
 

 (8-7-6-5-4التكاثر اجلنسي عند النباتات )الدروس 

 (2018 – 2017) الثانوي العلمي الثالث
 أعط تفسريًا علميًا ملا يلي: :األولالسؤال 

 ألنه يبدأ باالنقسام املنصف ويكون قادرًا على تكوين أعراس تقوم باإللقاح تكون اخلاليا يف اجليل العروسي أحادية الصيغة الصبغية. -

 1nألنه يبدأ باإللقاح ويكون قادرًا على إعطاء أبواغ جنسية  تكون اخلاليا يف اجليل البوغي مضاعفة الصيغة الصبغية. -
 ذكرية والعروس و األنثوية من الناحية الشكليةألنه ال ميكن التمييز بني العروس ال يعد التزاوج متماثل  لدى فطر عفن اخلبز -

لننا نستطيع من الناحية السلوكية التميز بني )األعراس املذكرة( من خالل انتقال حمتوى خالياها عرب قناة .يعد التزاوج عند السبريوجريا متباين -

 املقابل )األعراس املؤنثة( االقرتان إىل خاليا اخليط

 لوجود فروع حتمل املناطف وفروع حتمل األرحام على نفس النبات حادي املسكنالفوناريا منفصل اجلنس أ -

 ألن اجليل البوغي ال حيوي خيضور يعيش اجليل البوغي يف الفوناريا متطفاًل على اجليل العروسي -

 ألنه اجليل العروسي يتمثل بالنبات املورق كامل النمو ذاتي التغذية   سيطرة اجليل العروسي يف الفوناريا على اجليل البوغي -

 ألن املناطف تنضج قبل األرحام  حدوث اإللقاح املتصالب يف السرخس -

 ألن اجليل البوغي يتمثل بالنبات املورق كامل النمو ذاتي التغذية سيطرة اجليل البوغي على العروسي يف السرخس -

 ألن املبيض عندها مفتوح والبذيرات عارية بهذا االسم تسمية عاريات البذور -

 ألن املبيض عندها مغلق والبذيرات بداخله تسمية مغلفات البذور بهذا االسم -

 ألنه يتمثل بالنبات األخضر )اجلهاز اإلعاشي( اجليل البوغي هو املسيطر يف الصنوبر -

 لصنوبر يتم عن طريق تشكيل البذور ضمن أعضاء تكاثرية تدعى املخاريطألن التكاثر اجلنسي يف ا تسمى الصنوبريات باملخروطيات -

 لوجود املخاريط املذكرة واملخاريط املؤنثة على الشجرة نفسها الصنوبر منفصل اجلنس وحيد املسكن -

 لوجود وريقة صغرية تدعى قنابة يف قاعدة املخروط املذكر يعد املخروط املذكر زهرة واحدة -

 لكي تنضج البذيرة وتتشكل األرحام خروط املؤنث يف الصنوبر عن النمو عامًا  كاماًل عند إنتاش حبة الطلعيتوقف منو امل -

 ألنها تفقد اجلزء الكرب من املاء املوجود فيها دخول البذرة يف الصنوبر يف حياة بطيئة -

 هلواء ثم تستقر يف الرتبةلكي تنطلق البذور اجملنحة يف ا تتباعد حراشف املخروط املؤنث الناضج املتفتح -

 ألن السويقة تتطاول فوق الرتبة معطية احملور حتت الفلقات الذي يرفع الفلقات فوق األرض يعد إنتاش بذرة الصنوبر فوق أرضي )هوائي( -

 ألن حبلها السري قصري والكوة والنقري على استقامة واحدة البذيرة يف اجلوز مستقيمة . -

 ألن حبلها السري قصري والكوة تقرتب من النقري  منحنية. البذيرة يف الفاصولياء -

 ألم حبلها السري طويل والكوة تقرتب كثريًا من النقري الظاهري وتلتحم اللحافة اخلارجية باحلبل السري  البذيرة يف يف الورد مقلوبة -

 ألنه يتم وفق املعادلتني: اإلخصاب يف مغلفات البذور مضاعف. -

 تنمو لتعطي الرشيم 2nبيضة أصلية            1n+ بويضة كروية  1nنطفة نباتية  -1 

 تعطي بنموها نسيج السويداء 3nبيضة إضافية             2n+ نواة ثانوية  1nنطفة نباتية  -2 

 بح البذور عدمية السويداءألن الرشيم يقوم يف مراحل تكونه األخرية بهضم السويداء فتص تكون البذور يف الفول والفاصولياء عدمية السويداء -

 ألن انقسام خاليا السويداء يتوقف عند حد معني فيبقى وسط الكيس الرشيمي جوف فيه سائل حلو يبقى وسط الكيس الرشيمي جوف فيه سائل حلو يف بذور جوز اهلند -

 تتحول إىل غالف مفرد ألن اللحافة الداخلية تزول وتبقى اخلارجية اليت تفقد ماءها و غالف البذرة يف احلمص مفرد -

 ألن اللحافة الداخلية تزول وتبقى اخلارجية اليت تتضاعف إىل غالفني سطحي متخشب قاس وداخلي رقيق لني غالف بذرة اخلروع مضاعف -

 ألن النوسيل يهضم اللحافتني معًا و عندها تقوم الثمرة بتكوين غالف كاذب للبذرة الغالف يف حبة القمح كاذب -

 ألن البيضة األصلية واإلضافية يهضمانه يف أثناء منوهما النوسيل بعد تشكل البذور يف مغلفات البذوريزول  -

 بهدف تأمني الطاقة الالزمة لنمو الرشيم زيادة األكسدة التنفسية أثناء إنتاش البذور -

 نتشر بشكل حرارةألن قسمًا من هذه الطاقة ال يستخدم يف النمو في انتشار احلرارة من البذور املنتشة -

 ألن السويقة تتطاول حاملة معها الفلقتان والعجز فوق الرتبة يعد اإلنتاش يف الفاصولياء هوائي -

 خترج الفلقة أو الفلقتان فوق الرتبة تتطاول ومن ثم ال ألن السويقة ال اإلنتاش يف الفول  والبازالء ومعظم أحاديات الفلقة  مثل القمح أرضي -

