
 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 روراق اال –الساق  –الدرس الثاني : الجذر                                            أجب عن جميع االسئلة التالية:

 أكتب المصطلح العلمي المناسب أمام كل عبارة فيما يلي :أروالً :  
 (                      )                                طبمة من الخالٌا داخل البشرة الداخلٌة تعتبر منشأ الجذور الجانبٌة  -1

 (                       )                    طبمة مفردة من الخالٌا تكون حزام ضد الماء حول النسٌج الوعائً للجذر     -2

 (                        )      تحتوي الكثٌر من البالستٌدات ومعظم البناء الضوئً ٌحدث فٌها    الشكلخالٌا عمودٌة  -3

 (                       )                                                                           فمد النبات للماء من الثؽور  -4

 (                      )                                                   طبمة حماٌة من خالٌا بارنشٌمٌة تؽطً لمة الجذر -5

 (                      )                                                                  عصى لصٌرة تصل النصل بالساق  -6

 ثانياً : أكمل الجدرول التالي :

 ...................... ....................... ...................... اسم انجذر

 

 شكم انجذر        

   

 انىظائف

 

   

    هتـثـأم

 ثالثاً : انعم النظر في الشكل الممابل:

 رتب طبمات الجذر من الخارج الى الداخل؟ -1

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

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

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

أي الطبمات فً الجذر تحتوي على شرٌط  -2

 كاسبار ؟ .....................................

 ما أهمٌة شرٌط كاسبر ؟ -3

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

للنسوةالجذر؟ ماأهمٌة   -4

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

 االنسجة المولدة تحتوي ؟.......................................... ماأهمٌة الممة النامٌة فً الجذور ؟ وعلى أي انواع -5

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

 أحيـــــــــــاء : الـــــمـــــــــادة

 الخاليارو االنسجة النباتية   : الـدرس عنروان

 : األرولالفصل الدراسي

 

 ..........................: ـــبـ/ ـةالطالـ ـمـاسـ
 مدم تروالشعبة: :حادي عشرم فــــــــــــــالص

 .................اليروم روالتاريخ: 

دبــــي - الخاصـــة الصـالـح الـراشـد مـدرسـة  



 

B 

A 

  
 رابعاً:الرسم الممابل ق . ع . في احد أجزاء النبات 

 ماذا ٌمثل الشكل الممابل ؟ -1

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

 ما وظٌؾ الجزء المشار الٌه باالحرؾ  -2

A............................... . 

B............................... . 

C ................................ 

 

 

 

 

 العبارات التالية :خامسا : أكمل 

 تختلؾ السٌمان فً حجمها و.............................. -1

 تنشأ السوق من .............................. -2

 الوظٌفة الرئٌسة للساق هً .........................  -3

 الخشب واللحاء الذي ٌنتجه الساق كل سنة ٌسمى ........................ -4

 السنوٌة فً .....................................تفٌد الحلمات  -5

  ,................................, فً اننباتاث انمسنت هى .................. فائدة اننسٍج انفهٍنً انري ٌغطً انساق -6

 ...................ٌمثل الساق جزء من المجموع .......................... بٌنما الجذر والشعٌرات الجذرٌة تمثل ..... -7

 الساق التً تنمو فوق سطح التربة تسمى ......................... والتً تنمو تحت سطح التربة تسمى ............ -8

 . سادساً  :      انشكم ٌمثم قطاع ػزضً بانساق ٌظهز االوسجت انىػائٍت      

 

 

 

 

 

 
 الفلمتٌن ؟أي من الشكلٌن ٌمثل نبات الفلمة الواحدة وأٌها ٌمثل  -1

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

 كٌؾ تعرفت على الشكلٌن ؟ -2

 .............................................................. الفلمة الواحدة لها حزم

 ..................................................................... الفلمتان لها حزم

 

C 



 

 سابعا : 

 الشكل الذي أمامن لطاع عرضي بالساق .

