروفيل.
************************** 

 
العبارات التالية من بين األقواس :  لخمس فقطعلميا اإلجابة الصحيحة اختر  -السؤال الخامس:

- 

 (. كالىما معا  -سممى -) جانبى..........يحدث التكاثر التزاوجى فى طحمب اإلسبيروجيرا بالتزاوج-0
 السرخسيات(  –النباتات الزىرية  –معراة البذوريصنف نبات الصنوبر ضمن طائفة النباتات ...........)  -3

 (.االرشيجونة -االنثريدة -)البويضة ..............عضو التأنيث في الريشيا والماركنتيا ىو-2   
 فيكوسيانين(. -فيكوأريثرين -فيكوزانثينتحتوى الطحالب البنية عمى صبغة............)  -4
 العرعر( –كزبرة البئر  – الفيوناريا)  ..........يصنف النبات التالي ضمن طائفة الحزازيات -5
 (.تكافمية معيشة -رمية –.....)تطفمية ...توصف التغذية في األشنات بأنيا ....-6
 الجونيديا(. -األووجونة -......) األنثريديا.....فى طحمب الفولفكس .. ؤنثةتسمى الجاميطة الم-7

تدرجا 01  



م3102زراعة و تربٌة شعبة  –امتحان تقسٌم نبات نموذج اجابة   7 

 -:يةالتالأحذ الرسومات السؤال السادس/ أكمل البيانات على  

           

 )ب(            )أ(   

 
 )ج(                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،،مع تمنٌاتنا بالنجاح و التوفٌق،،  

 د/ ف اتن حسن محمود إسماعيلأ.     
 

************************************* 
**************************** 

***************** 
****** 
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