
 

 (التكاثز اجلنسي لدى النباتات الوعائية الزهزية )عاريات البذور() علم األحياء واالرضمادة : يف  ورقة عمل

 (8102 – 8102) الجانوي العلمي الجالح
                                                                                                                                                                                    لكل مما يلي : علنيًا عط تفسريًاأ السؤال االول:

 دعيت مػلكات البزوس بَزا االطه .2 دعيت عاسيات البزوس بَزا االطه .1

 الـيوبش ىبات ميفـل ادتيع وحيذ املظهً .4 دعيت الـيوبشيات باملدشوطيات .3

 صٍاس املؤىجةمً عذد مً األاملؤىح يف الـيوبش يتألف املدشوط  .6 املدشوط املزنش عيذ الـيوبش صٍشة واحذة .5

 .ملذة عاو عيذ الـيوبش طلعيالىبو  األ يتوقف منو .8 يته التأبري عيذ الـيوبش بواططة الشياح. .7

 اإلىذوطبريو يف بزوس عاسيات البزوس )الـيوبش(يتلده  .11 يف بزسة عاسيات البزوس. يضول اليوطيل .9

 .زتنوعة مً الجناسعيذ الـيوبش املدشوط املؤىح الياكج ميجل  .12 تذخل البزسة يف حياة بطيئة بعذ تؼهلَا؟ .11

  أسكي(.فوم )يف بزسة الـيوبش ٍوائي  ىتاؾاإل .13

األىذوطببريو بعبذ اإللكباح     *اليوطيل بعذ اإللكاح  *ذتافة بزيشة الـيوبش بعذ اإللكاح   : اآلتيةماذا ينتج عن احلاالت : السؤال الثاني

  *ارتلية التوالذية ذتبة الطلع أثياء اىتاؾ حبة الطلع  *متايض بعض خاليا األىذوطبريو  *البيلة امللكخة بعذ اإللكاح  *

أثيباء اإلخـبا     اليطفبة األو   ارتلية اإلعاػية ذتبة الطلع أثياء اإلخـا . *ارتلية اإلعاػية ذتبة الطلع أثياء اىتاؾ حبة الطلع 

  *بعذ اإللكاح  والشحه الجاىي اإلعاػيةاليطفة الجاىية وارتلية  *

 ة وخاليا الطبكة اليت تعلو الطبكة الظفلية أثياء تؼهل الشػيه.خاليا الطبكة الظفلي

 : أجب عن األسئلة اآلتية:الثالثالسؤال 

  اليباتات البزسية زتنوعتني, ما ٍنا؟ وما ٍي ؿفات اليباتات عاسية البزوس؟ وما ٍي ؿفات ػجشة الـيوبش؟تله 

 ما ٍو ادتيل املظيطش عيذ الـيوبش؟ وملارا؟ ومب يتنجل اليبات العشوطي املزنش واملؤىح عيذ الـيوبش؟ 

 الهيع الطلعي؟ مما يتألف املدشوط املزنش؟ ومه تتألف الظذاة عيذ الـيوبش؟ ونيف يتفتح 

 نيف تتؼهل حبات الطلع عيذ الـيوبش؟ ومه تتألف حبة الطلع الياكجة عيذ الـيوبش؟ ونيف يتفتح الهيع الطلعي عيذ الـيوبش؟ 

 مه يتألف املدشوط املؤىح الفيت عيذ الـيوبش؟ ومه تتألف الضٍشة الزنشية عيذ الـيوبش؟ ومه تتألف الضٍشة األىجوية عيذ الـيوبش؟ 

 البزيشة الفتية عيذ الـيوبش؟ ومه يتألف الشحه عيذ الـيوبش؟ مما تتألف 

  ستب مشاحل تؼهل اإلىذوطبريو عيذ الـيوبش؟ 

 ما ٍي مشاحل اإللكاح عيذ الـيوبش؟ ستب مشاحل إىتاؾ حبة الطلع؟ ستب مشاحل اإلخـا  عيذ الـيوبش؟ 

 ستب مشاحل تؼهل البزسة عيذ الـيوبش؟ ما ٍي مشاحل تؼهل الشػيه؟ 

 مما يتألف الشػيه اليَائي عيذ الـيوبش؟ ومما تتألف الجنشة؟ ومارا ميجل املدشوط الياكج؟ 

 نيف تيتؼش البزوس عيذ الـيوبش؟ وما ٍي مشاحل إىتاؾ البزوس؟ 

 التأبري. -املداسيط  : ما املقضود بكل مما يأتي:السؤال الرابع
البزيشة الفتية  *161حبة الطلع الياكجة ق *161ملدشوط املزنش قا   :تدزب على تسنيات األشكال اآلتية: اخلامسالسؤال 

