
 

 4102/4102العام الدراسي العلوم مادة  - الثانيةاملذاكرة              

 )أ (     الثالث الثانوي العلمي                                                                      

 د/05أعط تفسيرًا علميًا لكل مما يأتي: /: أواًل     

 دخول بذرة الصنوبر حياة بطيئة بعد تشكلها. -2التزاوج متباين عند السبيروجيرا                                    -1   

 ن3خاليا السويداء صيغتها  -4انتاش بذرة البازالء أرضي.                                         -3   

 .بذرة الفاصولياء ال تحوي نسيج النوسيل -5   

 د/05ثانيًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية: /   

 ما المصطلح العلمي لكل من : أ(    

 يتلقى الميسم حبوب الطلع من مآبر أسدية الزهرة ذاتها. -1   

   2- DNA يحث على تشكيل قناة االقتران 

 تنشأ من زهرة واحدة تحوي خباء أو عدة أخبية. -3   

 ؟ما مصير اللحافتين في بذرة الحمصب(    

 . من أين تحصل الخاليا األم لحبات الطلع على غذائهاحـ(    

 د/05ثالثًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية: /   

 االنتاش ( –قارني بين بذرة الفاصولياء وحبة القمح من حيث ) عدد الفلقات  -1   

 ماذا تعطي البيضة األصلية والبيضة االضافية بنموها بعد اإللقاح )دون شرح(؟ -2   

 مم تتالف المدقة؟ -3   

 /د50رابعًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية: /   

 والمطلوب: يمثل هذا الشكل النبات البوغي للسرخس  -1    

 المناسب.انقلي األرقام إلى ورقة إجابتك ثم ضعي المسمى  أ(        

 ب( ما الصيغة الصبغية لخالياه ومم ينتج؟       

 الفوناريا -فطر خميرة الخبز  –. الفريز ما طريقة التكاثر الالجنسي عن كل مما يأتي ) دون شرح(  -2    

  ضعي كلمة صح أو كلمة خطأ في نهاية الجملة لكل مما يأتي: -3    

 أ( تنتش حبة طلع الصنوبر بتحريض كيميائي من الميسم.        

 ب( تعطي بوغة نبات الفوناريا بانتاشها المشرة.      

 حـ( يبدأ الجيل العروسي باالنقسام المنصف      

 د/50/خامسًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية:    

 : املئي الفراغات اآلتية -1   

 ......... إلى بذور أ( تتحول البذيرات بعد .      

 ب( يعد اإلخصاب محفزًا لنمو وتضخم................. وتحوله إلى ثمرة حقيقية.    

 حـ( يعطي الرشيم بنموه النبات ) الجهاز (.................    

 : اختاري اإلجابة الصحيحة -2   

 كاذبة وبسيطة بسيطة               مركبة               كاذبة                   أ( ثمرة التفاح :             

 السويداء النواة الثانوية           االندوسبرم          النوسيل             ن:     1ب( إحدى هذه الخاليا صيغتها الصبغية     

 حلقي DNAخيط صبغي  خيط صبغي          DNA              حلقي        RNAحـ( الخلية المانحة تحوي:      

 ما المقصود بإنتاش البذور؟ -3   

 انتهت األسئلة

 055الدرجة: 
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