 هل المطاع لنبات فلمة أم فلمتٌن ؟ -1

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

 علل اجابتن ................................. -2

 اذكر وظٌفتٌن للساق ؟ -3

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

 

 ثامناً : ماذا يمثل الشكل الممابل ؟

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

 مافائدة هذا الشكل ؟

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

 كم ٌبلػ عمر الساق تمرٌبا ؟

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

 
 السروق ؟أكمل الجدرول التالي الذي يبن أنرواع تاسعاً : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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



 

 من بين البدائل التي تلي كل عبارة ؟: تخير االجابة الصحيحة  عاشراً 
 حسمى انىرقت انمقسمت انى ورٌقاث : -1

 وزلت مسكبت  –          ذاث عسوق  -         وزلت مثانٍت  -     وزلت بسٍطت   -

 

 مؼظم انبىاء انضىئً ٌجزي فً : -2

 انبشسة انعهٍا  –           انمتىسط االسفنجً –    اننسٍج  انمتىسط انعمادي –   انحصمت انىعائٍت -

 االوراق انخً حىمى ححج انشمس مباشزة : -3

 الشئ مما سبك  –     نها بالستٍداث خضساء ألم  –       انىزلت اكبس مساحت –      االكثس سمكا   -

 

 انجشء انؼزٌض انمسطح مه انىرقت ٌسمى : -4

 عنك انىزلت  -           اوزدة  –              نصم  –           عسق  -

 حانت وجىد ورقخٍه حخجهان ػكس بؼضهما انبؼض ػهى انساق حسمى انؼمهٍتفً  -5

 نمى حهصونً  -          نمى متعاكس   -    نمى متبادل   

 

 ػىدما حبادل اماكه االوراق ػهى جاوبً  انساق ٌسمى: -6

  نمى حهصونً  -           نمى متعاكس -      نمى متبادل 

 بشكم مخساوحىل انساق فً وفس انمىقغ  ٌسمى وجىد ثالثت اوراق أو أكثز مخباػدة -7

 نمى حهصونً  -      نمى متعاكس   -     نمى متبادل  

 

 انخؼزق انذي ٌكىن فٍه انؼزوق مخىاسٌت ومىاسٌت نهمحىر االصهً ٌسمى : -8

 انتعسق انمتبادل  –               انتعسق انشبكً –      انتعسق انمتىاشي 

 وق مخداخهت ػهى شكم شبكت  ٌسمى :انخؼزق انذي ٌكىن فٍه انؼز  -9

 انتعسق انمتبادل  –            انتعسق انشبكً  –      انتعسق انمتىاشي 

 انىرقت انخً نها وصم وحٍد حسمى : -11

 وزلت مسكبت  –            ذاث عسوق  -      وزلت مثانٍت   -         وزلت بسٍطت  

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

 

 

 أكتب نىع انىزلت حادي عشس :

 

 

 

 

 

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



 

 

 أنعم النظر في الشكل الممابل ثم أجب عما يلي :

ماذا يمثل هذا الشكل  -1

 ؟..................................................

 ماذا تسمي التراكيب المشار اليها باالرلام : -2

1-............................................. 

2-........................................... 

3-........................................... 

4-.......................................... 

5-......................................... 

6-........................................ 

 

 ما أهمٍت وجىد انثغىز عهى انجانب انسفهً نهىزلت ؟ -3

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

 

 ما انري ٌتحكم فً فتح انثغىز واغاللها ؟ -4

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

 

 

 

 مع أطيب تمنياتي بالنجاح روالتروفيك 

 دمحم عبدالفتاح \أ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  (  ب ) ما يناسب العمرود (  أ)  صل من العمرود 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 وؼلك الثؽور  -5

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

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

 

 

 

 

 

 

 

1 

2  
3 

4 



 

 

 

 
 تعرؾ على هذا الشكل ؟ وماهً وظٌفته للنبات ؟ -1

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

 

 : أكتب البٌانات المشار الٌها باالرلام  -2

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

 

 أي االشكال انسابمت هً األكثس كفاءة فً اننمم ؟ ونماذا ؟ -3

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

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

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

 

 :  عما يلي أجبسادساً : 

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

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

 الشعرٌة ؟لارن ووضح االختالؾ بٌن شعٌرات الجذور واالنسجة  -2

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

 مٌز بٌن  -3

 النسٌج الخشبً ، والنسٌج الؽروي  -4

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

 الخشب واللحاء  - أ

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

 البشرة والخلٌة الدفاعٌة  -ب

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

 صؾ الشعٌرات الجذرٌة ووظٌفتها ؟ -5

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

 ولع ووظٌفة المالب الوعائً ؟حدد م -6

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

 تأمل الشكل التالً ثم أجب : سابعاً : 

 

 

 

 

 

A C B 

1 
3 



 

 

 

 

 

 تعرؾ 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

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

2 


