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 التركيب والوظيفة  – الخلية  :األولىالوحدة 

 دراسة الخلية الحية  األول:الفصل 

 

 من العبارات التالية: عبارة  اإلجابات التي تلي كل  السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة واألفضل بين

 : انقسام  الخلية  هاماً في وراً لعب د يو    على سنتريولينحتوي ي قع بالقرب من النواة ي دقيق  عضي  -1

             الليسوسوم  ❑     جهاز جولجي  ❑

 23ص  الجسم المركز ي ❑     الرايبوسوم  ❑

 الخلية: ديرة تنتج البروتين في عضيات مست -2

         الليسوسومات  ❑     البالستيدات  ❑

 الميتوكندريا  ❑    22ص  الرايبوسومات  ❑

 : الكلوروفيل  ىحتوائها عل البناء الضوئي التراكيب خلوية تساعد في عملية  -3

 24ص              البالستيدات ❑     الليسوسومات  ❑

 الفجوات  ❑     الرايبوسومات  ❑

 : مجموعة من اإلنزيمات الهاضمة ىة الحجم تحتوي عل وصغيرحويصالت غشائية مستديرة  -4

            البالستيدات  ❑    24ص    الليسوسومات ❑

 الشبكة اإلندوبالزمية  ❑          جهاز جولجي    ❑

 

 : الخلية  التحكم في عضية يطلق عليها اسم مركز  -5

          الرايبوسومات  ❑     الميتوكندريا  ❑

 الليسوسومات   ❑     25ص  النواة ❑

 :قوم بدور مهم في عملية انتاج البروتينات يتركيب مسئول عن تكوين الرايبوسومات و  -6

 كروماتين ال ❑        النواة  ❑

   هيستون ال ❑     26ص  ية النو ❑

 : المعلومات الوراثية المنظمة والتي تضبط شكل الخلية وبنيتها ووظيفتها -7

 26ص                الجينات ❑        ايبوسوم الر ❑

 الميتوكوندريا  ❑      النواة  ❑
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 : الوحدة البنائية لألحماض النووية  -8

 27ص  النيوكليوتيدات ❑     النيوكليوسوم  ❑

      الشبكة الكروماتينية  ❑      ن الهيستو  ❑

 

 29/ 23ص  : حتوائها على االحيوانية عن الخلية النباتية ب تتميز الخلية -9

         الخلية هيكل  ❑     الريبوسومات  ❑

 جسم المركزي ال ❑     الكروموسومات  ❑

 : نسجة العضليةنسجة التالية ليس من األ حد األأ -10

              القلبية ❑      الملساء ❑

 المخططة  ❑    36ص  الغضاريف  ❑

 ضامة: نسجة النسجة التالية ليس من األ حد األأ -11

 العظم  ❑      الدم ❑

  36ص  العصبي ❑     الغضاريف  ❑

 جدران ثانوية:  نوع من األنسجة النباتية األساسية التي تتميز خالياه بجدران مغلظة بمادة اللجنين ولها  -12

  33ص   السكلرنشيمي ❑       البرانشيمي  ❑

 اللحاء ❑        الخشب   ❑

   :الخاليا العمودية أحد األنسجة التالية يمثل نسيج طالئي عمودي بسيط مؤلف من طبقة واحدة من  -13

 بشرة الجلد  ❑      35ص  بطانة األمعاء  ❑

 جدار الحويصالت الهوائية   ❑        كبد ال ❑

 أحد األنسجة التالية يمثل نسيج طالئي حرشفي مصفف مؤلف من طبقات عدة من الخاليا المفلطحة :  -14

 35ص      بشرة الجلد ❑       بطانة األمعاء  ❑

 جدار الحويصالت الهوائية   ❑         شعيرات الدموية ال ❑

    : أحد األنسجة التالية يمثل نسيج طالئي حرشفي بسيط مؤلف من طبقة واحدة من الخاليا المفلطحة -15

 بشرة الجلد  ❑       بطانة األمعاء  ❑

 35ص  جدار الحويصالت الهوائية  ❑        كبد ال ❑
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 ( أمام العبارة الخاطئة:  ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ضع عالمة )  الثاني:  السؤال

لررف أ 150 هفقررط وقرروة تكبيررر المجهررر النافررف  يفحررص السررطي الخررارجي للعينررة  .1
 17ص                                                                         .مرة

    ( ×     ) 

     .الحيرز الموجرود برين غشراء الخليرة والنرواةالسريتوبالزم مرادة شربا سرائلة تمرأل   .2
 21ص                                                                               

    (     ) 

الميتوكونرردريا مررن العضرريات الغشررائية الكيسررية الترري تحررول طاقررة الضرروء  لررى   .3
                                                               24ص      . شكل سكريات في الخاليا النباتية طاقة مختزنة على

    ( ×     ) 

 (     × )     28ص   .تي تحتوي على نواة محددة الشكلالخاليا الحية الهي  أولية النواة  .4

خالياه مستديرة رقيقة الجدر بها فراغات وفجوات وبالستيدات             السكلرنشيمي ج يالنس  .5
                              33.                         ص   خزن المواد ويقوم بالبناء الضوئي والتهوية ي

 

    ( ×     ) 

 (     × )     32ص             .النسيج البسيط نسيج يتكون من أكثر من نوع من الخاليا  .6

النبررات وبررا أنابيررب فرري نبرراتي مسررؤول عررن نقررل الغررفاء الجرراهز اللحرراء نسرريج   .7
 34ص                                                 .غربالية وخاليا مرافقة

    (     ) 

النسرررريج الضررررام نسرررريج تخصصررررت خاليرررراه فرررري اسررررتقبال المررررؤثرات الحسررررية   .8
 37-36ص                                .لى المخ والحبل الشوكي وتوصيلها 

    ( ×     ) 

 

 الثالث: اكتب االسم أو المصطلح العلمي الدال على كّل من العبارات التالية: السؤال

عبررارة عررن مررادة شرربا سررائلة تمررأل الحيررز الموجررود بررين غشرراء الخليررة   .1
 21ص                                                   والنواة.        

 (          السيتوبالزم )   

نزيمرررات الشرركل تعتبررر المسررتودع الرئيسرري إل عضرريا غشررائية كيسرريا  .2
 23ص                                                        التنفس  

 )الميتوكوندريا   ( 

فرري انقسررام  مهمرراً  عضرري دقيررق يقررع بررالقرب مررن النررواة يررؤدي دوراً   .3
 23ص                                      الخلية الحيوانية.      

 ) الجسم المركزي(               

وتعمررل كمراكررز بالسررتيدات تفتقررر  لررى وجررود أي نرروع مررن الصرربغات   .4
   25ص .                                             لتخزين النشا

  / ) البالستيدات البيضاء 
 (  عديمة اللون

 (     البسيط)  النسيج  32ص    .المتشابهة في الشكل والتركيب والوظيفةمجموعة الخاليا   .5

الشرركلي يوجررد بينهررا فراغررات مسررتديرة ه بيضرروية أو خاليررا نبرراتينسرريج   .6
 33ص          .ومرنةفات جدران خلوية رقيقة للتهوية وهي 

 )  البرانشيمي  (             

هررو خارجيررة ووالداخليررة الؤثرات الحسررية نسرريج يخررتص باسررتقبال المرر  .7
                  .اء الجسرررررمنشرررررطة المختلفرررررة ألعضرررررمسرررررؤول عرررررن تنظررررريم األال

                     37ص 

 ) النسيج العصبي (              

تكررون خاليرراه متباعرردة نوعررا مررا وموجررودة فرري مررادة بينيررة أو بررين نسرريج   .8
 36ص                   .خلوية سائلة أو شبا صلبة أو صلبة

 ) النسيج الضام (                
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 أكمل البيانات المطلوبة على الرسومات واألشكال التالية: الرابع:  السؤال

 

 34ص      والمطلوب:  الشكل المقابل يوضي نسيج اللحاء  -1

 خلية مرافقة ( يشير  لى  1السهم رقم )

   صفيحة غربالية( يشير  لى   2السهم رقم )

 

 20ص  الشكل المقابل يوضي تركيب غشاء الخلية والمطلوب:   -2

 

 جزيئات البروتين ( يشير  لى  1السهم رقم )

   فوسفولبيدات ( يشير  لى  2السهم رقم )

 

 

 25ص  الشكل المقابل يوضي تركيب النواة والمطلوب:   -3

 شاء النوويالف النووي/ الغالغ( يشير  لى  1السهم رقم )

 النويّة ( يشير  لى  2السهم رقم )

 

 

 

 

 35ص  : ظ نوع التغل  والمطلوب   أنواع ترسب مادة اللجنين في أوعية الخشب  الشكل المقابل يوضي -4

 النقري  يوضي التغلظ ( 1رقم )ال

 الحلقي يوضي التغلظ  ( 2رقم )ال

 

 

 

 (1 )  

 (2 )  

 (1 )   (2 )  

 (1 )  

 (2 )  

 (1 )   (2 )  
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 35ص :  المطلوب وأشكال األنسجة الطالئية  بعض   الشكل المقابل يوضي -5

 عمودي بسيط  طالئي :يوضي نسيج ( 1رقم )

 

 

 

 حرشفي بسيط   : طالئييوضي نسيج ( 2رقم )