 :ألن أجزاء أخرى من الزهرة أو كرسي الزهرة يشارك مع جدار املبيض يف تكوين الثمرة كاذبة   فاح كاذبة بسيطةتعد مثرة الت  -

 : ألنها تنشأ من زهرة واحدة حتتوي على خباء واحدبسيطة                                          

 حتتوي على عدة أخبية ملتحمة ألنها تنشا من زهرة واحدة تعد مثرة املشمش والكرز مثرة بسيطة -

 : الشرتاك أجزاء زهرية أخرى مع جدار املبيض يف تشكيل الثمرةكاذبة  تعد مثرة التوت والتني مثرة كاذبة مركبة -

 ىل مثرية: ألنها تنشأ من أزهار عدة )نورة( وتتحول كل زهرة فيها بعد إلقاحها إمركبة                                                    

 ألنها تنشأ من أخبية عدة منفصلة لزهرة واحدة ترتكز مجيعها على كرسي الزهرة تعد مثرة الفريز مثرة متجمعة -



 

 أجب عن األسئلة التالية: السؤال الثاني:

 البيضة امللقحةيف أي الظروف حيدث التكاثر اجلنسي عند فطر عفن اخلبز , و ما مراحله بدءًا من جتاور خيطي الفطر وحتى تشكل  -1

 حيدث يف الظروف البيئة غري املالئمة    

  1nكل منهما  –يتجاور خيطان من خيوط الفطر و يعودان ساللتني خمتلفتني وراثيًا يرمز ألحدهما + و األخر  -  

 ينمو لكل منهما بروز جانيب منتفخ يسمى طليعة الكيس العروسي يهاجر إليه معظم اهليوىل والنوى - 

 ى الطليعتان وتتالمسان و تتحول كل طليعة إىل كيس عروسي عن طريق تشكل جدار عرضي يفصله عن باقي اخليطتتالق - 

 مكونة نوى –تزول اجلدر الفاصلة بني كيسني عروسيني يف موضع التالمس وتندمج حمتوياتهما إذ تتحد كل نواة + مع نواة  - 

  2n فتتشكل بيضة ملقحة عديدة النوى 2nثنائية الصيغة   

 ماذا يطرأ على البيضة امللقحة بعد تشكلها ؟ وماذا يطرأ عليها بعد حتسن الظروف البيئية -2

 حتاط بغالف ثخني أسود اللون ومتر حبالة بطيئة حتى تتحسن الظروف -

 1nجنسية بعد حتسن الظروف يطرأ على النوى فيها انقسام منصف ثم تنتش معطية حاماًل للكيس البوغي الذي حيوي أبواغًا  -

 ينفتح كيس األبواغ وتتحرر منه األبواغ لتنتش معطية خيوط فطرية جديدة تتكاثر الجنسيًا - 

 منيز يف دورة حياة الفطريات والنباتات اليت تتكاثر جنسيًا جيلني ما هما ومباذا يبدأ كل منهما وما الصيغة الصبغية لكل منهما -3

 2nالصيغة الصبغية  –اجليل البوغي: يبدأ باإللقاح  -ب          1nالصيغ الصبغية  – اجليل العروسي: يبدأ باالنقسام املنصف -أ 

 دورها متى حيدث التكاثر اجلنسي يف السبريوجريا ؟ وكيف تتشكل قناة االقرتان ؟ و ما -4

 حيدث يف الظروف البيئية غري املناسبة - 

 ينمو من كل خلية بروز باجتاه اخللية املقابلة ثم ينفتح الربوزان على بعضهما وتتشكل قناة االقرتان - 

 يتم من خالهلا انتقال حمتوى كل خلية ألحد اخليوط )عروس ذكرية( لينصهر مع حمتوى خلية مقابلة من اخليط األخر )عروس أنثوية(  -

 تتمثل العروس مبحتوى كل خلية إعاشية -وكيف تتشكل البيضة امللقحة. مباذا تتمثل العروس عند السبريوجريا ؟ -5

 من اخليط األخر )عروس أنثوية( عرب قناة االقرتان تتشكل البيضة امللقحة من خالل انتقال حمتوى كل خلية ألحد اخليوط )عروس ذكرية( لينصهر مع حمتوى خلية مقابلة- 

 ما مصريها بعد عودة الظروف املناسبةما مصري البيضة امللحقة بعد تشكلها ؟ و -6

 حتاط بغالف ثخني وتستقر يف الوحل بعد موت النبات األصلي ومتر حبالة حياة بطيئة - 

تتالشى ثالث وتبقى  1nعندما تصبح الظروف مالئمة يطرأ على نواة البيضة امللقحة انقسام منصف معطيًا أربع نوى أحادية الصيغة الصبغية  - 

 وتعطي بإنتاشها نباتًا عروسيًا يتكاثر الجنسيًا 1nضة اجلديدة واحدة ضمن البي

 ماذا ينتج عن إنتاش البوغة يف الفوناريا ؟ ومما يتألف النبات اإلعاشي ؟ وما اجليل الذي ميثله. -7

 سيميثل اجليل العرو –يتألف من أشباه )سوق و أوراق وجذور(  –ينتج خيط أولي تظهر عليه فيما بعد براعم صغرية   

تنتقل النطاف حبركة سوطية ساحبة يف ماء املطر او الندى متجهة  كيف حيدث اإللقاح يف الفوناريا وماذا ينتج عنه وما اجليل الذي يبدأ بعد ذلك -8

 يبدا اجليل البوغي – 2nحنو األرحام تعرب عنق الرحم ثم تندمج كل نطفة مع بويضة كروية مشكلة بيضة ملقحة 

ينتج من تقسم البيضة امللقحة خيطيًا داخل الرحم حيث تنمو معطية جنني يتمايز إىل نبات  .يتألفات البوغي يف الفوناريا ؟ومما من أين ينتج النب -9

 2nيتألف من قدم وسويقة وحمفظة بوغية حتتوي على خاليا أم مولدة لألبواغ  ,بوغي 

تتمايز مشكلة أبواغ  1nخاليا  4انقسام منصف لتعطي  2nتنقسم كل خلية ام مولدة لألبواغ  الفونارياما هي آلية تشكل األبواغ داخل احملفظة البوغية عند   -10

