
 

 

 

 

 وٍيخ اٌعٍىَ –لغُ إٌجبد  –ِسّذ عجذاٌغالَ عًٍ اٌدالًٌ : دوزىس/ اعزبر اٌّبدح

ِىسفىٌىخً ورششير ٌطٍجخ اٌفشلخ االوًٌ ثىٍيخ اٌزشثيخ ّٔىرج اخبثخ اِزسبْ 

 :اٌغؤاي االوي

 : يزشوت اٌدٕيٓ فً ثزوس إٌجبد ِٓ  -1 •

 .محور صغير -1 •

. فٍمخ او فٍمزبْ او اوثش زغت ٔىع اٌجزوس -2 •

. اٌشيشخ اٌزً رّٕى العًٍ ورعطً اٌّدّىع اٌخضشي -3 •

. اٌدزيش اٌزي يّٕى العفً ويعطً اٌّدّىع اٌدزسي -4 •

هً إٌّطمخ اٌزً رمع ثيٓ اٌدزيش وِىضع ارظبي اٌفٍمبد  Hypocotyleاٌغىيمخ رسذ اٌفٍميخ  -5*  •

. ثبٌّسىس

 .هً إٌّطمخ اٌزً رمع ثيٓ اٌشيشخ وِىضع ارظبي اٌفٍمبد ثبٌّسىس Epicotyleاٌغىيمخ فىق اٌفٍميخ  -6* 

 : تتركب الخلية النباتية من جزئين رئيسيين ، هما -2 •

 . والجدار الخلوىالبروتوبالست   •

ِثً  اٌّبءرزسىس ثعض االوساق ٌٍميبَ ثىظبئف أخشي اضبفيخ ِثً االوساق اٌزً رزسىس ِٓ أخً رخضيٓ اٌغزاء و  -3

 .ِثً االوساق اٌضهشيخ اٌزىبثش، ثيّٕب رزسىس اوساق ِٓ اخً  اٌجظً واٌظجبس

 : يىخذ اسثعخ أىاع ِٓ اٌغيمبْ االسضيخ وهً -4

 .ٔجبد اٌجطبطظاٌذسٔبد ِثً دسٔبد  -أ •

 .اٌىىسِبد ِثً وىسِخ ٔجبد اٌمٍمبط -ة •

 .اٌشيضوِبد ِثً سيضوِخ ٔجبد اٌمظت وإٌديً -ج •

 .األثظبي ِثً ٔجبد اٌجظً واٌثىَ -د •

 

 

خبِعخ ثٕهب 

وٍيخ اٌزشثيخ  

اٌفشلخ االوًٌ  

 شعجخ فيضيبء وويّيبء وعٍىَ ثيىٌىخيخ

لغُ إٌجبد ثىٍيخ اٌعٍىَ 

ِمشس ِىسفىٌىخيخ ورششير ٔجبد 

 عبعخ   اٌضِٓ 

8/6/2014 



 :اٌغؤاي اٌثبًٔ

 ثزسح اٌخشوع أذوعجشِيخ وِٓ رواد اٌفٍمزيٓ: خطأ ، اٌزظسير  -1

 خطأ ، اٌىسلخ اٌّشوجخ هً اٌزً رزىىْ ِٓ وسيمبد -2

 خطأ ، ِٓ وظبئف اٌىسلخ االعبعيخ اٌزٕفظ واٌجٕبء اٌضىئً -3

 خطأ ، رىخذ االٔبثيت اٌغشثبٌيخ ضّٓ ٔغيح اٌٍسبء -4

 طر ، اٌشيجىعىِبد رٕزح اٌجشوريٕبد -5

 طر ، اٌدذاس اٌخٍىي ِٓ اٌّىىٔبد غيش اٌسيخ فً اٌخٍيخ -6

 خطأ ، رّٕى اٌشيشخ ورىىْ اٌّدّىع اٌخضشي فىق عطر اٌزشثخ -7

 عٕذِب رٕشظ اٌغىيمخ رسذ اٌفٍميخ يىىْ االٔجبد هىائً خطأ، -8

 خطأ ، رٕشأ أغٍفخ اٌجزسح ِٓ اغٍفخ اٌجىيضخ -9

 خطأ ، يسزىي اٌدٕيٓ فً ِعشاح اٌجزوس عًٍ عذح فٍمبد -10

 طر، يزُ رخضيٓ اٌغزاء فً اٌجمىٌيبد عًٍ هيئخ ثشوريٕبد -11

 وظيفخ اٌّىىٔبد إٌجبريخ: اٌغؤاي اٌثبٌث

 .رثجيذ إٌجبد فً اٌزشثخ واِزظبص اٌّبء واالِالذ ورىطيٍهب ٌٍغبق : اٌدزس -1

زًّ االوساق واالصهبس واٌثّبس ورىطيً اٌّبء واالِالذ ٌالوساق ِٓ اٌدزس واٌّىاد اٌغزائيخ ِٓ : اٌغبق -2