 

 

 الشكل المقابل يوضي تركيب النسيج العصبي والخاليا العصبية والمطلوب:   -6

 37ص          الزوائد الشجيرية( يشير  لى  1السهم رقم )

 المحور ( يشير  لى  2السهم رقم )

 

 

 24والمطلوب: ص الشكل المقابل يوضي أحد عضيات الخلية   -7

 جهاز جولجي ( يشير  لى  1السهم رقم )

 الليسوسوم ( يشير  لى  2السهم رقم )

 

 

 36ص  الشكل المقابل يوضي بعض األنسجة العضلية والمطلوب: -8

 

 ألياف عضلية ملساء )غير مخططة( ( يشير  لى  1السهم رقم )

 

 ألياف عضلية قلبية ( يشير  لى  2السهم رقم )

 

 (1 )  

 (2 )  

 (1 )  

 (2 )  

 (1 )  

 (2 )  

 (1 )  

 (2 )  
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 السؤال الخامس: علل لما يأتي تعليالً علمياً صحيحاً: 

 17ص        ال يمكن استخدام المجهر اإللكتروني في فحص العينات الحية.  -1

 . يع اإللكترونات النفاذ من خاللهاألنه يجب تفريغ الهواء من العينات قبل الفحص حتى تستط

 

 36ص                    . األنسجة العضلية الكائنات الحية من الحركةتُمكن  -2

 ألن لديها القدرة على االنقباض واالنبساط . 

 

 24ص                                ال تتأثر الخلية باإلنزيمات الليسوسومية.  -3

 . داخل الغشاء المحيط بالليسوسومات ألن هذه اإلنزيمات تكون في معزل 

 

 25ص                    . بعض النباتات مثل الطماطم باللون األحمرتبدو    -4

 . لوجود البالستيدات الملونة والتي تحتوي على صبغات الكاروتين  

 

 28ص                                 تسمى الخلية أولية النواة بهفا االسم.  -5

                                 نووي يعزل المادة الوراثية عن السيتوبالزم. تفتقر لوجود غشاء   /ا ال تحتوي على نواة محددة الشكلألنه
 

 35ص                     يفرز النسيج الطالئي المخاط في القصبة الهوائية.  -6

 . لجعل التجويف أملس ورطب 
 

 33ص               . يستطيع النسيج البرانشيمي القيام بعملية البناء الضوئي -7

 . بالستيدات خضراءالحتوائه على 

 

 34ص                            . الخشبيةالبروتوبالزم في األوعية يتالشى  -8

 حتى تتحول الخاليا إلى أوعية واسعة وطويلة ينتقل خاللها الماء واألمالح. 

 

 خطوات (  –السؤال السادس: أجب عن كل مما يلي: ) مراحل 

 15ص                                 :   النظرية الخلوية  مبادئ وأركان  عدد  -1

 .  الوظيفية  لجميع الكائنات الحية الخلية هي الوحدة .1

 . لوحدة البنائية للكائنات الحية ( تتكون الكائنات الحية من خلية أو عدة خاليا ) الخلية هي ا .2

 .باالنقسام الخلويوجودة من قبل تنشأ جميع الخاليا من خاليا كانت م .3

 

20ص          : وتين  الموجودة بالغشاء البالزميالبر وظائف جزيئات عدد   -2  

 . كقنوات تسمح بمرور المواد خاللهاتعمل  .1

 .  تعمل كمواقع تميز بعضها .2

 . ميز الهرموناتت .3



8                                    2022-2021بنك أسئلة الصف العاشر لمادة األحياء )الجزء األول( للعام الدراسي  
 

   17ص                                االلكترونية:   عدد أنواع المجاهر  -3

 .  المجهر اإللكتروني الماسح -2                             المجهر اإللكتروني النافذ.  -1 

 

 27ص            :DNAعدد أنواع القواعد النيتروجينية الموجودة بحمض  -4

 (  Tالثايمين )   - ( Cالسيتوسين )  - (   Gالجوانين ) - (  Aاألدنين ) -

 

 26-25ص                              األساسية لنواة الخلية   : عدد المكونات   -5 

 نوية    - شبكة كروماتينية   د  -سائل نووي  ج -غشاء نووي  ب -أ 

 

 33ص                                    عدد مميزات النسيج البرانشيمي :  -6

 جدرها رقيقة مرنة  -يضاوية أو مستديرة   خالياه ب -خالياه حية  -

 بها فجوة كبيرة أو أكثر ممتلئة بالماء واألمالح    - بها فراغات للتهوية   -

 والتهوية .   وظيفته بناء ضوئي   وخزن الغذاء - بها بالستيدات خضراء أو ملونة    -

 

 35ص             عدد أنواع التغلظ باللجنين في نسيج الخشب :      -7

 شبكي  -نقري        -حلزوني         - حلقي      -

 

 36ص                                    الضامة:نسجة عدد أنواع األ -8

 . والنسيج الوعائي - والنسيج الدهني  - والهيكلي  - صلي األ  

 

 أهمية كل مما يلي: السؤال السابع: ما 

 22ص                       مية الخشنة؟ زندوبالما أهمية الشبكة اإل -1

 . إنتاج البروتين  .1

 . إدخال التعديل على البروتين  .2

 . تصنيع األغشية الجديدة .3

 25ص                            ؟ما أهمية البالستيدات الملونة  -2

الصبفراء أو البرتقالية  فتجعل الطماطم تبدو باللون األحمر  تحتوي على صببغات الكاروتين الحمراء أو  

 والجزر باللون البرتقالي.
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 33ص                           ما أهمية النسيج البرانشيمي ؟   -3

 . القيام بالبناء الضوئي .1

 . اختزان المواد الغذائية كالنشاء .2

    .التهوية  .3

 34ص    الخشبية( في النبات؟ما أهمية نسيج الخشب )األوعية  -4

 . نقل الماء واألمالح من الجذور إلى األوراق .1

 . تدعيم النبات  .2

 36ص                               ؟ ما أهمية األنسجة العضلية -5

 . تتميز بقدرتها على االنقباض واالنبساط ما يمكن الكائن من الحركة 

 36ص                                 ؟األنسجة الضامةما أهمية  -6

      .  تربط وتضم أنسجة الجسم ببعضها ببعض .1

 . دعامة وتقوية  .2

 . تخزين الدهون .3

 16ص  ؟ استخدام األصباغ عند الفحص بالمجهر الضوئي همية األ ما  -7

فتصببح العينة أكثر   صببغ أو تلوين أجزاء مختلفة من العينة فيزداد  التباين ) االختالف ( بين أجزاء العينة      

 ً  . وضوحا

 26ص          ما أهمية النوية؟  -8

 إنتاج البروتينات   -   تكوين الرايبوسومات

 

 السؤال الثامن: ما المقصود بكل مما يلي: 

 21ص                 ؟ هيكل الخلية -1

قوامها وتعمل كمسببارات  شبببكة من الخيوط واألنابيب الدقيقة بسببيتوبالزم الخلية تدعم الخلية وتحافظ على 

 لنقل المواد بها.

 22ص           ؟ الرايبوسومات  -2

وقد توجد حرة    عضببببيات سببببيتوبالزمية مسببببتديرة تتجمع على سببببطح الشبببببكة األندوبالزمية الخشببببنة 

 بالسيتوبالزم  وهي التي تصنع البروتين بالخلية.

 

 23ص   الفجوات ؟   -3

 ن الفضالت لحين التخلص منها. وتخزأكياس غشائية تشبه فقاعة ممتلئة بسائل تخزن الماء وتخزن الغذاء  
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 32ص    ؟   النسيج البسيط  -4

 .  اثلة في الشكل والتركيب والوظيفةنسيج تكون الخاليا المكونة له متم

 28ص       ؟الخلية أولية النواة  -5

 . ريايعلى نواة محددة الشكل كالبكت هي الخلية التي ال تحتوي

 26ص           النيوكليوسوم؟ -6

 . النوويةوهو وحدة بناء الشبكة   الهيستون بروتين من جزيئات حول الملتف( DNA) من خيط 

 33ص      ج الكولنشيمي؟ يالنس -7

 .اللجنينمنتظم وغير مغطاة بمادة وجدرانها مغلظة بشكل غير  ءنسيج حي خالياه مستطيلة بعض الشي

 37ص         األنسجة العصبية ؟  -8

ثم توصبببلها للما والحبل    هي أنسبببجة تتخصبببص في اسبببتقبال المؤثرات الحسبببية الداخلية أو الخارجية

ك ثم تنقل األوامر الحركية من إحداهما إلى أعضباء االسبتجابة ) العضبالت والغدد ( وهي مسبؤولة لذل   الشبوكي

 عن تنظيم أنشطة الجسم المختلفة.

