
 

               4102/5410العام الدراسي  العلوم   مادة - المذاكرة الثانية                                       

 حـ ( الثالــــث الثانوي العلمي )                                                              

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

 يتوقف نمو األنبوب الطلعي لحبة طلع  الصنوبر لمدة سنة. -1

 انتاش بذرة الفاصولياء هوائي -2

 نبات الفوناريا منفصل الجنس وحيد المسكن. -3

 الجيل البوغي تكون الخاليا فيه مضاعفة الصيغة الصبغية. -4

 ثمرة التفاح بسيطة. -5

 د/ 06: / ثانيًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية

 :  ما المصطلح العلمي لكل مما يأتي -1

 ن.1أ( نسيج مغذي في بذرة الصنوبر صيغته 

 ب( نباتات المبيض عندها مفتوح والبذيرات عارية.

 حـ( يتلقى الميسم حبوب الطلع من أسدية زهرة أخرى من النبات ذاته.

 ء( تنتج من اندماج نواتي الكيس الرشيمي في أثناء اإلخصاب. 

 ؟مصير البيضة الملقحة للطحلب الحلزوني في الوسط غير المالئم ما -2

 ما الخطوة األساسية الالزمة لحدوث التكاثر؟ -3

 د/50ثالثًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية: /

 قارني بين : بذرة الصنوبر و بذرة الحمص من حيث عدد الفلقات ومصير اللحافات. -1

  كم الزهرة –بالسميد االخصاب  –الجسيم الوسيط اذكري وظيفة واحدة لكل مما يأتي:   -2

 مم يتألف النبات البوغي للفوناريا؟ -3

 د/ 05/ رابعًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية:

 يمثل الشكل المجاور بذيرة ناضجة من مغلفات البذور والمطلوب:  -1

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

 ب( ماذا تعطي البيضة بإلقاحها ونواتا الكيس باندماجهما. 

 اذكري فقط طريقة التكاثر الالجنسي لكل من:  -2

 فطر خميرة الخبز ( –الهيدرية  -العصية القولونية   –) الدودة المنبسطة    

 وما مراحله عند كائن كثيرالخاليا.ما النمو  -3

 د/50/ خامسًا: أجيبي عن األسئلة األتية: 

 اختاري اإلجابة الصحيحة : أ( 

 بقيبدأ الجيل العروسي:                 أ( االنقسام الخيطي        ب( االنقسام المنصف            حـ( اإللقاح            ء( كل ما س -1

 ن : أ( االندوسبرم                ب( النوسيل                       حـ( السويداء          ء( البيضة األصلية1صيغة أحد هذه التراكيب له  -2

 نوبر واحدة من هذه البذورعديمة السويداء: أ( الفاصولياء                ب( القمح                          حـ( الخروع           ء( الص -3

 ثل كل مما يأتي : ماذا يمب( 

 االندوسبرم  واألرحام –الكيس الرشيمي  –حبة الطلع الناضجة   

 

 انتهت األسئلة
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 033الدرجة: 