 .162البزسة عيذ الـيوبش ق *162البزيشة الياكجة ق *161ق

 -البيية  -التوكع  -التيوع  -اذتجه  -العذد  :قازن بني املخازيط املركسة واملخازيط املؤنثة عند الضنوبس من حيث: السؤال السادس

 ٌ ٍاس. -اللو  عذد األص

ارتاليا األو ذتبات  *البزيشات عيذ الـيوبش  *األنياغ الطلعية عيذ الـيوبش   : مكان وجود كل مما يأتي حدد: السابعالسؤال 

املداسيط املزنشة  *العشوغ األىجوية عيذ الـيوبش  *( يف الـيوبش 2nارتلية األو املولذة لألبواغ الهبرية ) *الطلع يف الـيوبش 

 الكيابة يف املدشوط املؤىح. *الكيابة يف املدشوط املزنش  *يط املؤىجة عيذ الـيوبشاملداس *عيذ الـيوبش 
 صحِّح كل من اجلنل املػلوطة اآلتية:: الثامنالسؤال 

 .تتخول ذتافة البزيشة يف الـيوبش بعذ اإللكاح إ  غالف للجنشة 

 يتخوالٌ بعذ اإللكاح إ  بزستني.  حينل ارتباء يف قاعذتُ وعلى وجَُ الظفلي نيظني طلعيني 

  .حبة الطلع الفتية حتوي بذاخلَا: ارتلية اإلعاػية, وارتلية التوالذية 

 .توجذ املداسيط املؤىجة يف الـيوبش بؼهل ثيائي يف قواعذ الفشوع الفتية 
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 (التكاثز اجلنسي لدى النباتات الوعائية الزهزية )مغلفات البذور() علم األحياء واالرضمادة : يف ورقة عمل 

 (8102 – 8102) الجالح الجانوي العلمي
                                                                                                                                                                                    لكل مما يلي : علنيًا تفسريًاعط أ السؤال االول:

 الفول والفاؿولياء بأىَا عذمية الظويذاء.توؿف بزوس  .2 .حتتوي بزسة جوص اهليذ على طائل حلو .1

 حييط ببزسة اذتنف غالف مفشد. .4 توؿف بزوس ارتشوع والكنح بأىَا رات طويذاء. .3

 .يوؿف غالف بزسة الكنح بالهار  .6 حييط ببزوس املؼنؽ وارتشوع غالفني. .5

 .اذتشاسة مً البزوس امليتؼة اىتؼاس .8 مػلفات البزوس. يضول اليوطيل يف بزوس .7

 تعذ مثشة املؼنؽ والهشص مثشة بظيطة. .11 .ة التفاح بالهاربةدعيت مثش .9

 تعذ مثشة التوت والتني مثشة مشنبة. .12 تعذ مثشة التفاح مثشة بظيطة. .11

 . يعذ اىتاؾ بزسة الفاؿولياء ٍوائي.14 تعذ مثشة الفشيض مثشة متجنعة. .13

. يعذ اىتاؾ بزسة الفول والهظتياء والكنح 15

 والباصالء أسكي

يف البزوس عذمية الظويذاء )الفول والفاؿولياء( أنرب  . الشػيه16

 مً الشػيه يف البزوس رات الظويذاء )الكنح وارتشوع(

 . تيتكل اليطفتاٌ إ  داخل الهيع الشػيني يف إخـا  عاسيات البزوس ويف مػلفات البزوس.17

   : ماذا ينتج عن احلاالت اآلتية: السؤال الثاني

 اىكظامًا ميـفًا  2nاىكظاو ارتلية األو ذتبة الطلع 

 اىكظامًا ميـفا  2nاىكظاو ارتلية األو للهيع الشػيني  *اىكظاو حبة طلع فتية اىكظامًا خيطيًا  *

 تَله ىَاية األىبو  الطلعي  *اىكظامات خيطية متتالية  3اىكظاو ىواة خلية الهيع الشػيني  *

 اىذماج ىواتا الهيع الشػيني أثياء االخـا   * 3nمنو بيلة اكافية  * 2nمنو بيلة أؿلية  *

 اىكظاو ارتلية الهبرية اليت يف جَة الهوة أثياء تهوٌ الشػيه  *

 منو ارتلية الـػرية اليت تكع يف جَة مشنض الهيع الشػيني أثياء تهوٌ الشػيه  *

 عيذ حذ معني  3nتوقف اىكظاو خاليا الظويذاء  *اىكظامات خيطية عذيذة  3nاىكظاو ىواة البيلة اإلكافية  *