 26ص      األحماض النووية؟   -9

جزيئات معقدة التركيب تحمل وتخزن المعلومات الوراثية المنظمة التي تسببمى الجينات والتي تضبببط شببكل  

 من جيل ألخر عبر تكاثر الكائنات. وبنية الخلية ووظيفتها وتنتقل

 : قارن بين كالًّ مما يلي السؤال التاسع: 

 المجهر اإللكتروني  المجهر الضوئي  وجه المقارنة 
 نوع األشعة المستخدمة 

 

 قوة التكبير 
 16ص

 الصناعي  الشمس أو الضوء ضوء
 

 مرة  1000 –محدودة  

 اإللكترونات 

 مرة  1000000تصل إلى  –هائلة 

 الميتوكندريا الرايبوسومات 

 22ص    البروتينات انتاج الوظيفة 
 المستودع الرئيسي إلنزيمات التنفس

 23  ص  الطاقة()انتاج وتكوين 
 

 RNA حمض DNAحمض  

 27ص       A-C-G-T A-C-G-U القواعد النيتروجينية 
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 الخاليا الحيوانية  الخاليا النباتية  

 20/30ص     ال يوجد يوجد  الجدار الخلوي 

 النسيج السكلرنشيمي  النسيج الكولنشيمي  

 33ص         يوجد ال يوجد تغلظ الجدران باللجنين 

 نسيج طالئي حرشفي مصفف  طالئي مكعبي نسيج  

 35ص     بشرة الجلد وبطانة الفم أنابيب الكلية والكبد والبنكرياس مكان تواجده في الجسم 

 العضالت الهيكلية العضالت القلبية 

 36ص          إرادية ال إرادية  كيفية التحكم بها

 الخاليا حقيقية النواة الخاليا أولية النواة 
   28ص         يوجد ال يوجد الغشاء النووي 

 

 : السؤال العاشر: تمعن في المفاهيم التالية ثم اختر المفهوم الذي ال يتناسب مع البقية مع ذكر السبب 

 30ص الجسم المركزي.   -فجوة العصارية   ال  – الجدار الخلوي    -البالستيدات    -1

 الجسم المركزيالمفهوم المختلف : 

 المفاهيم تتبع الخلية النباتية في حين أن الجسم المركزي موجود في الخلية الحيوانية فقط.  جميع السبب : 

 

 26  25  24ص . الستروما   -ثايالكويد     - كروماتين     - جرانا  -2

    كروماتينالمفهوم المختلف : 

 المفاهيم تتبع تركيب البالستيدة   بينما الكروماتين من مكونات المادة الوراثية.  جميع السبب : 

 

 27ص.   (  Uيوراسيل )    –(  Gجوانين )  –(  Cسيتوسين )    - (  Aأدنين )  -3

 (  Uيوراسيل )  المفهوم المختلف : 

(    U  بينما يوراسيل )    RNAو    DNAالحمض النووي   توجد في كل من  القواعد النيتروجينبة  كل السبب : 

 . فقط RNAتدخل في تركيب الحمض النووي  
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 35ص. عمودي بسيط    –حرشفي مصفف  - حرشفي بسيط   – مصفف كافب  -4

 حرشفي مصفف المفهوم المختلف : 

جميع المفاهيم هي أمثلة على األنسجة الطالئية البسيطة  بينما النسيج الطالئي الحرشفي المصفف  السبب : 

 . التركيب الطالئي المصفففيمثل 

 

 36ص. الغضروف   – القلبية    - العظم    - الدم   -5

    القلبية المفهوم المختلف : 

 األنسجة الضامة  أما النسيج القلبي فيمثل النسيج عضلي.   منالمفاهيم   جميع السبب : 

 

 35ص .   بطانة القصبة الهوائية  – أنابيب الكلية  –بطانة المعدة   - بطانة الفم  -6

 بطانة الفمالمفهوم المختلف : 

المفاهيم تمثل األنسجة الطالئية البسيطة  أما النسيج الطالئي في بطانة الفم فهو نسيج طالئي   جميع السبب : 

 مصفف. 
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 السؤال الحادي عشر: أكمل المخططات السهمية التالية:

 36-35ص  -1

 

 

 33ص  -2

 

 

األنسجة الحيوانية

عضلي

ملساء

هيكلية

قلبية

عصبي ضام

دهني وعائي

الدم

هيكلي

عظم

غضروف

طالئي

بسيط

مكعبي

طحرشفي بسي

عمودي بسيط

عمودي 
مصفف كاذب

مصفف

حرشفي 
مصفف

األنسجة 
النباتية

مركبة

لحاء

خشب

بسيطة

أساسية

برانشيمي

كولنشيمي

اسكلرنشيمي

جلدية
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 التركيب والوظيفة  – الخلية : الوحدة األولى

 انقسام الخاليا: الثاني الفصل 

 من العبارات التالية: عبارة  اإلجابات التي تلي كل  السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة واألفضل بين

   لتحضير النمط النووي يقوم العلماء بجمع الكروموسومات المتماثلة والتي تتشابا من حيث:  -1

 تصبغ نمط ال ❑    شكل والطول           ال ❑

 45ص  جميع ما سبق ❑     السنترومير  موقع  ❑

     مادة مضادة لتخثر الدم تضاف  لى المربى عند تحضير النمط النووي :  -2

  يثانول ❑    44ص   هيبارين  ❑

 اليود  ❑     الكولشيسين   ❑

    الر : لتثبيت الخاليا في الطور االستوائي يضاف  لى المربى مادة  -3

  يثانول ❑      هيبارين  ❑

 اليود  ❑    44ص    الكولشيسين ❑

   يرمز لعدد الكروموسومات الموجودة في الخاليا الجسمية للكائنات بالرمز: -4

❑ 1n          ❑ 2n   44ص 

❑ 3n          ❑ 4n 

 للكائنات بالرمز: الجنسية يرمز لعدد الكروموسومات الموجودة في الخاليا  -5

❑ 1n  2 ❑         44صn   

❑ 3n      ❑ 4n 

     النمط النووي لإلنسان : تحضير أحد مكونات الدم يعتمد العلماء على أنويتها ل -6

 الصفائي الدموية  ❑     خاليا الدم الحمراء  ❑

 بالزما الدم ❑    44ص  خاليا الدم البيضاء   ❑

 

 : مرحلة يتم فيها انقسام السنتريوالن ليتكون زوجان من السنتريوالت يظهران بالقرب من النواة  -7

 البناء والتصنيع  ❑     النمو األول  ❑

 انقسام الخلية  ❑    50ص  النمو الثاني   ❑
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   كروماتينية:مرحلة تزداد الخلية فيها في الحجم وتكون المادة الوراثية على شكل شبكة  -8

 البناء والتصنيع  ❑    49ص  النمو األول  ❑

 انقسام الخلية  ❑      النمو الثاني   ❑

 

    شقيقين:   ويظهر على شكل كروماتيدين     DNAمرحلة يتم فيها تضاعف الر   -9

 50ص  البناء والتصنيع ❑     النمو األول  ❑

 انقسام الخلية  ❑      النمو الثاني   ❑

 

 

 

 ( أمام العبارة الخاطئة:  ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) الثاني: ضع عالمة )   السؤال

                        .الخاليرررررافررررري كروموسرررررومات يسرررررتخدم الرررررنمط النرررررووي لتحديرررررد عررررردد ال  -1
 43ص 

(            ) 

 (    ×    )  ال يستخدم النمط النووي في تحديد جنس الكائن الحي.  -2

النررووي يقرروم العلمرراء بجمررع الكروموسررومات المتماثلررة مررن حيررث لتحضررير الررنمط   -3
 45ص    الطول والشكل وموقع السنترومير.

(        ) 

.  تضرراف مررادة الهيبررارين لوقررف عمليررة االنقسررام الخلرروي فرري الطررور االسررتوائي  -4
 44ص 

(     ×    ) 

تختلرررف فررري كرررل مرررن  الكروموسرررومات الجسرررمية أزواج مرررن الكروموسرررومات ال  -5
 45ص  الفكور واإلناث.

(        ) 

يتمثرررل عررردد الكروموسرررومات فررري الخاليرررا أحاديرررة المجموعرررة الكروموسرررومية   -6
 44ص     . 2nبالرمز 

(     ×    ) 

  تتشررررابا الكروموسررررومات الجنسررررية فرررري الخاليررررا الجسررررمية ألنثررررى اإلنسرررران .    -7
 45ص 

   (         ) 

ن غيرررر ين جنسرررييباحتوائهرررا علرررى كروموسرررومتتميرررز الخاليرررا الجسرررمية لألنثرررى   -8
 45ص  ن .يمتماثل

 (    ×    ) 

 (    ×    )  54ص    يحدث االنقسام الميتوزي في الخاليا الجنسية لتكوين الجاميتات.  -9

 (        ) 51ص      من زمن دورة الخلية .  %90يشكل الطور البيني   -10
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 الثالث: اكتب االسم أو المصطلح العلمي الدال على كّل من العبارات التالية: السؤال

خارطررة كروموسررومية للكررائن الحرري يررتم تهيئتهررا فرري مختبررر علررم الوراثررة   -1
 43ص   الخلوي.

 (  النمط النووي) 

مررادة تضرراف للمربررى لتثبيررت الخاليررا فرري الطررور االسررتوائي عنررد تحضررير   -2
 44ص  النمط النووي.

 (   الكولشيسين   ) 

 (       الهيبارين    )  44ص  مادة تضاف لتمنع تخثر الدم عند تحضير النمط النووي.  -3

رمررز يمثررل عرردد الكروموسررومات الموجررودة فرري الخاليررا ثنائيررة المجموعررة   -4
 44ص   الكروموسومة.

