
  

                                                                 كلٌــــة الزراعــــة   
 المستوى الثالث                                                                            قســم النبات الزراعى

الزراعٌة  الحٌوٌةالتكنولوجٌا : برنامج                 (ن ب ت 326كود ) نبات خاص جًفسٌولو: المادة                                      
ساعتان : الزمن                          (  2013/2014)  الثانً الدراسًالفصل                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 نموذج أجابة استرشادى

 (درجة 20)                                                                                              :-األولالسؤال 

 ؟ عرف النمو مع ذكر أماكنه ومراحله المختلفة موضحا أجابتك بالرسم  -1

الطالب النمووخو الزيادة الغير عكسية فى الوزن والحجم  يعرف

 التخصص -االستطاله  -مراحلة االنقسام  

 

 

 ؟فً إنبات بذور النجلٌات نوضح دور الجبرٌللً -2



 

 أذكر ماتعرفه عن ارتباطات النمو التالية -3

B.Y.       : المحصول البٌولوجً   -                     Net Assimilation Rate – لكفاءة التمثٌلٌةا :  

E.Y.       : -                   المحصول االقتصادي Relative Growth Rate: - ًمعدل النمو النسب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Relative Growth  Rate  (RGR:)يعذل انًُى انُظبً 

  

و انىسٌ انجاف انًتزاكى نهُباث نكم وحذة يٍ انىسٌ األصهي خالل وحذة سيُيت يعيُت  ِ

ويًكٍ االطتذالل    t2انىسٌ انجاف فً انشيٍ انثاًَ   t1 ,W2انىسٌ انجاف فً انشيٍ األول   W1 حيث  

 عهً يعذل انًُى انُظبً باطتخذاو يمياص آخز يثم طىل انُباث

  

 Net Assimimilation Rate :انكفاءة انتًثيهيت 

هً انىسٌ انجاف انًتزاكى نكم وحذة يظاحت ورليت فً وحذة انشيٍ وهً نيظج يمياص دليك نًذي 

كفاءة عًهيت انبُاء انضىئً ونكُها يمياص نهشيادة فً انىسٌ انجاف نهُباث وانتً هً يحصهت 

 نهفزق بيٍ انبُاء انضىئً وانتُفض

 

المحصول البٌولوجى                



الىسن الجاف لكل األعضاء الىباتية وهى واتج مه المحصلة الىهائية لعمليات البىاء الضىئً  هى

 .والتىفس وامتصاص الماء والعىاصز الغذائية وقد يهمل المجمىع الجذري لصعىبة تقديزي بدقة 

انًحصىل االلتصادي 

انخ ...............-انجشء االلتصادي يٍ انُباث ثًار بذور

       (درجة 20)                                                                                   -:الثانًالسؤال 

:- على ضوء ذلك وضح " تعتبر صبغة الفٌتوكروم هى المٌقاتى لعملٌة االزهار فى النبات " 

 ؟ كيفية تخليق صبغة الفيتوكروم بالرسم –صورها  -تعريف صبغة الفيتوكروم -1

وكروم هو صورة بروتينيه زرقاء تتكون من جزء بروتينى وحامل صبغى يمتص الضوء االحمر الفيت

 واالحمر البعيد

 pr-pfrصورة 

كيفية تخليقة  

يوضح الطالب كيفية تخليق الفيتوكروم 

 ؟ floral evocationالتأثيرات الفسيولوجية للفيتوكروم موضحا دورها فى استدعاء التزهير أهمأذكر  -2

الغشية نفاذية ا-1

استطالة الخاليا 

اتساع االوراق 

استدعاء التزهير  

 ويوضح الطالب دوره فى استدعاء التزهير

 وضح بالرسم دور الفيتوكروم في زيادة كفاءة عملية البناء الضوئي؟ -3

 يوضح الطالب دوره فى زياة كفاءة عملية البناء الضوئى

                                                                  (      درجة 20)                                                                                 :-السؤال الثالث