 فيما بعد ينفتح غطاء احملفظة وتتحرر األبواغ وتتناثر بعيدًا عنها وعندما جتد املكان املناسب تنتش لتعطي نبات عروسي جديد 1nأحادية الصيغ الصبغية 

يتألف من ساق ترابية مطمورة يف  -يتمثل يف النبات األخضر املورق ذاتي التغذية كامل النمو بوغي يف السرخس؟ ومما يتألف.مباذا يتمثل اجليل ال -11

 الرتبة )اجلذمور( يعطي حنو األعلى أوراق خضراء كبرية احلجم تدعى الوراق البوغية وتنمو باجتاه األسفل اجلذور العرضية

 السرخس ؟ وماذا حتوي ؟ وماذا يوجد على حميطه. أين توجد األكياس البوغية يف -12

 يوجد غالف يسمى الطبقة األلية – 2nتوجد على الوجه السفلي لألوراق البوغية وحتوي األكياس البوغية على خاليا أم مولدة لألبواغ  

 ينتج عنهما الصيغة الصبغية للخاليا األم املولدة لألبواغ وما االنقسام الذي يطرأ عليها وماذا   -13

 1nينتج أبواغ جنسية  –انقسام منصف  – 2nالصيغة الصبغية للخاليا األم املولدة لألبواغ  

 متثل اجليل العروسي – 1nتنتج عن إنتاش البوغة   من أين تنتج املشرة ؟وماذا متثل؟ -14

 ر اجلذريةإين تتشكل املناطف واألرحام يف املشرة ويف أي قسم يتوضع كل منهما وما دور األوبا -15

 األوبار اجلذرية  للتثبيت واالمتصاص –املناطف يف القسم الضيق  تتشكل على الوجه السفلي للمشرة حيث تظهر األرحام يف القسم العريض و 

 مم يتألف املخروط املذكر يف الصنوبر ؟ ومم تتألف السداة -16

تتألف السداة من  بشكل لوليب ويف قاعدته وريقة صغرية تدعى قنابة  من حمور مركزي جيمل اوراقًا صغرية تدعى األسدية تنتظم عليه يتألف

 حرشفة على وجهها السفلي كيسيان طلعيان يشكالن املئرب ينفتح عند النضج بشكل طولي  لتتحرر منه حبات الطلع

املوجودة يف األكياس الطلعية انقسام منصف لتعطي  2nتنقسم كل خلية أم مولدة حلبات الطلع   ماهي مراحل تشكل حبات الطلع يف الصنوبر -17

 متثل األبواغ الدقيقة  اليت تتمايز داخل األكياس الطلعية إىل حبات طلع ناضجة  1nأربع خاليا أحادية الصيغة الصبغية 

 خلية إعاشية  –خلية توالدية  –تني خليتني مساعد -كل حبة طلع ناضجة حتتوي على:  ما بنية حبة الطلع الناضجة يف الصنوبر ؟ وضح مع الرسم -18

 حتاط  حبة الطلع بغالف داخلي سللوزي  رقيق وخارجي متقشرن -                                        

 يتباعد الغالفان عن بعضهما على جانيب حبة الطلع مشكلني كيسني هوائيني -                                        



 

 من حمور مركزي يتوضع عليه عدد من األزهار املؤنثة يتألف  خروط املؤنث الفيت يف الصنوبر ؟ ومم تتألف الزهرة املؤنثة يف الصنوبر ؟مم يتألف امل -19

 الزهرة املؤنثة من حرشفة )خباء مفتوح( وحتمل على وجهها العلوي بذيرتني عاريتني و أسفل كل حرشفة قنابة تتألف 

حيتوي  2nمن : حلافة ترتك فتحة تدعى الكوة حتيط بنسيج مغذ يدعى النوسيل  تتألف يف الصنوبر؟ وضح ذلك بالرسم مم تتألف البذيرة الفتية -20

  2nعلى خلية مولدة لألبواغ الكبرية 

م انقسام منصف توجد يف النوسيل تنقس 2nينشأ من خلية أم لألبواغ  الكبرية  من أين ينشأ اإلندوسربم ؟ وكيف يتم ذلك ؟ وما صيغته الصبغية -21

 1nتنقسم خيطيًا معطية نسيج مغذي يدعى اإلندوسربم صيغته الصبغية  تتالشى ثالث منها وتبقى واحدة 1nمعطية أربعة أبواغ كبرية 

تنضج البذيرات عندما تتشكل فيها   متى تتشكل البذيرة الناضجة يف الصنوبر؟ ومن أين تنشأ األرحام يف البذيرة الناضجة ؟ ومم يتألف الرحم . -22

 1nيتألف الرحم من عنق و بطن بداخله العروس األنثوية )البويضة الكروية (   تنشأ األرحام انطالقا من متايز بعض خاليا اإلندوسربم –األرحام 

 مباذا يتمثل النبات العروسي الذكري ؟ ومباذا يتمثل النبات العروسي األنثوي يف الصنوبر -23

  ميثل اإلندوسربم و األرحام النبات العروسي األنثوي –حبة الطلع الناضجة النبات العروسي الذكري  متثل 

 .ما مصري اخللية اإلعاشية والنطفتان النباتيتان يف الصنوبر -24

 واخللية اإلعاشية فتتالشىأما النطفة النباتية الثانية  – 2nالنطفة النباتية األوىل تتحد مع البويضة الكروية مشكلة البيضة امللقحة  

 ما مراحل تشكل الرشيم يف الصنوبر ؟ ومما يتألف. -25

 بعد تشكل البيضة امللقحة ختضع ألربع انقسامات خيطية متتالية ويتشكل بنتيجتها أربع طبقات خلوية يف كل طبقة أربع خاليا - 

 كل من خاليا الطبقة اليت تعلوها أربع معلقاتتتشكل أربع طالئع رشيمية من خاليا الطبقة السفلية فقط يف حني يتش - 