   (      2n       ) 

 واألنثررى.أزواج مررن الكروموسررومات المتماثلررة تتشررابا فرري كررل مررن الررفكر   -5
 45ص 

) كروموسومات  
 جسمية ( 

أحررد الكروموسررومات الجنسررية يتميررز بقصررر طولررا وتواجررده فرري الخاليررا   -6
 46ص  الجسمية للفكور. 

 الكروموسوم الصادي
 yالكروموسوم 

كروموسررروم جنسررري يتميرررز بوجررروده فررري كرررل الخاليرررا الجسرررمية للرررفكر   -7
 46ص  واألنثى.

 الكروموسوم السيني (
 (    xالكروموسوم 

  الفترررة المحصررورة بررين برردء الخليررة فرري االنقسررام وبدايررة االنقسررام التررالي.  -8
 51ص 

 (    الخلية  دورة)   

 (    السنترومير )    51ص   جزء يربط الكروماتيدين الشقيقين ببعضهما البعض.  -9

 

 أكمل البيانات المطلوبة على الرسومات واألشكال التالية: الرابع:  السؤال

 

 50ص    المراحل لدورة خلية نموفجية : الشكل أمامك يوضي  -1

     G2مرحلة النمو الثاني  يشير  لى    ( 1) السهم

 S مرحلة البناء والتصنيعيشير  لى     ( 2)السهم 

   الطور البيني يشير  لى    ( 3)السهم 

   G1مرحلة النمو األول يشير  لى   ( 4)السهم 

   انقسام الخليةيشير  لى   ( 5)السهم 

    انقسام النواةيشير  لى   ( 6)السهم 
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 51ص   الشكل أمامك يوضي الكروموسوم أثناء انقسام الخلية:  -2

 الكروموسوم المضاعف  يشير  لى   ( 1)السهم 

 الكروماتيدان الشقيقان  يشير  لى   ( 2)السهم 

 سنترومير يشير  لى   ( 3)السهم 

 

 

 52ص  خلية حيوانية : الشكل أمامك يوضي الطور البيني من االنقسام الميتوزي في  -3

 النوية يشير  لى   ( 1)السهم  -

 النواة يشير  لى ( 2)السهم  -

 الكروماتين يشير  لى   ( 3)السهم  -

-  

 

 52ص   : خلية حيوانية في  الشكل أمامك يوضي الطور التمهيدي من االنقسام الميتوزي   -4

 سنتريول يشير  لى   ( 1)السهم  -

 سنترومير يشير  لى   ( 2)السهم  -

 كروماتيدان شقيقان يشير  لى   ( 3)السهم  -

 

 

 

 52ص : خلية حيوانيةفي  االنقسام الميتوزي  الشكل أمامك يوضي أحد أطوار -5

 االستوائي         يسمى الطور      -

 خيوط المغزل يشير  لى    ( 1)السهم  -
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 52ص  : خلية حيوانيةفي  االنقسام الميتوزي  الشكل أمامك يوضي أحد أطوار -6

 النهائي        يسمى الطور  -

 تخصر السيتوبالزم يشير  لى   ( 1)السهم  -

 

 

 

 نباتية:   خليةفي من االنقسام الميتوزي  لنهائي الشكل أمامك يوضي الطور ا -7

 53ص      خليتان بنويتانيشير  لى    ( 1)السهم  -

   صفيحة وسطىيشير  لى    ( 2)السهم  -

 

 

 

   :   خلية حيوانيةفي  االنقسام الميوزي  الشكل أمامك يوضي أحد أطوار  -8

 57ص        التمهيدي األول يسمى الطور           -

   الرباعييشير  لى   ( 1)السهم  -

      زوج من الكروموسومات المتماثلة   أو                    

 

 

 السؤال الخامس: علل لما يأتي تعليالً علمياً صحيحاً: 

 

 44ص  مادة الكولشيسين للمربى عند تحضير النمط النووي.  ضافة -1

 لوقف عملية اإلنقسام الخلوي في الطور اإلستوائي.

 
 46ص ( في النمط النووي لبويضة طبيعية .  yال يظهر الكروموسوم الجنسي الصادي )  -2

 yوال نجد الكروموسبوم الصبادي    xxألن الكروموسبومات الجنسبية عند األنثى تكون متماثلة بحيث تكون  

 في الخاليا الجسمية أو الجنسية لألنثى.

 
 46ص ينتج الفكر في اإلنسان نوعين مختلفين من الحيوانات المنوية . -3

 

كل كروموسوم في     Xyألن عند انقسام الخاليا الذكرية انقسام ميوزي ينفصل زوج الكرومسومات الجنسي   
 .  yوحيوان منوي يحمل الكروموسوم  x( فينتج حيوان منوي يحمل الكروموسوم  خلية ) حيوان منوي
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 46ص  ة في الفكر عنا في األنثى .ي يختلف زوج الكروموسومات الجنس -4

وفي األنثى يكون تركيب زوج      Xyتركيب زوج الكروموسومات الجنسية     الذكر يكونفي ألن   
 .     XXالكروموسومات الجنسية 

 

 51ص  تتضاعف الكروموسومات  لى نسختين في الطور البيني خالل دورة الخلية.  -5

خليتبان بنويتبان  لتتوزع كبل نسبببببخبة منهمبا على خليبة من الخليتين النباتجتين من االنقسبببببام أو حتى تتكون  

 مع الخلية التي نشأت منها . متماثلتان في التركيب والوظيفة

 

 59ص  تكون متماثلة .  الخاليا البنوية الناتجة من االنقسام الميوزي ال   -6

 م بطريقة عشوائية.يتألن انفصال الكروموسومات المتماثلة أثناء االنقسام الميوزي 

 

 53ص  السيتوبالزم في الخاليا النباتية عن الخاليا الحيوانية. تختلف عملية انشطار  -7

في الخاليا النباتية تتكون صبفيحة وسبطية يترسبب عليها السبيليلوز فيتكون جدار خلوي يفصبل بين الخليتين 

 البنويتين   أما الخاليا الحيوانية يتخصر السيتوبالزم ويزداد عمق حتى يفصل بين الخليتين البنويتين.

 

 55ص  االنقسام الميوزي على ثبات عدد الكروموسومات في خاليا جسم االنسان . يحافظ  -8

فعندما يتحد مشببيج مذكر حيوان منوي    1nألن ينتج عنه تكون أمشبباج فردية المجموعة الكروموسببومية  

1n    1بمشبيج مؤنثn    2ينتج زايجوتn  .أو   يحتوي نفس عدد كروموسبومات في خاليا جسبم اإلنسبان /

ألنبه عنبد اتحباد األمشبببببباج فرديبة المجموعبة الكروموسبببببوميبة تنتج أفراد تحتوي خاليباهبا على عبدد 

 الكروموسومات الموجودة في خاليا اآلباء .

 

 خطوات (  – السؤال السادس: أجب عن كل مما يلي: ) مراحل 

 44ص   عينة على الشريحة الزجاجية: نووي بعد اضافة الصبغة للافكر خطوات تحضير النمط ال -1

 تشاهد الشريحة باستخدام مجهر مزود بكاميرا.  -

 تلتقط صورة للكروموسومات ثم تكبر .  -

 للحصول على النمط النووي . الكروموسومات ترتب  -

 

 50ص  ور البيني من دورة انقسام الخلية: عدد مراحل الط  -2

   G1مرحلة النمو األول   -

 Sمرحلة البناء والتصنيع  -

 G2مرحلة النمو الثاني  -

 

 51ص  ام النواة في دورة انقسام الخلية: عدد أطوار انقس -3

 التمهيدي  -

 االستوائي  -

 االنفصالي -

 النهائي  -
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 53ص   طار السيتوبالزم في خلية نباتية: أفكر خطوات انش -4

 النواتان البنويتان. تتكون صفيحة وسطية وسط الخلية لتفصل بين  -

 يترسب السيليلوز على الصفيحة الوسطية.  -

 وي يفصل بين الخليتين البنويتين. يتكون جدار خل -

 

 51ص  التمهيدي من االنقسام الميتوزي:  اكتب ما يحدث في خلية حيوانية خالل الطور  -5

 تزداد كثافة الكروموسومات .  -

 يهاجر كل زوج من السنتريوالت إلى أحد أقطاب الخلية .  -

 تتكون خيوط المغزل والتي تتصل بسنترومير الكروموسومات.  -

 يختفي الغشاء النووي والنوية.  -

 

 51ص   االنفصالي من االنقسام الميتوزي:  اكتب ما يحدث في خلية حيوانية خالل الطور  -6

 تقصر خيوط المغزل.  -

 تنقسم السنتروميرات.   -

 تنفصل الكروماتيدات بعيدا عن بعضها البعض.  -

 مجموعة كاملة من الكروموسومات في كل قطب من الخلية. تتجمع   -

 

 57 -  56ص  مهيدي األول من االنقسام الميوزي:اكتب ما يحدث في خلية حيوانية خالل الطور الت -7

 . المتضاعفة  تزداد كثافة الكروموسومات  -

 يقترب كل زوج متماثل مكون الرباعيات .  -

 . في عملية العبورلكروماتيدات الداخلية تبادل لبعض األجزاء من اتحدث عملية  -

 

 57 -  56ص  فصالي األول من االنقسام الميوزي: اكتب ما يحدث في خلية حيوانية خالل الطور االن -8

 تقصر خيوط المغزل .  -

 تنفصل أزواج الكروموسومات المتماثلة .  -

 تتجمع كل مجموعة من الكروموسومات عند أحد أقطاب الخلية .  -

 

 السابع: ما أهمية كل مما يلي: السؤال 

 43ص     استخدام النمط النووي .  -1

 تصنيف الكائن الحي ذكر أو أنثى      - تحديد عدد الكروموسومات في الكائن  

 بنية (  – تركيب  - اكتشاف أي خلل في الكروموسومات ) عدد 

 

 48ص  أن تظل الخاليا صغيرة الحجم .  -2

حتى تكون عملية تبادل المواد من خالل غشببباء الخلية ناجحة  فكلما كانت الخاليا صبببغيرة كانت مسببباحة 

 .سطحها كبيرة 
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 49ص   االنقسام الميتوزي.  -3

 النمو وتعويض األنسجة التالفة والتكاثر الالجنسي 

 

 55ص االنقسام الميوزي. -4

تكوين األمشبباج الالزمة للتكاثر   -الجنسببية ) األمشبباج (اختزال المادة الوراثية إلى النصببف لتكوين الخاليا 

 الجنسي.

