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 قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 
 مورفولوجي وتشريحالمــــــادة / 

 

 :  سئلة اآلتيةعن األأحب 

 :: أكتب عن   1س 

 . أ ــ أنواع الجذور

 . الورقةب ــ التعرق في 

 : : قارن بين 2س

 أ ــ قطاع عرضي حديث في )ساق ذات فلقة ــ ساق ذات فلقتين( .

  ب ــ األنسجة اإلنشائية ــ األنسجة المستديمة

 

 أنت ت  ألسئل  ......

 مع أطيب   تم يا   ا ج اح و  ت فيق ،،،

 

  

  الثانيةةةة عةةةا  تللةةة  أولةةةيالفرقةةةة 

 6201دور مايو 

 الشةةةةةةةةةعبة :كيميةةةةةةةةةا  وفي يةةةةةةةةةا 
 عةالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة من : سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 11/5/2016تاريخ االمتحان:



 شعبت فيسياء وكيوياء بيولوجى تخلف أولىنوورج إجابت اختبار هادة الوورفولوجى والتشريح للفرقت الثانيت 

 11/5/2012تاريخ االهتحاى 

 كليت العلوم )قسن النباث( –استار الوادة / د . احوذ عبذ الرازق عبذ هللا 

 :: أكتب عن   1س إجابة 
 . أ ــ أنواع الجذور

 العرضيه .تنقسم الجذور الى نوعين أساسين طبقا لمنسأهما  وهما الجذور الوتديه والجذور 

 

 الجذور الوتدية األصميه -1

وهذا النوع من المجموع الجذرى هوو السوا د بوين نباتوات ذوات الينقتوين نوالقطن والاوروع والمولايوه نويوجود مون 
الجذور الوتديه الجذر المتدى العادى )غير المتدرن(مثل القطن والمولايه نوالجذر الوتودى التودرن والوذى يأاوذ 

 :المغزلى مثل اليجل ،الماروطى مثل الجزر ،والمتنور مثل النيت .أشنال ماتنيه وهى 

 الجذور العرضية -2

وتنتشر هوذ  الجوذور بوين نباتوات ذوات الينقوه الواثود  مثول الوذرة والقمو  والنجيول .واهوم انوواع الجوذور العرضوي  
 هى:

 

 الجذور الميفيه :-1

وتنثروووى النباتووات ذوات الينقووه الواثوود  نالووذر  والقموو  وتعوورا اثيانووا بالجووذور الايطيووه عن ووا رويعوو  نووالايوط 
 والنايل .

 

 وتارج من العقد السينى من سط   االرض نسيقان الذر  وقصب السنر .



 الجذور المساعدة :-2

 

 الجذور الهوائية :-3

ر هى جذور تمتد وى ال واء وتستطيع ان تمتص منه باار الماء قبل ان تبنغ سوط  االرض ومون امثنت وا جوذو 
 التين البنغالى .

 

 الجذور الدعامية : -4

وتوجوود وووى بعووض االشووجار الضووامه نأشووجار التووين البنغووالى سووالي  الووذنر وتنشووأهذ  الجووذور هوا يووه وووى اول 
 االمر ثم تتدلى ثتى تصل الى االرض وتاترق ا .

 الجذور التنفسية:-5

ثيووث التربووه ردي وو  الت ويووه ومنتعشووه  توجوود هووذ  الجووذور وووى النباتووات التووى تعوويط وووى مسووتنقعات طينيووه راوووة
 بالماء وغني  بالبقايا النباتيه المتثننه من امثن  هذ  النباتات نبات ابن سيناء .

 

 الجذور التسميقيه:-6

وهووى جووذور عرضووي  تاوورج موون سوويقان بعووض النباتووات المنتيوو  مثوول نبووات ثبوول السووانين ،المتسوونق  مثوول نبووات 
 الشمع .

 

 الجذور الدرنية :

ر عريضه ليييه متشثمه تاتزن وي ا المواد الغذا يوه التوى يعتمود عني وا النبوات ووى بعوض أدوار ثياتوه هى جذو 
 ومن أمثنت ا درنات البطاطا .



 

 الجذور الطيفمية :

 هى جذور تارج من سيقان وجذور بعض النباتات المتطيينه مثل الثامول 

 . ب ــ التعرق في الورقة
ريشة  أو شةبك  راحة   ةذا النةوع األو  أمةا النةوع الثةان  ف ةو تعةرق  يوجد نوعان من التعةرق تعةرق شةبك 

 متوا ى إما طول  كما ف  القمح و الذرة أو متعامد كما ف  المو 

 

 : : قارن بين 2إجابة س
 أ ــ قطاع عرضي حديث في )ساق ذات فلقة ــ ساق ذات فلقتين( .

 ساق نباتات ذوات الفمقه الواحدة :

تشريثى لساق ثديث من ذوات الينقه الواثد  بعمل قطاع مسوتعرض ثيوث يمنن دراس  الترنيب ال
 يمنن التعرا عنى ما يأتى : 

وتتنوووون مووون طبقوووه واثووود مووون الافيوووا عديمووو  المسووواوات البينيوووه وتتانن وووا الثغوووور البشررررة :  -1
 وتغطي ا طبقه من النيوتين .