 مـري اللخافتني عيذ بزيشة اذتنف  *يكوو الشػيه يف مشاحلُ األخرية بَله الظويذاء  *

 ٍله اليوطيل اللخافتني معا عيذ بزيشة الكنح *مـري اللخافتني عيذ بزيشة الكنح  *مـري اللخافتني عيذ بزيشة املؼنؽ وارتشوع  *

 مـري البزيشات بعذ اإلخـا  امللاعف  *يف بزوس مػلفات البزوس  مـري اليوطيل *

 مؼاسنة أجضاء صٍشية مع املبيض يف تؼهيل الجنشة. *منو جذاس املبيض وتلدنُ بعذ اإلخـا  امللاعف  *

 : أجب عن األسئلة اآلتية:السؤال الثاني

 ما ٍي ؿفات مػلفات البزوس؟ تله ػعبة مػلفات البزوس ؿفني, ما ٍنا؟ 

 ٍو ادتيل املظيطش يف مػلفات البزوس؟ ومب يتنجل؟ مَب يتنجل اليبات العشوطي املزنش؟ واليبات العشوطي املؤىح عيذ  ما

 مػلفات البزوس؟ ما ٍو جَاص التهاثش ادتيظي عيذ مػلفات البزوس؟

 ؟ما املكـود بالضٍشة وما أقظامَا؟ تتهوٌ الضٍشة ارتيجوية الهاملة مً أسبعة ستيطات صٍشية, ماٍي 

 مَه تتهوٌ الظذاة عيذ مػلفات البزوس؟ ومَه تتهوٌ املذقة عيذ مػلفات البزوس؟ وأيً تتؼهل حبات الطلع والبزيشات؟ 

 ستب مشاحل تؼهل حبة الطلع عيذ مػلفات البزوس؟ وستب مشاحل متايض حبات الطلع الفتية إ  ىاكجة؟ 

 س؟ ومً أيً تظتنذ ارتاليا األو ذتبات الطلع غزائَا؟ما ٍي الطبكات اليت تؤلف جذاس الهيع الطلعي عيذ مػلفات البزو 

 مه تتهوٌ البزيشة الياكجة عيذ مػلفات البزوس؟ وما ٍي اػهال البزيشات يف مػلفات البزوس؟ 

 مه يتألف الهيع الشػيني؟ وستب مشاحل تؼهل الهيع الشػيني؟ 

  امليظه؟ نيف تيتؽ حبة الطلع على امليظه؟ستب مشاحل اإللكاح عيذ مػلفات البزوس؟ ستب مشاحل اىتاؾ حبة الطلع على 

  ستب مشاحل حتول البزيشة إ  بزسة؟ 

 ستب مشاحل تهوٌ الشػيه عيذ مػلفات البزوس؟ ومه يتألف الشػيه عيذ مػلفات البزوس؟ 

  3ستب مشاحل حتول البيلة اإلكافيةn إ  طويذاء؟ 

  االطتكالبي عيذ اإلىتاؾ؟ وما ٍي أىواع اإلىتاؾ؟متى يته اإلىتاؾ ومارا يتلنً؟ ومب يتجلى صيادة اليؼاط 

 ما ٍي أىواع الجناس عيذ مػلفات البزوس؟ وما ٍي أؿياف الجناس عيذ مػلفات البزوس؟ 



 

  : ما املقضود بكل مما يأتي:السؤال الرابع

ب التأبري ب التأبري الزاتي ب التأبري غري الزاتي ب الظويذاء ب الضٍشة ب املؼينة ب اليكري )الظشة( ب البزيشة املظتكينة ب البزيشة امليخيية ب البزيشة املكلوبة 

 جنعة.االىتاؾ ب االىتاؾ األسكي ب االىتاؾ اهلوائي ب الجنشة اذتكيكية ب الجنشة الهاربة ب الجنشة البظيطة ب الجنشة املشنبة ب الجنشة املت

ب البزيشة 165ب مكطع يف املئرب ق166ة الطلع الياكجة قب حب165الضٍشة ق   :تدزب على تسنيات األشكال اآلتية: اخلامسالسؤال 

ب مشاحل تؼهل الظويذاء  169مشاحل تؼهل الشػيه ق 169مشاحل اإلخـا  ق 168ب اىتاؾ حبة الطلع ق166الياكجة ق

  171ب بزسة الفاؿولياء وحبة الكنح ق 171ق
 :قازن بني: السؤال السادس

 طول اذتبل الظشي ب بعذ الهوة عً اليكري ب مجال. حيث: البذيزات املستقيمة واملنحنية واملقلوبة من .1

ادتيل وجود األوعية الياقلة ب أػهال اليبات البوغي ب املبيض والبزيشات ب  قارن بني عاريات ومغلفات البذور من حيث: .2

