
 جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 
 مورفولوجى وتشريحـادة / امل

 :   سئلة اآلتيةأحب عن األ

 : وضح وظيفة كالً من:  1س 

 . الليسوسومات (أ 

 . الخشب  (ب 

 . اللحاء (ج 

 : الصحيحة مما بين القوسيناختر اإلجابة :  2س

 وظيفة النواة   (أ 

 . إنتاج الطاقة( –جميع الوظائف الحيوية بالخلية  –تخليق البروتين  –ل المواد داخل الخلية نق)

 األنسجة اإلسكلرنشمية خالياها  (ب 

 إنشائية( –تخزينية  –ميتة  –)حية 

 التركيب التشرحى للجذر ذات فلقة واحدة الحزم الوعائية عددها  (ج 

 . ( 8أكثر من    –  8لى إ 2  –  4إلى  2) 

 فى التركيب التشريحى للساق ذات الفلقتين  (د 

  –النسيييا ااساسييى مميييز إلييى قشيير  ونخييا   –)النسيييا ااساسييى مييير مميييز إلييى قشيير  ونخييا  

 كل ما سبق( . –القشر  موجود  والنخا  مائب 

 

 الحزم الوعائية فى ساق ذات فلقة واحدة  (ه 

 كل ما سبق( . –مرتبة فى حلقة  –جانبية مفتوحة  –)جانبية مغلقة 

 
 

 ......أنت ت  ألسئل   
  تم يا   ا ج اح و  ت فيق ،،،

  

 تعلةةةيم أساسةةةى:  الثانيةةةةالفرقةةةة 

 2112ينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاير دور 

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزمن : سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعتان

 2112-11-10االمتحةةةان  تةةةاري 

 



 إجابت إختبار مـادة / مورفولوجى وتشريح

 40/40/6402تاريخ اإلمتحان 

 أستاذ المادة الدكتور / احمد عبد الرازق عبد هللا كليت العلوم

 : : وضح وظيفة كالً من 1س إجابة 

 . الليسوسومات (أ 

 وظيفة الليسوسوم هى إفراز إنزيمات تساعد على تحلل الخلية بعد موتها .

 . الخشب  (ب 

 وظيفة الخشب توصيل المياه واامالح المعدنية من التربة إلى جميع أجزاء النبات .

 اللحاء . (ج 

 النبات .نقل المواد الغذائية المصنعة من خالل ااوراق إلى جميع أجزاء وظيفة اللحاء هى 

 :)اإلجابة الصحيحة التى تحتها خط(  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 2سإجابة 

 وظيفة النواة   (و 

 . (الطاقةإنتاج  – جميع الوظائف الحيوية بالخلية –تخليق البروتين  –الخلية  ل المواد داخل)نق

 األنسجة اإلسكلرنشمية خالياها  (ز 

 إنشائية( –تخزينية  – ميتة –)حية 

 التركيب التشرحى للجذر ذات فلقة واحدة الحزم الوعائية عددها  (ح 

 . ( 8أكثر من    –  8لى إ 2  –  4إلى  2) 

 فى التركيب التشريحى للساق ذات الفلقتين  (ط 

  – النسةةيا األساسةةى مميةةز إلةةى قشةةرة ونخةةا  –)النسيييا ااساسييى مييير مميييز إلييى قشيير  ونخييا  

 . كل ما سبق( –القشر  موجود  والنخا  مائب 

 

 الحزم الوعائية فى ساق ذات فلقة واحدة  (ي 

 . كل ما سبق( –مرتبة فى حلقة  –جانبية مفتوحة  – جانبية مغلقة)

 