 

 49ص  الخلوي  االنقسام الطور البيني قبل  -5

 وتستقبل كل خلية جديدة نفس كمية المادة الوراثية في الخلية األم.  DNAحتى تتضاعف المادة الوراثية 

 

 51ص  خيوط المغزل أثناء االنقسام الخلوي.  -6

باتجاه أقطاب الخلية  في  أو الكروموسببببومات  د في حركة الكروماتيدات  تتصببببل بالسببببنتروميرات لتسبببباع

 المرحلة االنفصالية.

 

 55ص   ( من خالل االنقسام الميوزي . n1انتاج أمشاج فردية المجموعة الكروموسومية )   -7

حتى ينتج عن اتحاد األمشبببباج أفراد تحتوي خالياها على نفس عدد الكروموسببببومات الموجودة في خاليا 

 اآلباء

 السؤال الثامن: ما المقصود بكل مما يلي: 

 43ص   النمط النووي:  -1

 خارطة كروموسومية للكائن الحي تترتب فيها الكروموسومات وفق معايير محددة .

 

 45ص   الكروموسومات الجنسية : -2

  xyومختلفة عند الذكر  xxزوج من الكروموسومات تحدد جنس الكائن الحي وتكون متماثلة عند األنثى 

 

 46ص الكروموسوم السيني )×(:  -3
 

أحد أنواع الكروموسومات الجنسية يوجد منه نسخة واحدة في الخاليا الجسمية في الذكور ونسختين منه في  
 . ى األنث

 46ص : )  ( yالكروموسوم الصاد  -4
وال تحمل  لذكر  لفي الخاليا الجسمية منه واحدة ويقتصر وجود نسخة أحد أنواع الكروموسومات الجنسية   -5

   خاليا األنثى على هذا الكروموسوم.

 

 51ص  دورة الخلية :  -6

 .االنقسام وبداية االنقسام التاليالفترة المحصورة بين بدء الخلية في 
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 51ص المغزل  -7

سبببببنتريولين يكون كبل منهمبا عنبد أحبد أقطباب الخليبة وتمتبد بينهمبا  مجموعبة من الخيوط تركيبب يتكون من  

 الدقيقة تسمى خيوط المغزل .

 

 56ص الرباعي  -8

مكون من أربع كروماتيدات  أي كروماتيدين في كل كروموسببببوم  المتماثلة   زوج من الكروموسببببومات    

 .في الطور التمهيدي األول من االنقسام الميوزي األول  مضاعف

 

 السؤال التاسع: أكمل جدول المقارنة : 

 وجه المقارنة 
خاليا أحادية المجموعة  

 الكروموسومية 
خاليا ثنائية المجموعة  

 الكروموسومية 

 44ص           1n 2n يتمثل عدد كروموسوماتها 

 األنثى  الذكر 

 46ص            xy Xx الجنسية الكروموسومات 

 البويضة  الزايجوت 

 46ص            1 2 عدد الكروموسومات الجنسية 

 االنقسام الميوزي  االنقسام الميتوزي  

 الهدف منها 
      –وتعويض األنسجة التالفة  - النمو 

 49ص                        تكاثر ال
 54ص       تكوين األمشاج   

 االنقسام الميوزي  الميتوزي االنقسام  

 49ص        خاليا جنسية خاليا جسمية  نوع الخاليا التي يحدث فيها 

 االنقسام الميوزي  االنقسام الميتوزي  

 59ص        4 2 عدد الخاليا البنوية الناتجة 
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 : ادرس األشكال التالية جيًدا ثم أجب عن المطلوب: عاشرالسؤال ال

 

 يوضي مراحل تحضير النمط النووي . الشكل أمامك  -1

 

 يقوم العلماء بإضافة مادة الكولشيسين لوقف   -

 44ص        ...  االستوائي عملية االنقسام في الطور ...

 يقوم العلماء بجمع الكروموسومات المتماثلة أي   -

 .. .الشكل أنها تتشابا في نمط الخطوط المصبوغة و...

 .... .. موقع السنترومير..... .. و ......الطول ....و ...

 .. ذكر حدد جنس اإلنسان في النمط النووي أمامك  .. -

 

    46الشكل أمامك يوضي نمط نووي لخلية جنسية .   ص  -2

 كم عدد الكروموسومات في الخلية الجنسية الطبيعية   -

 ....... 23لإلنسان ؟  ........

 حدد نوع الخلية الجنسية في النمط أمامك   -

 ................  حيوان منوي / مشيج مذكر ..............

 كم نوع من األنماط النووية يمكن أن يظهر  -

 ..... احد ونوع  لألمشاج المؤنثة في االنسان ؟ ..... 

 

 

 الشكل أمامك يوضي نمط نووي لخلية بشرية .  -3

 55الكروموسومية  ؟  ص حدد عدد المجموعة  -

.......... 2n أو ثنائية المجموعة الكروموسومية    ......... 

 حدد على الشكل  الكروموسوم الفي يشير  لى جنس الفرد  -

 46ما جنس الفرد الفي يظهر في النمط النووي ؟ ص  -

 ........ ذكر.......
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  الشكل أمامك يوضي المراحل لدورة خلية نموفجية .  -4

 50ص   المقصود بدورة الخلية ؟ما  -

 الفترة المحصورة بين بدء الخلية في اإلنقسام  ......... 

 .......  وبداية اإلنقسام التالي

 تتضاعف الخيوط الكروماتينية الموجودة في النواة في   -

 .. البيني من الطور ...   البناء والتصنيع   /  Sالمرحلة  ..

 مافا تمثل هر من مرحلة انقسام الخلية ؟   -

 .......   انشطار السيتوبالزم.....

 في أي طور من أطوار انقسام النواة يختفي الغشاء   -

 51ص  ..............   أ / التمهيدي النووي والنوية ؟ ....    

 

 52ص  في خلية حيوانية.  االنقساممن أطوار  االستوائي الشكل أمامك يوضي الطور   -5

 

 .....  ميتوزيالخلوي ؟   ........  االنقسامما نوع  -

 ....    االنفصاليما الطور التالي للطور الموضي بالشكل ؟ ....  -

 مافا سيحدث بعدما تقصر خيوط المغزل ؟  -

 تنقسم السنتروميرات وتبتعد الكروماتيدات الشقيقة  .......   

 ........ عن بعضها باتجاه أقطاب الخلية  

 

 57-56. ص   الميوزي في خلية حيوانية االنقسام مك يوضي أحد أطوار الشكل أما -6

 

 .....     االستوائي األول ما اسم الطور الموضي في الشكل ؟   ....   -

 ....  األول  االنفصاليما الطور التالي للطور الموضي بالشكل ؟ ....  -

 مافا سيحدث بعدما تقصر خيوط المغزل ؟  -

 انفصال أزواج الكروموسومات المتماثلة وتتجمع كل مجموعة  ....... 

 ....... عند أحد  قطبي الخلية  

 

 

 هب
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 : السؤال الحادي عشر: تمعن في المفاهيم التالية ثم اختر المفهوم الذي ال يتناسب مع البقية مع ذكر السبب

عدد الكروموسومات.   –موقع السنترومير   – نمط تصبغ الكروموسومات   –شكل وطول الكروموسومات  -1

 45ص

 عدد الكروموسومات  المفهوم المختلف : 

   يعتمد عليها العلماء لجمع وترتيب الكروموسبومات المتماثلة عند اعداد النمط النوويالمفاهيم  جميع  السربب :  

 بينما عدد الكروموسومات اليستخدم في هذه العملية.

 

   49ص تجديد الخاليا .  – خليتين  –  1n  –ميتوزي  -2

 1nالمفهوم المختلف : 

( فهي تمثل عدد الكروموسبببات في الخاليا   1nالمفاهيم تعبر عن االنقسبببام الميتوزي بينما )    جميعالسررربب :  

أو لتجبدد الخاليبا تحبدث انقسبببببامبات ميتوزيبة ينتج عن كبل منهبا خليتين ثنبائيبة    النباتجبة من االنقسبببببام الميوزي.

