
 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 أجب عن جميع االسئلة التالية:

 أكتب المصطلح العلمي المناسب أمام كل عبارة فيما يلي :أوالً :  
 (                      )            جدرانها رلٌمة تحتوي على بالستٌدات خضراء كروٌة أو مسطحة خالٌا نباتٌة  -1

 (                       )            خالٌا نباتٌة سمٌكة بشكل متفاوت فً جدران الخالٌا النباتٌة وهً غروٌة مرنة -2

 (                       )                           والمكونات الحٌةخالٌا نباتٌة سمٌكة ومتٌنة تفتمر الى السٌتوبالزم  -3

 (                      )                  خالٌا نباتٌة رلٌمة الجدران تستخدم فً التخزٌن والبناء الضوئً والحماٌة  -4

 (                       ) مثرى خالٌا نباتٌة تحتوي على االلٌاف والخالٌا المتحجرة وتوجد بالنسٌج الرملً فً الك -5

 (                     )                        سكلرنشٌمٌة توجد فً لشرة الجوز وغالف البذرة نوع من الخالٌا اال -6

 ثانياً : أكمل الجدول التالي :

 

 

 وجه المقارنة

 

 

 

 

 

 نىع الخلية

   

 الخصائص

 

خلية كروية الشكل لها جدر  

 رقيقة مرنة 

 

 الىظائف

 

   

  :أكمل المخطط التاليثالثاً : 

 هـاتـونـكـم                                  ه                                             ـفــائـوظ

 
 

 

 

 

 

 

 يعتمد :.....................                          دمحم عبدالفتاح                        \إعداد المعلم 

 أحيـــــــــــاء : الـــــمـــــــــادة

 الخالياو االنسجة النباتية   : الـدرس عنوان

 : األولالفصل الدراسي

 

 ..........................: ـــبـ/ ـةالطالـ ـمـاسـ
 قدم توالشعبة: :حادي عشرم فــــــــــــــالص

 .................اليوم والتاريخ: 

دبــــي - الخاصـــة الصـالـح الـراشـد مـدرسـة  

 النسيج االساسي



 

  (  ب ) ما يناسب العمود (  أ)  صل من العمود رابعاً:       

 العمود ب العمود أ

 (  الخشب   )   ة التالٌة تكون مٌتة عند البلوغ ي من الخالٌا النباتٌأ -1

 )     ( الخالٌا الحارسة  تسمى الخلٌة البارنشٌمٌة الناللة فً النسٌج اللحائً لنبات زهري  -2

 )     ( الخالٌا المرافمة بٌة تستبدل البشرة الخارجٌة بـ  فً السوق الخش -3

 )     ( الخالٌا االسكلرنشٌمٌة خلٌة تساعد الخلٌة المرافمة فً النمل  -4

 )     ( بالكمبٌوم الفلٌنً خلٌة تتحكم فً فتح وغلك الثغور  -5

 الخلٌة الغربالٌة)     (  نسٌج وعائً ٌعمل على نمل الماء من الجذور الى االوراق -6

 أنعم النظر في الشكل التالي ثم أجب عما يلي : خامساً :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هذا الشكل ؟ وماهً وظٌفته للنبات ؟ تعرف على -1

.......................................................................................................... 

 

 : أكتب البٌانات المشار الٌها باالرلام  -2

1-  ................................2-   ...........................3- ............................. 4- ...................... 

 

 أي االشكال انسابقة هي األكثر كفاءة في اننقم ؟ ونماذا ؟ -3

......................................................................................... 

 والنباتات الغٌر مزهرة ؟توجد فً النباتات معراة البذور أي من االشكال السابمة  -4

.............................................................................................................. 
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 :  أجب عما يليسادساً : 

 كٌف تعمل الخالٌا الدفاعٌة والمسام على المساعدة فً الحفاظ على التوازن فً أوراق النبات ؟ -1

........................................................................................................ 

 لارن ووضح االختالف بٌن شعٌرات الجذور واالنسجة الشعرٌة ؟ -2

........................................................................................................ 

 مٌز بٌن  -3

 النسٌج الخشبً ، والنسٌج الغروي  -4

.......................................................................................................... 

 الخشب واللحاء  - أ

.......................................................................................................... 

 البشرة والخلٌة الدفاعٌة  -ب

.......................................................................................................... 

 جذرٌة ووظٌفتها ؟صف الشعٌرات ال -5

.............................................................................................................. 

 حدد مولع ووظٌفة المالب الوعائً ؟ -6

.............................................................................................................. 

 تأمل الشكل التالً ثم أجب : سابعاً : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعرف هذا الشكل الذي ٌمثل أحد أنواع النسٌج الوعائً ؟ - أ

.............................................................................. 

 ماوظٌفة هذا الشكل ؟ - ب

............................................................................. 

 1ماخصائص الخلٌة المشار الٌها بالرلم   - ت

............................................................................ 

 2ماوظٌفة الجزء المشار الٌه بالرلم  د - ث

............................................................................ 

  3ما اسم الجزء المشار الٌه بالرلم  -هـ  - ج

............................................................................ 
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