 .اٌىسلخ ٌدّيع اخضاء إٌجبد

ح، وايضب يمىَ ثعٍّيخ رذعيُ ووظيفزه ٔمً اٌّبء واالِالذ ِٓ اٌدزس اًٌ اٌغبق ثُ اًٌ اٌىسق :اٌخشت -3

 إٌجبد

 .ووظيفزه ٔمً اٌغزاء اٌّدهض فً اٌىسلخ اثٕبء اٌجٕبء اٌضىئً اًٌ خّيع اخضاء إٌجبد: اٌٍسبء -4

وٌه وظيفزبْ، ِشوس أجىثخ اٌٍمبذ اًٌ اٌىيظ اٌدٕيٕي أثٕبء رخظيت اٌجىيضخ ، وِشوس اٌّبء اًٌ : إٌميش  -5

 .اٌدٕيٓ اثٕبء االٔجبد

 .ووظيفزهب اطالق اٌطبلخ فً اٌخٍيخ وٌزٌه رغًّ ثيذ اٌطبلخ: ؤذسيباٌّيزىن -6

وِٕهب ثالعزيذاد خضشاء وظيفزهب اٌميبَ ثعٍّيخ اٌجٕبء اٌضىئً، وثالعزيذاد ٍِىٔخ ٌدزة : اٌجالعزيذاد -7

 .اٌسششاد وثالعزيذاد عذيّخ اٌٍىْ وظيفزهب اٌزخضيٓ

إٌىاح ِٓ اٌغشبء إٌىوي وإٌىيخ واٌغبئً إٌىوي وثه وهً ِشوض اٌزسىُ فً اٌخٍيخ ورزىىْ : إٌىاح -8

 اٌىشوِبريٓ اٌّغؤوي عٓ اٌظفبد اٌىساثيخ ويغًّ ثبٌىشوِىعىِبد

 أوًّ: اٌغؤاي اٌشاثع

 اٌىشثىهيذساد -ة: ِٓ اٌّىاد إٌبردخ ِٓ عٍّيخ اٌجٕبء اٌضىئً  -1



 اٌىّجيىَ -ج: ِٓ االٔغدخ االٔشبئيخ ٔغيح -2

 اٌٍسبء -ة: ِىىٔبد ٔغيح اٌخاليب اٌّشافمخ أزذ -3

 اٌخشت -أ: اٌمظيجبد أزذ ِىىٔبد ٔغيح  -4

 اٌىسلخ -ج: اٌعضى إٌجبرً اٌزي يمىَ ثعٍّيخ إٌزر هى -5

 اٌدزس -ة: اٌعضى إٌجبرً اٌزي يّزض اٌّبء واالِالذ ِٓ اٌزشثخ هى -6

 اٌغبق -أ: اٌعضى إٌجبرً اٌزي يمغُ اًٌ عمذ وعالِيبد هى -7

 اٌّزجبدي -ج: ح وازذح عٕذ وً عمذح عًٍ اٌغبق ، يغًّ هزا ثبٌزىصيععٕذِب رخشج وسق -8

 اٌّزمبثً -أ: عٕذِب رخشج وسلزبْ عٕذ وً عمذح عًٍ اٌغبق، يغًّ هزا ثبٌزىصيع -9

اٌغىاسي او  -ة: عٕذِب رخشج اوثش ِٓ وسلزبْ عٕذ وً عمذح عًٍ اٌغبق، يغًّ هزا ثبٌزىصيع -10

 اٌّسيطً

 

 اذ واٌزىفيكِع رّٕيبرً ٌٍدّيع ثبٌٕح

 ِسّذ عجذاٌغالَ عًٍ اٌدالًٌ /د

 لغُ إٌجبد ثىٍيخ اٌعٍىَ