النيتروجين )عرف العنصر مع ذكر الوظائف العامه للعناصر؟ ثم تكلم عن العناصر التاليه   -1

موضحا أجابتك  .صور أمتصاصها –من حيث وظائفها   (، البوتاسيوم ، الكبريت ، الحديد

 ؟جدول في



العنصر ابسط صورة للماده واليمكن تحويلها الى صورة اصغر منها 

صور االمتصاص الوظائف العنصر 

يدخل فى تكوين األحماض النيتروجين 

األمينية والبروتين 

واإلنزيمات  –والبروتوبالزم 

 –والمرافقات اإلنزيمية 

الهرمونات كما  –القلويدات 

خل فى تركيب جزىء يد

الكلوروفيل واألحماض 

النووية وغيرها وهو عنصر 

  .متحرك 

NH4;  NO3
- NO2

- 

 

له دور فسٌولوجى هام فى البوتاسيوم 

عالقة النبات بالماء كما أنه 

منظم لعملٌة النتح عن طرٌق 

فتح وغلق الثغور وهام 

للتنظٌم اإلسموزى حٌث ٌؤثر 

على قٌمة الضغط األسموزى 

التالى قوة للخالٌا وب

اإلمتصاص األسموزٌة 

كما أن له دور هام . للخالٌا

كمنشط لعدٌد من إنزٌمات 

تكوٌن الكربوهٌدرات 

وله دور هام فى .  والبروتٌن

عملٌة البناء الضوئى وهام 

إلنتقال الكربوهٌدرات داخل 

 .النبات وهوعنصر متحرك

K+ 

 

ٌدخل فى تكوٌن األحماض الكبريت 

ٌدخل األمٌنٌة والبروتٌنات و

فى تركٌب الفٌتامٌنات 

والمرافقات اإلنزٌمٌة وله 

دور منشط لبعض اإلنزٌمات 

ــ  ٌدخل فى تركٌب الزٌوت 

الطٌاره وتركٌب 

الفٌرٌدوكسٌن وهو عنصر 

SO4
--SO3

-- 

So2 

 



 .غٌر متحرك

ٌقع وسط بٌن العناصر الحديد 

الكبرى والعناصر الصغرى 

وهوعنصر أساسى لتكوٌن 

تكوٌن الكلوروفٌل وٌدخل فى 

السٌتوكرومات 

والفٌرٌدوكسٌن  ٌنشط العدٌد 

من االنزٌمات وهو عنصر 

 .غٌر متحرك

Fe++ 

Fe+++ 

 

                        

                     

وكيفية  المصريةاالراضى  فيالعناصر الصغرى أمتصاص تكلم عن المشكالت التى تواجه  -2

 ؟عالجها

مما يحول  phلعناصر الصغرى فى االراضى المصريه درجه من اهم المشكالت التى تواجه امتصاص ا

العناصر الصغرى الى صورة غير ميسرة  

عالجها عن طريق استخدام صور اليمكن تحولها الى صورة غير ميسرة مثل النانو والصور المخلبيه 

م مع ذكر أنواعه وأهم التأثيرات الفسيولوجيه لالجهاد على الخليه النباتيه وأه اإلجهادعرف  -3

 االتجاهات الحديثه لتقليل االجهاد على النبات؟

 هو انعكاس لمجموعة من الضغوط البٌئٌة إلحداث تغٌرات فً فسٌولوجٌا النبات :اإلججاد فسٌولوجٌاًا 

 ٌمكن أن ٌمٌز بالتغٌر الفسٌولوجً الحادث إستجابة لإلججاد البٌئً و الذي ال ٌؤدي بالضرورة إلًو

 .خفض بالنمو أو التكاثر

بيئى  – حٌوىه                  أنواع

 تأثٌراته الفسٌولوجٌه على الخلٌه النباتٌه



 

طرق التغلب علٌه 
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الممتحنون   ،،،،،                   طٌب التمنٌاتأع م
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