 1nوليس  n(2المجموعة الكروموسومية )

 

 52+51صتنفصل الكروماتيدات.    –ينقسم السنترومير  – تختفي النواة  - تقصر خيوط المغزل  -3

 تختفي النواةالمفهوم المختلف : 

بينما اختفاء النواة يحدث في    لمفاهيم تمثل أحداث الطور االنفصالي في االنقسام  الميتوزيا جميع السبب :

 الطور التمهيدي في االنقسام الميتوزي. 

 

 53ص اختفاء خيوط المغزل .  – تكون شبكة كروماتينية   – تكون غشاء نووي   –اختفاء النوية  -4

 اختفاء النوية المفهوم المختلف : 

بينما اختفاء النوية يحدث في الطور   في االنقسام  الميتوزي   نهائيلمفاهيم تمثل أحداث الطور الجميع االسبب : 

 التمهيدي في االنقسام الميتوزي. 

 

 53ص ترسب سليليوز.  –صفيحة وسطى   – تخصر السيتوبالزم   –جهاز جولجي  -5

 تخصر السيتوبالزم المفهوم المختلف : 

في الخلية النباتية   انقسببام السببيتوبالزم  مراحل تكون الجدار الخلوي أثناء  لها عالقة بالمفاهيم    جميعالسرربب :  

  .وليس النباتيةلكن تخصر السيتوبالزم يحدث في الخلية الحيوانية 

 

 تنفصل الكروموسومات.    –تتوزع الكروموسومات عشوائياً    –ينقسم السنترومير  – تقصر خيوط المغزل  -6

 56ص                     ترومير ينقسم السنالمفهوم المختلف : 

المفاهيم تمثل الطور االنفصالي األول في االنقسام الميوزي  بينما انقسام السنترومير من   جميع السبب : 

أو في الطور االنفصالي األول من االنقسام الميوزي   أحداث الطور االنفصالي الثاني في االنقسام الميوزي. 

 انقسام للسنترومير  تنفصل الكروموسومات المتماثلة بشكل عشوائي عندما تقصر خيوط المغزل وال يحدث 
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 السؤال الحادي عشر: أكمل المخططات السهمية التالية:

1- 

 

 

2- 

 

 

 

 

انقسام الخاليا

الجنسية

ميوزي

1n أربعة خاليا

/  تكاثر جنسي
تكوين أمشاج

الجسمية

ميتوزي

2n خليتين

النمو

تعويض التالف من الخاليا

انقسام الخلية

انقسام ميتوزي

انشطار السيتوبالزم انقسام النواة

تمهيدي

استوائي

انفصالي

نهائي

الطور البيني

G1 النمو األول

(S)البناء والتصنيع

G2 النمو الثاني



27                                    2022- 2021بنك أسئلة الصف العاشر لمادة األحياء )الجزء األول( للعام الدراسي 
 

 التركيب والوظيفة  –الخلية  :  الوحدة األولى

 العمليات الخلوية :  الثالثالفصل 

 

 اإلجابات التي تلي كل من العبارات التالية: السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة واألفضل بين

    غشاء :  بأنا  الخلية يتميز غشاء  -1

 منفف   ❑     69ص شبه منفذ  ❑

   عالي النفافية  ❑          غير منفف    ❑

 

     عد من آليات النقل السلبى:  تُ   ال  أحد اآلليات التالية -2

 سموزية  اال ❑     االنتشار   ❑

 71+70ص  النقل الكتلي  ❑    النقل الميسر      ❑

ً الجزيئات دائم تتحرك  -3       في حالة االنتشار:  ا

 ضد منحدر التركيز  ❑   70ص  مع منحدر التركيز  ❑

 ATPضد منحدر التركيز ويتطلب طاقة   ❑ ATP             مع منحدر التركيز ويتطلب طاقة ❑

 71ص يتم انتقال الجزيئات في النقل الميسر عبر الغشاء الخلوي بواسطة:  -4

 ة مالبلع   ❑    ATPة الخلية طاقالبروتينات وتبفل  ❑ 

    ATP البروتينات ودون بذل الخلية طاقة  ❑    ATPبفل الخلية طاقة   ❑

 

   نقل المواد عبر غشاء الخلية مع استهالك الخلية طاقة يعد: -5

 اسموزية     ❑     ميسر نقل  ❑

 71ص نقل نشط  ❑      انتشار  ❑

   عملية :الغشاء الخلوي ب  عبر خارج الخلية  لكالفضالت الخلوية الجزيئات الكبيرة نسبيا  تنقل  -6

 72ص طرد الخلويال    ❑      البلعمة ❑

 شرب الخلوي ال ❑    نقل الميسر              ال ❑

   عليا:   ال تنطبقأي من العبارات التالية  الشكل المقابل يمثل أحد آليات النقلي -7

 سموزية اال    ❑    70ص استهالك طاقة     ❑

 انتشار الماء  ❑     مع منحدر التركيز  ❑
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                                  :  الكتليتعد من آليات النقل   ال  أحد اآلليات التالية -8

 البلعمة  ❑      الشرب الخلوي  ❑

 70ص االنتشار  ❑         االخراج الخلوي  ❑

   :  حركة المواد عبر غشاء الخلية من دون أن تستهلك الخلية أي طاقة   -9

   نقل النشطال ❑                النقل الكبير  ❑

    النقل الكتلي ❑               70ص     سلبي النقل ال ❑

 :  تحرك الجزيئات عبر غشاء الخلية من منطقة التركيز العالي  لى منطقة فات تركيز منخفض   -10

        النقل النشط   ❑     70ص   النتشار لنقل باا ❑

    النقل الكتلي ❑                النقل الميسر      ❑

 :   انتشار الماء عبر غشاء الخلية بحسب منحدر تركيز الماء -11

   النقل النشط   ❑                 النتشار  ا ❑

    النقل الكتلي ❑               70ص      االسموزية ❑

 :  انتقال جزيئات المواد عبر غشاء الخلية بواسطة حامل أو وسيط من بروتينات الغشاء الخلوي -12

 71صنقل باالنتشار ال ❑                النقل الكبير  ❑

    النقل الكتلي ❑                     الميسر النقل  ❑

 :  عملية انتقال الجزيئات الكبيرة واأليونات بعكس منحدر التركيز باستخدام الطاقة  -13

 72ص  نقل النشطال ❑                النقل الميسر  ❑

 باالنتشار النقل   ❑                      سلبيالنقل ال ❑

 :  عملية من عمليات النقل الكتلي يتم فيها نقل المواد الصلبة للخلية عبر غشائها الخلوي   -14

   الطرد الخلوي  ❑                         اإلخراج   ❑

    الشرب الخلوي  ❑                        72ص     البلعمة ❑

 :  للخلية عبر غشائها الخلويعملية من عمليات النقل الكتلي يتم فيها نقل المواد السائلة  -15

   الطرد الخلوي  ❑                         اإلخراج   ❑

 72ص   الشرب الخلوي ❑                              البلعمة ❑
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 ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) × ( أمام العبارة الخاطئة: السؤال الثاني: ضع عالمة )  

 (           )  69ص     ختيارية. تا االيتميز بنفافيومنفف  غشاء شبا بأنا    الخليةغشاء يوصف    -1

 (      ×      )  71ص          ة. دون استهالك طاق الخليةالنقل النشط هو نقل المواد عبر غشاء   -2

 (      ×      )  71ص     ة. سموزيد وضعها في محلول ناقص االتنكمش خليا الدم الحمراء عن  -3

ط من بروتينات  بواسرررطة ناقل او حامل وسررري  الخليةالمواد عبر غشررراء    جزيئات تنتقل    -4
 71ص                                                                .الغشاء الخلوي

 (           ) 

تنفجر خاليا الدم الحمراء عند وضعها في محلول عالي التركيز بسبب حركة جزيئات   -5
 71ص                                                  سموزية. الماء بالخاصية اال

 (      ×      ) 

 (      ×      )  72ص    .كبيرة نسبيا عبر الجدار الخلوي  جزيئات النقل الكتلي يساهم في نقل    -6

يمكن للجزيئات الكبيرة مثل البروتينات عبور غشاء الخلية دخوالً وخروجاً بحرية    -7
 72ص                                                                           .تامة 

 (      ×      ) 

 (      ×      )  70ص  .سموزية  حدى آليات النقل النشطتعتبر اال  -8

إلنترراج مركررب  ينتقررل الجلوكرروز مررن الرردم الررى خاليررا الجسررم بأليررة النقررل الميسررر  -9
 71ص . ATPالطاقة 

 (           ) 

مررن داخررل الخليررة الررى خارجهررا بررالطرد  جزيئررات الكبيرررة نسرربياتسررمى عمليررة نقررل ال  -10
 72ص  .الخلوي

 (           ) 

 السؤال الثالث: اكتب االسم أو المصطلح العلمي الدال على كّل من العبارات التالية:

منطقا فات  الىمن منطقا فات تركيز عال    الخليةعبر غشررراء    الجزيئات تحرك    (1
 .على جانبي الغشاء الجزيئات ركيز تركيز منخفض التركيز حتى يتساوى ت

 (       االنتشار     )
 70ص

الجانب    الى من الجانب االعلى تركيزا للماء  الخليةانتشرررررار الماء عبر غشررررراء    (2
 .االقل تركيزا للماء

