
 : عرف كل من المصطلحات العلمية التالية:1س

Respiration Climacteric 

ك الثمار وتسمى وجد أّن معدل التنفس يزداد بشكل مفاجيء  ثم ينخفض قرب نهاية فترة تفتح تل

نضجي هذه الظاهرة بالتنفس ال  Respiration Climacteric  حيث تحفز هذه العملية الثمار 

بحوالي  على التحول من حالة غير ناضجة إلى حالة النضج. وقد وجد بأّن تركيز األثلين يزداد

  ( مرة في وقت التنفس النضوجي عن األوقات األخرى011)

  Avoidanc 

وهو تحاشي الكائن الحي العامل المسبب للجهد كأن يقوم بعدة   : (Avoidance )التحاشي1

 تحوالت كيميائية داخل الخاليا لتحاشي العامل المجهد

 

Apical Dominant 

لكثير من النباتات الوعائية تظل كامنة طالما يكون  (Lateral Buds)إّن البراعم الجانبية 

البرعم النهائي نامياً نمواً طبيعياً. وعند إزالة البرعة النهائي فان أكثر هذه البراعم الجانبية تنبت 

 وتبدأ بالنمو. وهذه الظاهرة تسمى بالسيادة القمية.

Callus 

يج الكالس هذا االنقسام. قد يتكون نسعبارة عن انتفاخ يمثل نسيجاً من خاليا برانكيمية سريعة 

واء كان في أماكن الجروح على األجزاء النباتية. اي ان االوكسين يحفز النشاط الكامبيومي س

 كامبيوم وعائي أو فليني. في هذا فاالوكسين مشابه في عمله لفعل الجرلين

 يجة تحفيز يتكون نت (Differentiation)ال يحدث فيه أي تمييز برانكيمي  نسيجالكالس 

باستخدام  لبعض األنسجة النباتية Tissue Cultureالمزارع النسيجية  في االنقسام الخلوي

 هرمون السايتوكاينين 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .مع توضيح اهم الفروق بينهما ,وضح بالرسم الية الفسفرة الضوئية الدائرية وغير الدائرية : 2س
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ارسم مخططين احدهما يلخص عملية البناء الضوئي واالخر يوضح الربط بين تفاعالت الضوء والظالم  :3س

  في عملية البناء الضوئي.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 البناء الضوئيملخص عملية 

 الربط بين تفاعالت الضوء والظالم في عملية البناء الضوئي . 

 

 



  اكتب اسم الهرمون المؤثر على العمليات التالية: 4س

 استطالة الخاليا)اوكسين( -

 )سايتوكاينين(االنقسام الخلوي

 إنبات البذور)جبريلين(  

 )ابسيسك(تحفيز الشيخوخة

 )اثلين( اإلنتحاء األرضي

تثبيط الضوء لنمو الساق 

 )جبريلين(  

 تكوين الثمار عذرياً)اوكسين(

 )سايتوكاينين(كسر الكمون

  

 حدد العنصر الغذائي الذي يسبب نقصه االعراض التالية : -:5س

Cl ذبول األوراق العليا مع تبرقُش وإصفرارالكلور : 

P لون النبات اخضر غامق مع صغر حجم النبات واألوراقالفسفور : 

Zn برونزي, وظاهرة األوراق الصغيرة : اصفرار واضح بين العروق ويصبح لون األوراقالزنك 

aC تأخر ظهور األوراق األولية مع موت البراعم الطرفية :الكالسيوم 

 

 : املىء الفراغات التالية بما يناسبها : 6س

نمو زيادة الماء عن الحد االمثل للوهو الضرر الذي يصيب النبات نتيجة التعرض لنقص او االجهاد المائي   

اجهاد   و ب:.الختناق )نقص اوكسجين التربة(االذي يسبب  اجهاد الغمرويقسم الى نوعين أ: 

وبمعنى آخر  استنزاف الماء الجهد االنتفاخي  والجهد المائي  التي ينخفض فيها وهو الحالة الجفاف 

ومن اهم الجهد المائي للتربة مع الجهد المائي للنبات ة الجذرية إلى أن يتساوىالجاهز من المنطق

و ما يسمى اوانخفاض درجة حرارة التربة  -3,الملوحة2 نقص ماء التربة 1مسبباته

في محلول التربة ولكن ال  ه)حالة وجود الماء وتوفر .بالجفاف الفسيولوجي

 .يستطيع النبات امتصاصه واالستفادة منه

مثل الضرر الذي يصيب النبات نتيجة التعرض لنقص او زيادة الضوء عن الحد االهو  االجهاد الضوئي اما

 ينشأ  لسببينالذي  زيادة الضوء وب: : إجهاد نقص الضوء ويقسم  الى نوعين أ

 ..زيادة سقوط الضوء على األوراق 1:

 نقص معدل البناء الضوئي عند كمية ثابته من الضوء الساقط-2و  

 

 

 