 (12- 6ال يتمايز إال طليعة واحدة إىل رشيم نهائي يتألف من: جذير وسويقة وعجز وفلقات عددها من )- 

 ما مصري كل من حلافة البذيرة والنوسيل أثناء تشكل البذرة يف الصنوبر -26

 تتحول حلافة البذيرة إىل غالف متخشب جمنح للبذرة - 

 يهضم اإلندوسربم النوسيل وحيتل مكانه كما يتضخم نتيجة تراكم املدخرات الغذائية )نشاء, بروتينات, زيوت( يف خالياه - 

 . مما تتكون الثمرة يف الصنوبر؟ وماذا ميثل املخروط الناضج املتفتح -27

     احملروط الناضج املتفتح جمموعة من الثمارميثل –تتكون من حرشفة )خباء مفتوح متخشب( حتمل يف أعالها بذرتني عاريتني   

 تتكون البذرة من الرشيم وغالف متخشب جمنح ونسيج اإلندوسربم  مم تتكون البذرة يف الصنوبر؟ وضح ذلك بالرسم  - 28

 اجلذير يعطي اجلذر  -  ما مصري أجزاء الرشيم يف الصنوبر إذا متت عملية إنتاش البذرة؟ ومن أين يستمد الرشيم الغذاء الالزم لذلك؟ - 29

 ت فوق األرضاالسويقة تتطاول فوق الرتبة معطية احملور حتت الفلقات الذي يرفع الفلق - 

 العجز ينمو معطيا احملور فوق الفلقات . يستمد الرشيم الغذاء أثناء اإلنتاش من املدخرات الغذائية املوجودة يف اإلندوسربم - 

  يسيطر النبات البوغي بشكل شبه تام يف دورة حياتها -صف ثنائيات الفلقة  –صف أحاديات الفلقة  - هما ؟ وما اجليل املسيطر يف مغلفات البذورتضم مغلفات البذور صفني ما  -30

 مباذا يتمثل النبات البوغي يف مغلفات البذور ؟ ومباذا يتمثل النبات العروسي املذكر والروسي املؤنث يف مغلفات البذور. -31

  2nل النبات البوغي باجلهاز اإلعاشي ذو الصيغة الصبغية يتمث - 

 يتمثل النبات العروسي املؤنث بالكيس الرشيمي –يتمثل النبات العروسي املذكر حببة الطلع الناضجة  - 

 يتوضع على كرسي الزهرة احمليطات الزهرية األربعة أذكرها بالرتتيب؟  و مم يتألف كل منها. -32

 من أوراق خضراء غالبًا وعقيمة تسمى لسبالت يتألف:  الكأس-أ 

 : يتألف من أوراق ملونة عقيمة تسمى البتالتالتويج-ب 

 ات الطلعبفيه ح السداة من خيط يعلوه مئرب تتشكل تتألف: األسدية-ج 

 والقلم وينتهي بامليسماخلباء من املبيض الذي حيوي البذيرة  يتألفمن خباء أو أحبية عدة )ملتحمة أو منفصلة(  تتألف :املدقة -د 

 كيف تتشكل حبات الطلع الفتية يف مغلفات البذور؟ وكيف تتمايز إىل حبات طلع ناضجة؟ -33

  1nاملوجودة يف املئرب انقسام منصف لتعطي أربع حبات طلع فتية  2nتنقسم كل خلية أم مولدة حلبات الطلع   -

 تتمايز كما يلي:.  لع ناضجةمتثل األبواغ الدقيقة  اليت تتمايز إىل أربع حبات ط  

 تنقسم كل حبة طلع فتية انقسام خيطي إىل خليتني : خلية إعاشية )خلية األنبوب الطلعي ( وخلية مولدة-

 يتضاعف غالف كل حبة إىل غالف داخلي رقيق سللوزي وغالف خارجي ثخني متقشرن يتميز بوجود تزيينات نوعية-

 احلبل السري -4الكيس الرشيمي   -3النوسيل    -2حلافتان خارجية و داخلية   -1ت البذور؟مم تتألف البذيرة الناضجة يف مغلفا -34

 ما مراحل تشكل الكيس الرشيمي؟. –35

 هي األبواغ الكبرية 1nاملوجودة يف نوسيل البذيرة انقسام منصف معطية أربع خاليا  2nتنقسم اخللية األم للكيس الرشيمي  -

 تتالشى ثالث منها وتبقى واحدة لتكرب وتكون خلية الكيس الرشيمي -

  1nتنقسم نواة خلية الكيس الرشيمي ثالث انقسامات خيطية متتالية معطية مثان نوى  -

 مم يتألف الكيس الرشيمي وكيف تتوضع خالياه؟ وماذا ميثل الكيس الرشيمي يف مغلفات البذور-36

 يف القطب القريب من الكوة وعلى جانبيها : خليتان مساعدتانالعروس األنثوية : -1وهي:  1nيتألف من مثاني نوى  

 يف القطب املقابل للكوةثالث خاليا قطبية :  -2                                          

 يف مركز الكيس الرشيمي نواتا الكيس :  -3                                          

 س الرشيمي النبات العروسي املؤنثميثل الكي  



 

 اإلخصاب -3إنتاش حبة الطلع على امليسم   -2التأبري   -1    ما مراحل اإللقاح يف مغلفات البذور؟ -37

 تنتش حبة الطلع الناضجة بتحريض كيميائي من امليسم  العامل الذي يساعد على إنتاش حبة الطلع يف مغلفات البذور؟ ما -38

 من اخلاليا القطبية واخلليتان املساعدتان بعد اإلخصاب؟ ومن أين تنتج  النواة الثانويةما مصري كل   -39

 تزول اخلاليا القطبية واحلليتان املساعدتان بعد اإلخصاب املضاعف , تنتج النواة الثانوية من اندماج نواتي الكيس يف أثناء اإلخصاب

 كون الرشيم فيهاما مراحل تشكل الرشيم يف مغلفات البذور؟ ومم يت -40

 إلعطاء خليتني إحداهما صغرية موجهة حنو مركز الكيس الرشيمي والثانية كبرية موجهة حنو كوة البذيرة 2nتنقسم البيضة امللقحة  - 

