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الزمن  3 :ساعات

المستوي الثالث ( ر)

:ـ

السؤال األول:ـ
( أ ) عرف المصطمحات اآلتية :
 /0عمم التصنيف

 /5المفتاح النباتي

 /3الفصيمة

 /4الزهرة السفمية

 /5الوضع المشيمى

 /6التربيع الزهري

 /7الفم ـو ار

 /8الثمرة

 /01التقسيم المنسب

 /9التسمية المزدوجة

(ب) قارن بين ٍ
كل من :

 /0التربيع الزهري المتراكب والمتراكب المزدوج .
 /5التقسيم المصطنع والميكانيكي .

 /3النورة العنقودية والنورة المشطية .
 /4المفتاح الرقمي والمفتاح المسنن .
 /5نباتات ذات الفمقة وذات الفمقتين .
 /6الثمرة الفقيرة ( االكينه ) والثمرة الحبه ( بره ) .
(ج) عمل :
 /0األسماء المحمية ال يمكن استخدامها ألغراض عممية .
 /5من السهولة التعرف عمى افراد الفصيمة الشفوية .

 /3لم يستقر ال اري حتى األن عمى نظام موحد يتبعه كل الدارسين .
 /4التعرف عمى نبات ما بمقارنته بالوصف العممي بمراجع التقسيم أقل الطرق دقة .
( د ) عرف :
التصنيف الكيميائي ؟ وما هي الشروط الواجب توفرها في المركبات الكيميائية المستخدمة في

هذا النوع من التصنيف .
السؤال الثبني:ـ

ضع القائمة ( أ ) مع ما يناسبها من القائمة (ب) :ـ

القائمة ( أ ) :

 /0النورة سنبمة

 /3النورة رأسية

 /5النورة هامه

 /4النورة عنقودية

 /5الثمرة سنبمة

 /6الثمرة عمبه

 /01لينيس

 /00الفصيمة الفراشية

 /05الفصيمة الخيمية

 /03الفصيمة المركبة

 /04الفصيمة الصميبية

 /05الفصيمة الزنبقية

 /7ثيوفراسس

 /8ادانسون

 /06الفصيمة النخيمية .

 /9هوفماستر

القائمة (ب) :
 /0االذينات شوكية

 /5تاريخ النباتات

 /3األعناق متساوية

 /4االزهار جالسة
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 /6لها محيط نحت كأسي
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 /7لها نورة اغريضية

 /8الوضع المشيمي قاعدي

 /9التسمية المزدوجة

 /01الحامل الزهري كروي

 /00التقسيم العددي

/05
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 /03الكرابل ممتحمة
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 /04ظاهرة تبادل االجيال

 /05تغمظ ثانوي شاذ .
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السؤال الثبلث:ـ

م

5

قاعدي

 /0ما هي االشياء التي يجب مراعاتها عند تصميم أي مفتاح نباتي ؟ .

 /5اذكر األسس والقواعد التي ارساها مؤتمر باريس لمتسمية العممية عام 0867م ؟ .
 /3ما هي األسس التي قام عميها تصنيف انجمر وما هي أهم عيوب تقسيمه ؟
 / 4ما المقصود بالخصائص التصنيفية ؟ عدد خمسة من الخصائص التي تستخدم كأدلة تصنيفية ؟ .
السؤال الرابع :ـ

 /0ما هي العوامل التي ساعدت عمى االخذ بنظام التقسيم المنسب .
 /5اذكر خمسة من اسس نظرية بسي .
 /3اذكر ثالثة أدلة توضح أن نباتات ذات الفمقة الواحدة قد اشتقت من نباتات ذات الفمقتين .
السؤال اخلبهس :ـ

 /0عرف المعشبة واذكر اهم وظائفها ثم أذكر الخطوات التي تتبعها لعمل نموذج نباتي مثالي .
 / 5ارسم المخطط الذي لخص فيه بسي تصوراته عن ترتيب النباتات الزهرية والخطوط التطورية
التي اجتازتها .

واهلل ادلوفق ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

