االمتحان الثاني لمادة العلوم الحياتية
االسم .....................................................
 5عالمات)

(
س / 1اذكر وظٌفة كل من
ضغط اإلمتالء للماء .......................................................................................
هرمون حمض الخلٌلك ..........................................................................................
.............................................................................................
الثـــغــور
الخالٌا المساعدة .................................................................................................
الخاصٌة الشعرٌة النسجة الخشب .............................................................................:
ين ٌبٌن الشكل المجاور ممرات نقل الماء واألمالح الذائبة فٌه بٌن
س :2يب
الخالٌا فً الجذر ،والمطلوب:

( 5عالمات)

 -1ما الرمز الذي ٌشٌر إلى انتقال الماء واألمالح عبر األغشٌة البالزمٌة
والجدر الخلوٌة؟
 -2ما اسم الممر الذي ٌشٌر إلٌه الرمز (ص)؟
 -3ما الرمز الذي ٌشٌر إلٌه الممر الذي ال ٌدخل فٌه الماء واألمالح إلى
سٌتوبالزم الخالٌا؟
 -4اذكر أهمٌة الممرات الجانبٌة.
 -5اذكر الممر الذي تسكه الماء فً البشرة الداخلٌة
 6عالمات )

(
س :3فسر كل مما ٌلً :
 -1اتصال عمود الماء فً انسجة الخشب
............................................................................................................................
 -2قدرة الشعٌرات الجذرٌة على امتصاص الماء من التربة
............................................................................................................................
.3حدوث اإلدماع فً النبات لٌال.
............................................................................................................................
 -4دخول الماء من انسجة الخشب الى اللحاء فً نظرٌة التدفق الضاغط .
............................................................................................................................
 – 5استخدام المزارعٌن لهرمون االكسٌن بكمٌات مناسبة عند زراعة الورد الجوري خضرٌا بالعقل .
.............................................................................................................................
 -6عدم وجود نسٌج االندوسبٌرم فً بعض نباتات ذات فلقتٌن .
.........................................................................................................................
س  : 4صنف الخالٌا التالٌة فً النبات الزهري إلى أحادٌة المجموعة الكروموسومٌة ،أوثنائٌة المجموعة
(  5عالمات )
الكروموسومٌة ،أو ثال ثٌة المجموعة الكروموسومٌة-:
 - 1الخلٌة البوغٌة الذكرٌة األم.
 - 2الخلٌة المولدة.
 - 3الخلٌة األنبوبٌة .
 - 4خلٌة اإلندوسبٌرم.
 -5البوغ األنثوي

 5عالمات)

(
س : 5قارن بٌن كل مما ٌأتً :
 .1انتقال الماء واالمالح من حٌث الٌة دخولها من التربة الى الجذور.
..................................................................................................................................
 .2مكان الغذاء المخزن فً نبات ذات فلقة ونبات ذات فلقتٌن
...............................................................................................................................
 .3الضغط الجذري والخاصٌة الشعرٌة من حٌث مسافة صعود الماء فً انسجة الخشب .
.................................................................................................................................
 -4الخشب واللحاء من حٌث اتجاه النقل .
................................................................................................................................
 - 5قوى التماسك والتالصق من حٌث سبب تكون الروابط .
...............................................................................................................................
س ٌ : 6مثل الشكل المجاور آلٌة نقل الغذاء الجاهز فً اللحاء والمطلوب:
 -1ما اسم الفرضٌة التً تفسر آلٌة النقل حسب الشكل؟ (  6عالمات )
.......................................................................................
 -2اكتب أسماء األجزاء المشار إلًه ا باألرقام ( (2 ،1
.......................................................................................
 -3حدد أي العملٌات المشار إلًها بالرموز ( أ  ،ب  ،ج ) تحتاج إلى طاقة
.........................................................................................
 -4ما التغٌرات التً تحدث نتٌجة انتقال السكروز من أألنبوب الغربالً إلى مواقع
التخزٌن أو االستهالك؟
...............................................................................................
سٌ :6بٌن الشكل األتً كٌسا جنٌنٌا ناضجا فً نبات زهري،
والمطلوب :
 -1ما عدد االنقسامات المتساوٌة التً تحدث للبوغ األنثوي
لتكوٌن الكٌس الجنٌنً الناضج؟

( 6عالمات )

 -2ما اسم الخلٌة المشار إلًها بالرقم (. )1
 -3ما مصٌر الخالٌا المشار إلًها بالرقم ()2
 -4وضح كٌف تتكون خلٌة األندوسبٌرم )(3nبعد انتقال الخلٌتٌن
الذكرٌتٌن إلى داخل الكٌس الجنٌنً الناضج
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 -5ما نوع االخصاب الحدث فً الشكل المجاور
 -6حدد بدقة موقع هذا التركٌب فً الزهرة
س : 7هناك العدٌد من الهرمونات النباتٌة المطلوب اذكر نوع الهرمون المفرز فً كل من العملٌات الحٌوٌة للنباتات مع
( 12عالمة )
تحدد مكان افرازه .
 - 1نمو البذور عند زراعتها فً الظروف المالئمة
 - 2نمو االشجار بشكل افقً .
 - 3التفاف المحالٌق على االسالك
 - 4جفاف التربة من الماء .
مع أمنٌاتً لكم بالنجاح
 - 5النمو البراعم الجانبٌة .
فادي مهداوي