 (    االسموزية     )
 70ص

ط من  بواسررررطة ناقل او حامل وسرررري  الخليةالمواد عبر غشرررراء    جزيئات انتقال    (3
 .بروتينات الغشاء شبا المنفف 

 (    النقل الميسر     )
 71ص

 (      النقل النشط    ) ة.س منحدر التركيز عبر غشاء الخليعك الكبيرة الجزيئات انتقال االيونات أو   (4
 71ص

ً   الكبيرة  الجزيئات نقل    (5 عبر    ةفضررررالت الخلي  البروتينات او  زيئات جمثل    نسرررربيا
 ة.غشاء الخلي

 (   النقل الكتلي      )
 72ص

               70ص ( النقل السلبي) .من دون أن تستهلك الخلية أي طاقةحركة المواد عبر غشاء الخلية   (6

مرور جزيئات    غشراء يسرمي لجزيئات مواد معينة بالمرور عبرهي في حين يمنع  (7
 .بعض المواد األخرى

   الغشاء شبه المنفذ
                   69ص

تركيز  الفرق بين تركيز المادة على جانبي الغشررراء حيث تتحرك الجزيئات من ال  (8
 ( )منحدر التركيز 70ص                                                      .األعلى  لى التركيز األقل

                    (ياإلدخال الخلو) 72ص لوي من خارج الخلية  لى داخلها.نقل جزيئات كبيرة نسبيا عبر الغشاء الخ  (9

 .خارجهاخلوي من داخل الخلية  لى نقل جزيئات كبيرة نسبيا عبر الغشاء ال  (10
 72ص 

اإلخراج الخلوي أو  )
                        (الطرد الخلوي
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 السؤال الرابع: أكمل البيانات المطلوبة على الرسومات واألشكال التالية: 

 70ص   :بل يوضي  حدى آليات النقل السلبي الشكل المقا -1

 النتشار ا  ( يشير  لى  1السهم رقم )

   

 

 

 :  حدى آليات النقل السلبيلشكل المقابل يمثل ا -2

 

 70ص   سموزية االآلية النقل السلبي هي   

 

 

 

71ص :طرق النقل الخلوي وهي النقل النشط ىالشكل الفي أمامك يمثل أحد  -3  

 الحامل البروتيني   ( يشير  لى 1السهم رقم )    

 

 

 

 

 

 امك يشير الى احدي طرق النقل وهي الشكل أم -4

 72ص    الكبير) النقل الكتلي(:النقل 

     السهم رقم )1( يشير  لى     عملية اإلخراج الخلوي

تكون المواد الداخلة صلبا فإنها عندما (  2السهم رقم )      

 . البلعمة تسمى بعملية      

 شرب الخلويتالوعندما تكون سائلة تسمى      

 

 

 

 

 (1 )  

 (1 )  

 (1   )  

 (2   )  
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 السلبي الشكل المقابل يمثل  حدى آليات النقل  -5

 71ص     النقل الميسر    والتي تعرف باسم       

 

 

 السؤال الخامس: علل لما يأتي تعليالً علمياً صحيحاً: 

 71ص   ؟ الحيوانية ا يونات داخل الخالياأل على تركيز  المحافظةهمية كبرى في أللنقل النشط  .1

طرد الصوديوم وسحب البوتاسيوم   ييحدث ف   األنه يتم عكس منحدر التركيز مما يتطلب بذل طاقلة مثل م
 . النقباض الخاليا العضلية وانتقال النبضات العصبية  

 69ص  ؟  ختياري النفافية(ف ) افيتميز الغشاء الخلوي بأنا شبا من .2

 . ن يمنع مركبات بعض المواد األخرىات مواد معينة بالمرور عبره في حيئألنه يسمح لجزي 

 70ص  ؟  تسمية النقل السلبي بهفا االسم .3

 . دون أن تستهلك الخلية أي طاقة ألنه عبارة عن حركة المواد عبر غشاء الخلية 

 71ص   ؟  األيونات داخل الخاليا النباتيةللنقل النشط دور مهم في المحافظة علي تركيز   .4

تركيز  ى الرغم من أن المغذية للنبات من التربة علاألمالح    أيونات امتصباصألن النقل النشبط يمكن الجذور من  
 .لجذر أعلى من تركيزها في التربةهذه األيونات في خاليا ا

 71ص  ؟  النشط وانتقال النبضات العصبية  هناك عالقة وثيقة بين النقل  .5

نحدر التركيز  ألن الخلية الحيوانية تقوم بطرد الصوديوم وسحب البوتاسيوم النتقال النبضات العصبية عكس م
 . مما يتطلب بذل طاقة 

 70ص لى طاقة ؟   تحتاج عملية النقل السلبي  ال   .6

 . ألنه يتم نقل المواد خالل هذه العملية مع منحدر التركيز 

 71ص   ؟  فا وضعت في محلول متساوي التركيز  يحدث تغيير في خلية الدم الحمراء  ال   .7

التي تتحرك إلى  جزيئات الماء داخل الخاليا مساوي لتركيزها خارج الخاليا  عدد جزئات الماء ألن تركيز 
 داخل الخاليا مساٍو لعدد الجزيئات التي تتحرك إلى خارج الخاليا. 

 71ص  ؟  تبادل غاز األكسجين وثاني أكسيد الكربون أثناء التنفس احدى صور االنتشار .8

 . جزيئاتهما تتحرك عبر غشاء الخلية مع منحدر التركيز لكل منهما  ألن

 71ص   ؟  من الخلية  لى بفل طاقة  تحتاج عملية النقل النشط     .9

 . ألنه يتم نقل الجزيئات الكبيرة أو األيونات عكس منحدر التركيز 
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 71- 70ص   ما يلي: السؤال السادس: قارن بين كل م 

 االنتشار  سموزية اال   النقل النشط وجه المقارنة 

 المنقولة  المادة
جزيئات   –  المادة أيونات

 كبيرة 
   ات المادةيئجز الماء

 منحدر التركيز مع   منحدر التركيز مع   عكس منحدر التركيز  المنقولة سير المواد جاه ات

 يحتاج لطاقة  ال ال يحتاج طاقة  يحتاج طاقة  الحاجة للطاقة 

 يحتاج  ال يحتاج  ال يحتاج  الحاجة لناقل بروتيني 

 

 النقل الميسر  النقل الكبير  وجه المقارنة 

 يحتاج للناقل  للناقل ال يحتاج  72-71ص      الحاجا للناقل

 مثال 
نقل بعض فضالت الخلية أو البروتينات  

 من الخارج ٕالى الداخل
انتقال الجلوكوز من الدم ٕالى  
 خاليا الجسم كمصدر للطاقة 

 البلعمة التشرب الخلوي وجه المقارنة 

 ة صلب سائلة 72ص  نوع المادة المنقولة

 السؤال السابع: ما أهمية كل مما يلي: 

 69ص   ؟  آليات النقل التي تتم عبر الغشاء البالزمي  (1

 . لوسط المحيط والتخلص من النفاياتتساعد في حصول الخلية على المواد الضرورية من ا  

 72ص  ؟  أليات النقل الكتلي  (2

 .لخلويات كبيرة نسبيا عبر الغشاء ايئتساهم في نقل جز 

 69ص  ؟  غشاء الخلية (3

  ول وخروج  المواد من والى الخلية الغشاء الخلوى   ويشكل الممر الحتمى لدخيتم  تبادل المواد عبر 

   يفصل مكونات الخلية عن البيئة أو الوسط المحيط بها .  حسب حاجة الخلية 

 69ص  ؟ للغشاء الخلوي  االختيارية النفافية  (4

 . حسب حاجة الخلية فى حين يمنع مركبات بعض المواد االخرى ه ات مواد معينة بالمرور عبريئيسمح لجز 

 70 ص    ؟االنتشار  آلية  (5

 بين الوسطين الداخلي والخارجي للخلية.   والمواد   تبادل غازي االكسجين وثاني أكسيد الكربون 
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 71ص  ؟  الخلية الحيوانية  في النقل النشط  (6

ألنه ضببروري النقباض الخاليا العضببلية وانتقال النبضببات العصبببية حيث تسببتخدم الخلية الحيوانية النقل 

 تركيز الالى داخلها بعكس منحدر  (K( الى خارجها وبسحب البوتاسيوم)+aN+الصوديوم ) النشط لطرد 

 71ص  ؟  الخلية النباتية فيالنقل النشط   (7

هبذه   ن الترببة على الرغم من ان تركيزيونبات االمالح المغبذيبة للنببات مأتمكن الجبذور من امتصببببباص    

 يونات فى خاليا الجذر اعلى من تركيزها فى التربة .األ

 71ص  ؟ النقل الميسر فيبروتينات الغشاء  (8

 .ة لنقلهان ان تبذل الخلية اى طاقبتيسير انتقال الجزيئات عبرة وفقا لمنحدر التركيز ومن دو

 72ص  ؟اإلدخال الخلوي   (9

 ي داخل الخلية.إلمن خارج الخلية الكبيرة نسبيا مثل البروتينات إدخال المواد 

 72ص  ؟اإلخراج الخلوي  (10

 لي خارج الخلية.إمن داخل الخلية الكبيرة نسبيا كالفضالت طرد المواد 

 