 ب جَاص التهاثش ادتيظي ب اليبات العشوطي املزنش ب اليبات العشوطي املؤىح. املظيطش

 مهوىات الظذاة ب موقع املئرب ب عذد األنياغ الطلعية ب نيفية تفتح الهيع الطلعي يف كل من الصنوبز واملغلفات من حيث:قارن بني السداة  .3

 عذد ارتاليا ب وجود األنياغ اهلوائية ب األغلفة ب وظيفة ارتلية اإلعاػية. قارن بني حبة الطلع الناضجة يف كل من الصنوبز واملغلفات من حيث: .4

موقع البزيشة ب عذد اللخافات ب وجود اذتبل الظشي ب  ذيزة الناضجة يف كل من الصنوبز واملغلفات من حيث:قارن بني الب .5

 األىظجة املػزية ب اليبات العشوطي املؤىح ب موقع العشوغ األىجوية ب أقظاو ارتباء.

 ب اإلخـا  ب وظيفة ارتلية اإلعاػية ذتبة الطلع. التأبري ب طول األىبو  الطلعي قارن بني الصنوبز واملغلفات من حيث مزاحل اإللقاح: .6

اليظج املػزية ب األغلفة ب عذد طالئع الشػينات ب عذد املعلكات ب عذد فلكات  قارن بني الصنوبز واملغلفات من حيث البذرة: .7

 الشػيه ب مـري اليوطيل ب أقظاو الشػيه ب االىتاؾ

حبات الطلع ب البزيشات ب ارتلية األو ذتبة الطلع ب العشوغ األىجوية ب ىواتا  تؼهل  : مكان وجود كل مما يأتي حدد: السابعالسؤال 

 الهيع الشػيني ب املؼينة ب اليكري )الظشة( ب ارتلية األو للهيع الشػيني ب الهيع الشػيني ب الربيعه يف الشػيه.
الضٍشة ب نشطي الضٍشة ب الؼنشاخ )عيل الضٍشة( ب نه الضٍشة ب الطبكات املػزية يف   : اذكس وظيفة كل مما يأتي: الثامنالسؤال 

جذاس الهيع الطلعي ب الطبكة اآللية يف جذاس الهيع الطلعي ب اليوطيل ب اذتبل الظشي ب امليظه ب ارتلية اإلعاػية ذتبة الطلع ب 

 ية ب املعلل يف الشػيه.ارتلية املولذة يف حبة الطلع ب البيلة األؿلية ب البيلة اإلكاف
 صحِّح كل من اجلنل املػلوطة اآلتية:: التاسعالسؤال 

 .تيؼأ الجنشة املتجنعة مً مبايض عذة ميفـلة لضٍشة واحذة, ننا يف الفشيض 

 .يف اإلىتاؾ اهلوائي ال تتطاول الظويكة, ومً ثّه ال ختشج الفلكة أو الفلكتاٌ فوم الرتبة 

 مشحلة اذتياة اليؼطة إ  حالة الظبات )اذتياة البطيئة( داخل البزسة ال ً َا الشػيه م ش اليت ييتكل في ٍو زتنوعة املعٍا  ياكجة.إىتاؾ البزوس: 

 ( 2يف بذاية تهوٌ الشػيه تيكظه البيلة األؿليةn إلعطاء خليتني, إحذاٍنا ؿػرية موجَة حنو نوة البزيشة, والجاىية )

 لهيع الشػيني.موجَة حنو مشنض ا

 ( 1يف اإللكاح امللاعف ىطفة ىباتيةn( ىواة ثاىوية + )2n.معطية بيلة ملكخة أؿلية ) 

شكل  
انتاش  أغلفة البرزة السويداء البريسة

 البرزة
عدد 

 الفلقات

 ميخيية الفاصولياء
بَله يكوو يكوو الشػيه يف مشاحلُ األخرية 

 الظويذاء فتـبح البزسة عذمية الظويذاء
 فلكتاٌ ٍوائي 

 مكلوبة اخلسوع
تبكى الظويذاء وعيذٍا تظنى البزوس رات 

 طويذاء.

 غالفني ططخي متدؼب

 لنيوداخلي سقيل  قاِغ
  

  جوش اهلند

عيذ حذ  3nخاليا الظويذاء  اىكظاويتوقف 

معني فيبكى وطط الهيع الشػيني جوف 

 ميتلئ بظائل حلو

   

 فلكة واحذة أسكي غالف نار  طويذاء.تبكى الظويذاء وعيذٍا تظنى البزوس رات   القنح

  الفول
بَله يكوو يكوو الشػيه يف مشاحلُ األخرية 

 الظويذاء فتـبح البزسة عذمية الظويذاء
 فلكتاٌ أسكي 

   غالف مفشد   احلنط

 غالفني ططخي متدؼب   املشنش

 لنيوداخلي سقيل  قاِغ
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