 تنقسم اخللية اليت من جهة الكوة معطية خيطًا خلويًا يدعى املعلق يعلق الرشيم ويدفعه يف أعماق النوسيل-

 من جذير وسويقة يرتبط فيها فلقة أو فلقتان يتكون ة معطية طليعة الرشيم اليت تتمايز إىل رشيم نهائيتنقسم اخللية الصغري -

 و بريعم يدعى العجز يكون مقابل اجلذير من اجلهة األخرى 

 ما مراحل تشكل السويداء -41

  3nانقسامات خيطية عديدة إىل عدد كبري من النوى  3nتنقسم نواة البيضة اإلضافية   - 

 حييط بكل قسم من اهليوىل تنتظم على اجلدار الداخلي  للكيس الرشيمي فتتشكل الطبقة الوىل من السويداء  - 

 يستمر االنقسام حتى ميتلئ الكيس الرشيمي غالبا بنسيج غين باملدخرات الغذائية هو السويداء -

 مباذا يتجلى زيادة النشاط االستقالبي للبذرة -42

 ة البذرة للماء واألوكسجنيزيادة نفاذية أغلف- 

 زيادة األكسدة التنفسية بهدف تأمني الطاقة الالزمة لنمو الرشيم -

 هضم املدخرات الغذائية املوجودة يف الفلقتني أو السويداء و استهالكها من قبل الرشني -

 :حتته خط لكل من اجلمل املغلوطة اآلتية صحح ما: الثالثالسؤال 
 باالنقسام املنصف.  باإللقاحيبدأ اجليل العروسي  -

 الظروف البيئية غري املناسبة. الظروف البيئية املناسبةيتم التكاثر اجلنسي عند فطر عفن اخلبز يف  -

 الالوعائية.   لوعائيةايعد الفوناريا من النباتات  -                                                 متماثل. عند فطر عفن اخلبز متباينيعد التزاوج  -

 مشكلة وسادة أو فرو أخضر. مشرة خضراءجتتمع النباتات العروسية يف الفوناريا مشكلة  -

 اجليل العروسيأوراق( .  –ساق  –ألخضر املؤلف من أشباه ) جذوريف الفوناريا النبات اإلعاشي ا اجليل البوغيميثل  -

 (أوراق –ساق   -نبات اإلعاشي األخضر املؤلف من أشباه ) جذور ال.بالبيضة امللقحةيتمثل اجليل العروسي يف الفوناريا  -

 الالزهرية . زهريةالالسراخس من النباتات الوعائية  -                                                                     متباين. متماثلالتزاوج يف السبريوجريا  -

 النبات العروسييف السرخس على شكل مشرة خضراء قلبية الشكل.  البوغييظهر النبات  -

 جمتمعة -قواعد .  مفردةالفروع الفتية وتكون  نهايةتالحظ املخاريط املذكرة يف  -

 حببة الطلع الناضجة. باألندوسربم و األرحاميتمثل النبات العروسي املذكر يف الصنوبر.  -

 منفصل اجلنس وحيد املسكن. نوحيد اجلنس ثنائي املسكالصنوبر نبات  -

 باألندوسربم واألرحام. حببة الطلع الناضجةيتمثل النبات العروسي املؤنث يف الصنوبر  -

 يسيطر النبات البوغي على اجليل العروسيبشكل كامل .  اجليل العروسي يف الصنوبر على النبات البوغييسيطر  -

 مفرد -نهاية . جمتمعد الفروع الفتية وبشكل قواعتوجد املخاريط املؤنثة يف   -
 للبذرة. للثمرة تتحول حلافة البذيرة بعد اإللقاح إىل غالف -

  وجهه العلوي بذريتني عاريتنييتحوالن بعد اإللقاح إىل بذرتني.   وجهه السفلي كيسني طلعينيحيمل اخلباء على  -

 اخلباءريتني. من حرشفة على وجهها العلوي بذيرتني عا السداةتتألف  -
 وعائية زهرية. ال وعائية الزهريةمغلفات البذور  -

 البوغين باجلذر والساق واألوراق. 2ذو الصيغة  العروسييتمثل النبات  -

 بالكيس الرشيمي. حببة الطلع الناضجةيتمثل النيات العروسي املؤنث يف مغلفات البذور  -

 مقلوبة .مستقيمةالبذيرة يف الورد  -                                                                                     مستقيمة. منحنيةالبذيرة يف اجلوز  -

 بذور. مثار بعد اإلخصاب إىلتتحول البذيرات  -                                                                                 منحنية .مقلوبةالبذيرة يف الفاصولياء  -

 جدار املبيضوحتوله إىل مثرة.  الكأسيعد اإلخصاب حمفزًا لنمو وتضخم  -

 كاذبة . حقيقيةقد يساهم يف تشكيل الثمرة أجزاء زهرية أخرى مع املبيض فتدعى مثرة  -

 بيضة أصلية. معطية بيضة إضافيةن 1ن + بويضة كروية 1يف اإللقاح املضاعف نطفة نباتية  -

 منفصلة لزهرة واحدة. ملتحمة تنشأ الثمرة املتجمعة من أخبية عدة -

 (اهلوائي )فوق األرضيتتطاول السويقة ومن ثم خترج الفلقة أو الفلقتان فوق الرتبة.  األرضييف اإلنتاش  -

 يزالفر -أخبية عدة منفصلة  التفاح.لزهرة واحدة كما يف  مبايض عدة ملتحمةتنشأ الثمرة املتجمعة من  -

 ملتحمة كما يف التفاح. منفصلة كما يف املشمشتنشأ الزهرة البسيطة من زهرة واحدة حتوي عدة أخبية  -



 

 ماذا ينتج عن كل من:ابع: السؤال الر
 خيط أولي تظهر عليه فيما بعد براعم صغرية إنتاش البوغة يف الفوناريا . -

 يةالذي يتمايز إىل نبات بوغي مؤلف من قدم وسويقة وحمفظة بوغتعطي اجلنني  تقسم البيضة داخل الرحم يف الفوناريا . -