 ويتنون أساسسا من افيا برانشيمي  .النسيج االساسى   -2

: وهووى عديوودة  ومبعثوور  ووووى النسوويع االساسووى وتعتبوور هووذ  الثووزم جانبيووو   الوعائيررةالحررز   -3
)يوجد الاشب والثاء عنى نصا قطر واثد ( ونوذل  ان وا تعتبور ثوزم وعا يو  مغنقوه نظورا 

 لانوها من النامبيوم ونذل  لوجود غمد لنثزمه .

 ساق نباتات  ذوات الينقتين :

ديث مون ذوات الينقتوين بعمول قطواع مسوتعرض ،ثيوث يمنن دراس  الترنيب التشريثى لسواق ثو
 يمنن التعرا عنى المناطق التالي  :

: تتنون من طبقه واثد  مون الافيوا المتراصوه التوى ال يوجود بين وا مسواواة بينيوه وال البشرة  -1
وراغات ويما عدا الثغور وجدر هذ  الافيا دقيقوه ويموا عودا الجودار الاوارجى مغطوى بطبقوه 

 او االدم  .من النيوتين 
: هووى مجموعوو  موون الطبقووات تنووى البشوورة الووى الووداال وتغنووا االسووطوانه الوعا يووه القشررر    -2

,وغالبووا مووا تنووون طبقوووات اارجيووه موون القشووورة منونووه موون افيوووا برانشوويمي    تثتوووى عنوووى 



بيفسووتيدات اضووراء او افيووا نولنشوويميه عوون االرنووان نمووا وووى السوويقان المضوونع  ، ووووى 
 توجد بالقشرة مجاميع افيا اسننرنيشمي  بعض السيقان قد

: عبارة عون المنطقو  الاارجيو  المثيطو  باالسوطوان  الوعا يو  وتتنوون مون طبقو  البريسيكل  -3
أو انثوور موون افيووا برانشوويمي  غيوور منتظموو  الشوونل تثوويط باالسووطوان  الوعا يوو  ، ونثيوورا مووا 

شويمي  ، ويطنوق عني وا أليواا تتثول افيوا البريسوينل وووق الثوزم مباشورة الوى افيوا اسننرن
 البريسسنل 

: وهى تتنون مون عودد مون الثوزم الوع يو  : وهوى تتنوون مون عودد مون  األسطوانة الوعائية -4
الثزم الوعا ي  ، وتتنون نل ثزم  وعا ي  من الاشب ولثاء ونوامبيوم ، ويتجوه الاشوبنثو 

الثزم  الجانبيو  ، وووى المرنز والنثاء الى الاارج وييصن ا طبق  النامبيوم ، ولذل  تعرا 
بعوووض النباتوووات مثووول سووويقان القرعيوووات يوجووود لثووواء ااووور الوووى الوووداال ييصووول الناووواع عووون 
الاشب أى انه يوجد لثاءان عنى جوانبيى الاشوب وتسومى الثزمو  وو  هوذ  الثالو  بالثزمو  

 ذات الجانبين .

ن افيووا : يثتوول الناوواع الجووزء المرنووزى موون السوواق ،ويتنووون مووالنخرراو واالشررعة النخاعيررة  -5
برانشوويمي  بين ووا مسوواوات  بينيوو  واضووث  .ووووى نوول سوويقان ذوات الينقتووين التووى تثتوووى عنووى 
ثزم وعا ي  منيصن  توجود طبقتوان مون الافيوا البرنشيمشو  ذات اتجواة قطورى تيصول الثوزم 
الوعا يوو  عوون بعضوو ا وتصوول مووابين القشوورة والناوواع تعوورا باالشووع  النااعيوو  وهووى تشووبه 

 الشنل والوظيي  .افيا النااع وى 
 
 

 ب ــ األنسجة اإلنشائية ــ 

 : وتتميز افياها بالاصا ص االتيه هى االنسج  المس وله عن انشاء بقي  االنسجه النباتيه

 الافيا وظييت ا االنقسام .-1            

 أنويت ا نبير   -2            

 أشنااللافيا منعب  . -3            

 الافيا مني   بالسيتوبفزم .-4            

 التوجد وي ا وجوات عصاري  .-5            



 جدارهاالانوى رقيق .-6            

 التوجد وراغات بيني  الافيا .-7           

 األنسجة المستديمة

مجموعووات وووى مواقووع اعنسووج  النباتيوو  المسووتديم  هووى افيووا متاصصوو  وووى الوظووا ا الانويوو  المنتظموو  وووى 
 ماتنيت من  النب, وهذ  االنسج  تتميز بالاواص االتي  :

 الافيا وقدة قدرت ا عنى االنقسام .-1

 النواة تنون صغيرة .-2

 الافيا متعددة االشنال عنى ثسب النسيع الذى يتنون من هذ  الافيا .-3

 الافيا أنبر ثجما من الافيا االنشا ي  .-4

 عنى قدر قنيل من السيتوبفزم .تثتوى الافيا -5

 يوجد وجوة عصاري  نبيرة وى هذ  الافيا -6

 توجد اليراغات بين الانوي  -7

 جدار الافيا ينون مغنظا -8

 