 السؤال الثامن: ما المقصود بكل مما يلي: 

 70ص  ؟  االنتشار   (1

ات عبر غشباء الخلية من منطقة ذات تركيز عال ٕالى منطقة ذات تركيز منخفض حتى يتساوى ئالجزيتحرك  

 .ات على جانبي الغشاءئركيز الجزيت

 70ص  ؟  سموزيةاال (2

 .ا للماء ٕالى األقل تركيزا للماءانتشار الماء عبر غشاء الخلية بحسب منحدر التركيز من أعلى تركيز

 71ص  ؟  النقل الميسر  (3

 .مل وسيط من بروتينات الغشاء نفسهات المواد عبر غشاء الخلية بواسطة ناقل أو حائانتقال جزي

 71ص  ؟  النقل النشط  (4

ت الكبيرة أو األيونات بعكس منحدر تركيزاتها عبر غشبباء الخلية أي من الجانب األقل  ئاعملية انتقال الجزي

 .انب األعلى تركيزا باستخدام طاقةالج الىتركيزا 

 72ص  ؟  النقل الكتلي )النقل الكبير(  (5

 .و فضالت الخلية عبر غشاء الخليةات البروتينات أ ئت كبيرة نسبيا مثل جزيئاالنقل التي يتم فيه نقل جزي
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 72ص  ؟  اإلدخال الخلوي   (6

الخلية بر غشبباء ت البروتينات أو فضببالت الخلية عئات كبيرة نسبببيا مثل جزيئاالنقل التي يتم فيه نقل جزي

 .ٕالى داخل الخلية

 72ص ؟  اإلخراج الخلوي  (7

بر غشبباء الخلية ت البروتينات أو فضببالت الخلية عيئاات كبيرة نسبببيا مثل جزئالنقل التي يتم فيه نقل جزي

 .خارج الخلية الى

 72ص  ؟  الشرب الخلوي  (8

 .الخلية ٕالى داخل الخليةبر غشاء لة الكبيرة نسبيا عئالمواد السا جزيئاتالنقل التي يتم فيه نقل 

 72ص  ؟ البلعمة  (9

 .بر غشاء الخلية ٕالى داخل الخليةات المواد الصلبة الكبيرة نسبيا عئالنقل التي يتم فيه نقل جزي

 :ة مع ذكر السببث في كل حالة من الحاالت التاليماذا تتوقع أن يحدالسؤال التاسع: 

 71ص  .(  ناقص االسموزية  ) منخفض التركيز وضع خليا حيوانيا داخل محلول  -1

  تنفجر الخلية الحيوانية بسببببب تدفق الماء من خارج الخلية ٕالى داخلها باالسبببموزية مما يزيد حجمها مما

 .ئودي في النهاية ٕالى انفجارها

 71ص  ة(.يد االسموز ئزا)  التركيز  عالي وضع خليا حيوانيا داخل محلول   -2

ة وقد ئودي ذلك انكماش الخلية بسببب سبحب وخروج الماء ٕالي خارج الخلية بخاصبية االسبموزي الى  يؤدي

 .ٕالى موت الخلية

 71ص  . ة (متعادل االسموزي)  التركيز  متساوي وضع خليا حيوانيا داخل محلول   -3

شباء شببه المنفذ بخاصبية الغال يتغير شبكل أو حجم الخلية بسببب تسباوي كمية الماء الخارج والداخل عبر  

 .االسموزية

 71ص . التركيزالحمراء في محلول عالي  عند وضع كريات الدم  -4

ة وقد ئودي ذلك انكماش الخلية بسببب سبحب وخروج الماء ٕالي خارج الخلية بخاصبية االسبموزي الى  يؤدي

 .ٕالى موت الخلية

 71ص . منخفض التركيزالحمراء في محلول  عند وضع كريات الدم  -5

  يؤديومما يزيد حجمها    بةداخلها باالسموز الىتنفجر الخلية الحيوانية بسبب تدفق الماء من خارج الخلية  

 .انفجارها الىفي النهاية 
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 71ص . تركيزال ساوي التركيزالدم الحمراء في محلول متعند وضع كريات  -6

شباء شببه المنفذ بخاصبية ر الغبوالداخل غال يتغير شبكل أو حجم الخلية بسببب تسباوي كمية الماء الخارج  

 .االسموزية

  :ادرس األشكال التالية جيًدا ثم أجب عن المطلوبالعاشر:  السؤال 

 با محاليل ملحية مختلفة التركيز يوضي الشكل المقابل كأس -1

 70ص        تم الفصل بينها بغشاء شبا منفف:     

 بأي آلية من آليات النقل السلبي تم انتقال جزيئات الماء؟  •

 سموزيةاال    

 

 سرترنرترقل جرزيرئرات الرمراء عربر الرغرشاء شبا المنفف من •

 .)  ب  (المحلول  باتجاه )  أ  ( المحلول 

 منحدر التركيز. مع / باتجاهلية من آليات النقل السلبي وتنتقل جزيئات الماء تعتبر هفه اآل •

 

 

 الشكل يوضي التأثير األسموزي للتركيزات المختلفة للمحاليل على كريات الدم الحمراء: -2 

 71ص              ما نوع المحلول الفي وضعت فيا كل من:  •

o  ( 1الخلية  : )محلول منخفض التركيز 

o  ( 2الخلية  : ) التركيز عاليمحلول 

 

 بأي آلية من آليات النقل السلبي تم انتقال جزيئات الماء؟  •

 سموزيةاال
 

 ؟( في نفس المحلول لفترة طويلة من الزمن 1الخلية )  عند  بقاءمافا يحدث  •

 تنفجر

 

 مترسراوي الرترركريرز فإن جرررزيئرات ( في مرحرلرول  1 فا وضعت الخلية )  •

 )خارج الخلية( المحلول لى  )داخل الخلية( الخليةالماء ستنتقل من 

 

 ( في مرحرلرول مترسراوي الرترركريرز فإن جرررزيئرات  2 فا وضعت الخلية )  •

 الخلية )داخل الخلية( لى )خارج الخلية(  المحلولالماء ستنتقل من 

 

 (1 )  

 (2 )  

 محلول

 ) أ (
 محلول

( ب)   

 غشاء شبه منفذ
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 71ص   يوضي عملية نقل جزيئات الجلوكوز من الدم  لى خاليا الجسمي والمطلوب هو التالي: الشكل -3

 بأي آلية من آليات النقل السلبي تم انتقال جزيئات الجلوكوز؟  •

 النقل الميّسر

 (؟  1ما التركيب المشار  ليا بالسهم رقم )  •

 حامل بروتيني

 الخلوي؟  ءجانبي الغشاطاقة لنقل الجلوكوز على  لى الخاليا  تحتاجهل  •

 تحتاجال 

 

 : السؤال الحادي عشر: تمعن في المفاهيم التالية ثم اختر المفهوم الذي ال يتناسب مع البقية مع ذكر السبب

 71+70صنقل نشط.   –نقل ميسر  – سموزية ا –انتشار  -1

 نقل نشط المفهوم المختلف : 

تحتاج طاقة وتتم مع منحدر التركيز ما عدا النقل   التي الجميع اآلليات تعتبر من آليات النقل السلبي السبب : 

 يستخدم طاقة.  النشط فهو 

 

 70ص مع منحدر التركيز.  – سموزية ا –  ATP مركب   – جزيئات الماء  -2

 ATPمركب  المفهوم المختلف : 

  يستخدم في النقل باالسموزية  ال  ATPجميع المفاهيم مرتبطة بمفهوم االسموزية بينما مركب الطاقة  السبب : 

وال   ATPمركب  متستخد أو يتم نقل جزيئات الماء بالخاصية األسموزية مع منحدر التركيز وهذه اآللية ال 

 . تحتاج طاقة 

 

 71+ 70صمع منحدر التركيز.  -محلول منخفض التركيز   – نقل نشط   –خلية منتفخة  -3

 نقل نشط المفهوم المختلف : 

عند وضع   جميع المفاهيم مرتبطة بمفهوم االسموزية ) نقل سلبي ( والنقل النشط يستخدم طاقة/ أو السبب : 

وهذه  خلية حيوانية في محلول منخفض التركيز سيتحرك الماء إلى الخلية مع منحدر التركيز فتنتفا الخلية  

 عالقة لها بالنقل النشط .  اآللية ال 

 (1 )  
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 72صنقل كتلي.   – بلعمة   –فضالت الخلية   –حويصالت جولجي  -4

 بلعمة المفهوم المختلف : 

يعبئ جهاز جولجي فضالت  أو الخلوي والبلعمة تعتبر إدخال خلوي /  باإلخراج جميع المفاهيم مرتبطة  السبب : 

  باإلدخال والبلعمة مرتبطة  الخلية في حويصالت جولجي لطردها خارج الخلية وتعتبر هذه اآللية نقل كتلي. 

 الخلوي.

 

 

 السؤال الثاني عشر: أكمل المخطط السهمي التالي: 

1- 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

آليات نقل المواد عبر غشاء الخلية

النقل الكتلي

اإلدخال الخلوي

البلعمة

الشرب الخلوي

اإلخراج الخلوي

النقل النشط النقل السلبي

االنتشار

األسموزية

النقل الميّسر