  1nتتمايز مشكلة أبواغ أحادية الصيغة الصبغية  1nخاليا  4تعطي  انقسام منصف يف الفوناريا. 2nانقسام اخللية امل املولدة لألبواغ  -

 تعطي صفيحة خضراء قلبية الشكل تدعى املشرة إنتاش البوغة يف السرخس. -

 تعطي نبات بوغي فيت يتمايز ويستقل إىل نبات بوغي جديد م البيضة امللقحة داخل الرحم يف السرخس.تقس -

 متثل األبواغ الدقيقة تتمايز إىل حبات طلع ناضجة 1nتعطي أربع خاليا  انقسامًا منصفا يف الصنوبر. 2nانقسام اخللية األم حلبة الطلع  -

  1nتعطي نسيج األندوسربم   انقسام منصف يف بذيرة الصنوبر. 2nانقسام اخللية األم لألبواغ الكبرية  -

 تتشكل األرحام وتنضج البذيرات متايز بعض خاليا األندوسربم يف بذيرة الصنوبر الفتية. -

 تعطي حمور حتت الفلقات الذي يرفع الفلقات فوق الرتبة. منو السويقة يف بذرة الصنوبر -

 يعطي احملور فوق الفلقات الذي حيمل األوراق منو العجز يف بذرة الصنوبر. -

 تتمايز إىل حبات طلع ناضجة 1nتعطي أربع حبات طلع فتية  انقسام اخللية األم حلبة الطلع املوجودة يف املئرب الفيت انقسام منصف. -

  خلية الكيس الرشيمي  يف نوسيل البذيرة انقسام منصف. 2nانقسام اخللية األم للكيس الرشيمي  -

 بيضة أصلية .1n+ بويضة كروية 1nنطفة نباتية  -

 بيضة إضافية .2n+ نواة ثانوية  1nنطفة نباتية  -

 تعطي الرشيم منو البيضة األصلية. -

 تعطي نسيج السويداء انقسامات خيطية عديدة. 3nانقسام نواة البيضة اإلضافية  -

  2nنوية النواة الثا اندماج نواتي الكيس الرشيمي يف أثناء اإلخصاب. -

 مثرة حقيقية منو جدار املبيض وتضخمه بعد اإلخصاب. -

 مثرة كاذبة اشرتاك كرسي الزهرة أو أجزاء أخرى مع املبيض أثناء منوه . -

 :اذكر وظيفة واحدة لكل من: اخلامسالسؤال 

 يعمل على تشكيل اقرتان بني اخلليتني املاحنة واملتقبلة  عبور جزء منسوخ من صبغي اخللية املاحنة إىل اخللية املتقبلة  بالمسيد اإلخصاب: -

يتم من خالهلا انتقال حمتوى كل خلية ألحد اخليوط )عروس ذكرية( لينصهر مع حمتوى خلية مقابلة من اخليط األخر   قناة االقرتان يف السبريوجربا: -

 أنثوية( فتتشكل بيضة ملقحة)عروس 

 تساعد الكيس البوغي على التفتح بعد نضج األبواغ داخلهالطبقة األلية يف السرخس: -

 تنمو معطية األنبوب الطلعي  اخللية اإلعاشية يف الصنوبر: -

 تنقسم انقسام خيطي لتعطي نطفتني أو عروسني مذكرتني اخللية التوالدية يف حبة طلع الصنوبر: -

 حيوي املدخرات الغذائية اليت يستهلكها الرشيم أثناء اإلنتاش اإلندوسربم يف الصنوبر: -

 تؤدي وظيفة التكاثر اجلنسي و إنتاج الثمار والبذور الزهرة: -

 فرع قصي حتمل  بوساطته الزهرة على الساق عنق الزهرة )الشمراخ(: -

 تتوضع عليه اجمليطات الزهرية األربعة كرسي الزهرة: -

 محاية باقي احمليطات الزهرية كم الزهرة: -

 تستمد اخلاليا األم حلبات الطلع غذاءها من السائل املغذي الناتج عن تهلم الطبقات املغذية الطبقات املغذية يف الكيس الطلعي للمئرب: -

 تساعد على تفتح املئرب عند نضجه الطبقة األلية يف املئرب: -

 يصل البذيرة جبدار املبيض يف منطقة تسمى املشيمة احلبل السري يف مغلفات البذور: -

 توجيه األنبوب الطلعي واحملافظة على حيويته حتى يصل إىل كوة البذيرة اخللية اإلعاشية يف مغلفات البذور: -

 تنمو لتعطي الرشيم )اجلنني( البيضة األصلية يف مغلفات البذور: -

 طي نسيج السويداءتنمو لتع البيضة اإلضافية يف مغلفات البذور: -
 :حدد موقع كل من: السادسالسؤال 

 : داخل احملفظة البوغيةاخللية األم املولدة لألبواغ يف الفوناريا -                      يف اخللية اجلرثومية املاحنة                 بالمسيد اإلخصاب: -

 يف الكيس البوغي الفيت اخللية األم املولدة لألبواغ يف السرخس: -                 على الوجه السفلي للورقة البوغية األكياس البوغية يف السرخس: -

 على الوجه السفلي للمشرة يف قسمها الضيق املناطف يف السرخس: -                         على حميط الكيس البوغي     الطبقة األلية يف السرخس: -

 يف قواعد الفروع الفتية  املخاريط املذكرة يف الصنوبر: -            على الوجه السفلي للمشرة يف قسمها العريض   م يف السرخس:األرحا-

 : يف نهاية الفروع الفتية للنباتاملخاريط املؤنثة يف الصنوبر -



 

 فيتعلى الوجه العلوي للحرشفة يف املخروط املؤنث ال البذيرة الفتية يف الصنوبر: -

 على الوجه السفلي للحرشفة يف املخروط املذكر   األكياس الطلعية للصنوبر: -

 يف األكياس الطلعية الفتية اخللية األم املولدة حلبات الطلع يف الصنوبر: -

 يف نوسيل البذيرة الفتية اخللية األم لألبواغ الكبرية يف الصنوبر: -

 يف البذيرة الناضجة يف بطن الرحم العروس األنثوية يف الصنوبر: -

 داخل املبيض البذيرة يف مغلفات البذور: -                        يف اعلى احلرشفة يف املخروط املؤنث الناضج    البذرة يف الصنوبر: -

 يف جدار الكيس الطلعي لية للمئرب:الطبقة األ -                         يف املئرب الفيت     اخللية األم املولدة حلبات الطلع يف مغلفات البذور: -

 يف نوسيل البذيرة الفتية اخللية األم  للكيس الرشيمي: -                           يف جدار الكيس الطلعي                     الطبقات املغذية للمئرب: -

 مركز الكيس الرشيمي نواتي الكيس: -                     يف القطب املقابل للكوة يف الكيس الرشيمي        اخلاليا القطبية: -

 : يف نوسيل البذيرة الناضجةالكيس الرشيمي -    : يف القطب القريب من الكوة للكيس الرشيميالعروس األنثوية يف مغلفات البذور -
 :ضع املصطلح العلمي املناسب: السابعالسؤال 

 يوجد يف اخللية املتقبلة حلقي يوجد يف اخللية اجلرثومية املاحنة وال DNAهو  (:بالمسيد اإلخصاب) -

 حلقي يدعى بالمسيد اإلخصاب DNAهي اخللية اليت حتوي خيطًا صبغيًا و  (:اخللية املاحنة) -

 هي اخللية اليت متتلك خيطًا صبغيًا وال متتلك بالمسيد اإلخصاب اخللية املتقبلة(:) -

 لذي يبدأ باالنقسام املنصف وتكون اخلاليا فيه أحادية الصيغة الصبغية ويكون قادر على تكوين األعراس اليت تقوم باإللقاحوهو ا (:اجليل العروسي)-

  1nوهو الذي يبدأ باإللقاح وتكون اخلاليا فيه مضاعفة الصيغة الصبغية ويكون قادرًا على تكوين أبواغ جنسية  (:اجليل البوغي) -

 بروز جانيب منتفخ يهاجر إليه معظم اهليوىل والنوى ينمو يف خيطني متجاورين من فطر عفن اخلبز أثناء التكاثر اجلنسي (:طليعة الكيس العروسي) -

 مو على الرتبة والصخور الرطبة وجذوع األشجار يف املناطق الظليلةنملم ي 5يتجاوز  نبات صغري ال وعائي ال (:لفوناريا)ا -

 يط الكيس البوغي يف السرخس يساعد على تفتحه عند نضج األبواغ داخلهغالف على حم (:الطبقة األلية) -

على القسم  صفيحة خضراء قلبية الشكل تتشكل املناطف واألرحام على وجهها السفلي إذ تظهر املناطف على القسم الضيق و األرحام :املشرة()-

 عروسي يف السرخسالعريض وتظهر أسفلها أوبار جذرية للتثبيت واالمتصاص ومتثل النبات ال

 نباتات بذرية وعائية معمرة مجيعها متخشبة تأخذ أشكااًل شجرية أو شجريية  (:عاريات البذور) -

 انتقال حبات الطلع من األكياس الطلعية املتفتحة يف املخروط املذكر بوساطة الرياح إىل كوى البذيرات الفتية يف املخروط املؤنث الفيت(:التأبري يف الصنوبر) -

 نباتات وعائية زهرية بعضها معمر واألخر حولي تأخذ أشكااًل عشبية أو شجرية أو شجريية (:مغلفات البذور)-

 فرع قصري حيمل األوراق الزهرية ختصص بعضها لنؤدي وظيفة التكاثر اجلنسي و إنتاج الثمار والبذور (:الزهرة) -

 لى الساقفرع قصري حتمل بوساطته الزهرة ع (:عنق الزهرة أو الشمراخ)-

 هو قمة عنق الزهرة املتضخمة الذي تتوضع عليه احمليطات الزهرية األربعة (:كرسي الزهرة) -

 هي مكان اتصال البذيرة جبدار املبيض (:املشيمة يف مغلفات البذور) -

 هو مكان اتصال البذيرة باحلبل السري  (:النقري أو السرة) -

 كاجلوز صري والكوة و النقري على استقامة واحدةاحلبل السري فيها ق (:البذيرة املستقيمة)-

 كالفاصولياء احلبل السري قصري والكوة تقرتب من النقري (:البذيرة املنحنية) -

 كالورد احلبل السري طويل والكوة تقرتب كثريا من النقري الظاهري  وتلتحم اللحافة اخلارجية باحلبل السري (:البذيرة املقلوبة)-

 انتقال حبات الطلع من املآبر إىل املياسم (:فات البذورالتأبري يف مغل) -

 وفيه يتلقى امليسم حبوب الطلع من مآبر أسدية الزهرة نفسها (:التأبري الذاتي)-

 يتلقى امليسم حبوب الطلع  من مآبر أسدية زهرة أخرى من النبات ذاته أو من نبات أخر من النوع نفسه (:تأبري غري ذاتي)-

وذلك عندما  جمموعة املظاهر اليت ينتقل فيها الرشيم من حالة السبات )احلياة البطيئة( داخل البذرة الناضجة إىل مرحلة احلياة النشطة (:اإلنتاش)-

 تكون الظروف البيئية مالئمة هلذا االنتقال

 ةحاملة الفلقتان والعجز فوق الرتب وهو اإلنتاش الذي تتطاول فيه السويقة (:اإلنتاش اهلوائي)-

 وهو اإلنتاش الذي ال تتطاول فيه السويقة وال خترج الفلقة او الفلقتان فوق الرتبة (:اإلنتاش األرضي)-

 هي الثمرة اليت تنتج عن منو جدار املبيض وتضخمه بعد اإلخصاب (:الثمرة احلقيقية)-

 ء زهرية أخرىوهي الثمرة اليت يشارك مع املبيض يف تكوينها كرسي الزهرة أو أجزا(:الثمرة الكاذبة) -

 هي الثمرة اليت تنشأ من زهرة واحدة حتوي خباء واحد أو عدة أخبية ملتحمة (:الثمرة البسيطة)-

 هي الثمرة اليت تنشأ من أخبية عدة منفصلة لزهرة واحدة ترتكز مجيعها على كرسي الزهرة (:الثمرة املتجمعة)-

 تحول كل منها بعد إلقاحها إىل مثريةهي  الثمرة اليت تنشأ من أزهار عدة ت (:الثمرة املركبة)-



 

 :قارن بني: الثامنالسؤال 
 :اجليل العروسي واجليل البوغي -1 - أ

 اجليل البوغي اجليل العروسي 

 اإللقاح االنقسام املنصف البداية

 مضاعفة الصيغة الصبغية أحادية الصيغة الصبغية الصيغة الصبغية

 :اجليل املسيطر –األقسام  –الصيغة الصبغية  –الفوناريا من حيث: املنشأ النبات العروسي والنبات البوغي يف  -ب 

 النبات البوغي يف الفوناريا النبات العروسي يف الفوناريا 

 من انقسام البيضة امللقحة إنتاش البوغة نأ ملا

 1n 2n الصيغة الصبغية

 قدم وسويقة و جمفظة بوغيةيتألف من  أشباه )سوق و أوراق و جذور(يتألف من  األقسام

 متطفل اجليل املسيطر السيطرة

 :اجليل املسيطر –األقسام  –الصيغة الصبغية  –النبات العروسي والبوغي يف السرخس من حيث : املنشأ  -ج 

 النبات البوغي يف السرخس النبات العروسي يف السرخس 

 من تقسم البيضة امللقحة من إنتاش البوغة نأ ملا

 1n 2n الصبغية الصيغة

 األقسام
املشرة وتتشكل على وجهها السفلي املناطف يف قسمها الضيق واألرحام 

 يف قسمها العريض ويف أسفلها أوبار جذرية للتثبيت  واالمتصاص

رضية مطمورة )جذمور(ويعطي حنو األعلى أوراق خضراء يتألف من ساق أ

 ل اجلذور العرضيةكبرية احلجم )األوراق البوغية(  وتنمو باجتاه األسف

- السيطرة - - - - - - - - -  املسيطر -

 :اجليل املسيطر –النبت العروسي  –النبات البوغي  –إنتاش البوغة -الفوناريا والسرخس من حيث :  -د 

 السرخس الفوناريا 

 املشرة خيط أولي تظهر عليها فيما بعد براعم صغرية إنتاش البوغة

يتألف من ساق أرضية مطمورة )جذمور(ويعطي حنو األعلى أوراق خضراء  قدم وسويقة و جمفظة بوغيةيتألف من  النبات البوغي

 كبرية احلجم )األوراق البوغية(  وتنمو باجتاه األسفل اجلذور العرضية

يف قسمها الضيق واألرحام يف  املشرة وتتشكل على وجهها السفلي املناطف أشباه )سوق و أوراق و جذور(يتألف من  النبات العروسي

 قسمها العريض ويف أسفلها أوبار جذرية للتثبيت  واالمتصاص

 اجليل البوغي اجليل العروسي اجليل املسيطر

 :اللون –التوضع  –احلجم  –املخاريط املذكرة واملخاريط املؤنثة يف الصنوبر من حيث : العدد  -هـ 

 املخاريط املؤنثة املخاريط املذكرة 

 عددها أقل من املخاريط املذكرة عددها كبري يفوق عدد املخاريط املؤنثة العدد

 حجمها أكرب من املخاريط املذكرة حجمها أصغر من املخاريط املؤنثة احلجم

 يف نهاية الفروع الفتية يف قواعد الفروع الفتية من النبات التوضع

 إىل اللون البين الداكن بعد النضج يتدرج لونها من األخضر لونها أصفر أو برتقالي اللون

 جمموعة من االزهار زهرة واحدة عدد األزهار

 :وجود األكياس اهلوائية–نات يوجود التزي –ت البذور من حيث: عدد اخلاليا احبة الطلع الناضجة يف الصنوبر ومغلف - و

 حبة الطلع يف مغلفات البذور حبة الطلع يف الصنوبر 
 خليتني خالياأربع  عدد اخلاليا

 ال توجد خاليا مساعدة توجد خليتني مساعدتني  وجود اخلاليا املساعدة

 توجد تزيينات نوعية ال توجد تزيينات وجود التزيينات

 ال توجد أكياس هوائية يوجد كيسني هوائيني وجود األكياس اهلوائية

 

 



 

 :استهالك الرشيم للمدخرات الغذائية – الرشيم يف الصنوبر ومغلفات البذور من حيث: عدد الفلقات - ز

 الرشيم يف مغلفات البذور الرشيم يف الصنوبر 
 فلقة أو فلقتان ( فلقة12-6بني ) عدد الفلقات

 من الفلقتني أو السويداء من األندوسربم من أين يستمد الرشيم غذائه أثناء اإلنتاش

 :حيثالبذيرة الناضجة يف الصنوبر و مغلفات البذور من  - ح

 بذيرة مغلفات البذور بذيرة الصنوبر 
 حلافتان حلافة واحدة عدد اللحافات

 يف الكيس الرشيمي الرحم بطن يف موقع العروس األنثوية

 النوسيل فقط النوسيل و األندوسربم النسج املغذية

 :بنموهاماذا تعطي  –الصيغة الصبغية  -البيضة األصلية والبيضة اإلضافية من حيث: املنشأ - ط

 البيضة اإلضافية البيضة األصلية 
             2n+ نواة ثانوية  1nنطفة نباتية     1n+ بويضة كروية  1nنطفة نباتية  - املنأ 

 2n 3n الصيغة الصبغية

 نسيج  السويداء الرشيم )اجلنني( ماذا تعطي بنموها

 أنظر الأكل التالي ثم أجب:   : التاسعالسؤال 
 

 املسميات املناسبة حسب أرقامهااكتب  -1

 

 إىل أي جيل ينتمي هذا النبات؟وما الصيغة الصبغية له؟ ومما ينتج؟ -2

                                          2n الصبغية صيغته امللقحة البيضة من وينتج البوغي اجليل

 

 1n الصبغية البوغة صيغته إنتاش من ينتج العروسي اجليل

 :ضع املسميات املناسبة حسب أرقامها: العاشرالسؤال 
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