
1 
2022- 2021بنك أسئلة الصف العاشر لمادة األحياء )الجزء األول( للعام الدراسي    

  



2 
2022- 2021بنك أسئلة الصف العاشر لمادة األحياء )الجزء األول( للعام الدراسي    

 التركيب والوظيفة  – الخلية  :األولىالوحدة 

 دراسة الخلية الحية  األول:الفصل 

 

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

 : وراً هاماً في انقسام الخلية لعب د يحتوي على سنتريولين وي قع بالقرب من النواة يعضي دقيق  -1

 الليسوسوم  ❑     جهاز جولجي  ❑

 ي الجسم المركز  ❑     الرايبوسوم  ❑

 ديرة تنتج البروتين في الخلية: عضيات مست -2

 الليسوسومات  ❑     البالستيدات  ❑

 الميتوكندريا  ❑     الرايبوسومات  ❑

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

 البالستيدات  ❑     الليسوسومات  ❑

 الفجوات  ❑     الرايبوسومات  ❑

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

 البالستيدات  ❑     الليسوسومات  ❑

❑          جهاز جولجي    ❑ الشبكة اإلندوبالزمية    

 

 : عضية يطلق عليها اسم مركز التحكم في الخلية  -5

 الرايبوسومات  ❑     الميتوكندريا  ❑

 الليسوسومات   ❑      النواة  ❑

 :قوم بدور مهم في عملية انتاج البروتينات يالرايبوسومات و ب مسئول عن تكوين تركي -6

 كروماتين ال ❑        النواة  ❑

   هيستون ال ❑      ية النو  ❑

 

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

 الجينات  ❑     رايبوسوم    ال ❑

 الميتوكوندريا  ❑      النواة  ❑
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 : البنائية لألحماض النووية الوحدة  -8

 النيوكليوتيدات  ❑     النيوكليوسوم  ❑

 الشبكة الكروماتينية  ❑      ن الهيستو  ❑

 

 : حتوائها على االحيوانية عن الخلية النباتية ب تتميز الخلية -9

 هيكل الخلية  ❑     الريبوسومات  ❑

 جسم المركزي ال ❑     الكروموسومات  ❑

 : نسجة العضلية نسجة التالية ليس من األحد األأ -10

 القلبية  ❑      الملساء ❑

 المخططة  ❑     الغضاريف  ❑

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

 العظم  ❑      الدم ❑

 العصبي  ❑     الغضاريف  ❑

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

 السكلرنشيمي  ❑       البرانشيمي  ❑

 اللحاء ❑        الخشب   ❑

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

 بشرة الجلد  ❑       األمعاء بطانة  ❑

 جدار الحويصالت الهوائية   ❑        كبد ال ❑

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

       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  ❑

   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 السررطا الخررارجي للعينررة النافرري يفحرر  المجهررر   .1
 .مرة

 )          ( 

 )          (  .السيتوبالزم مادة شبه سائلة تمأل الحيز الموجود بين غشاء الخلية والنواة  .2

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

 )          ( 

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

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

 )          ( 

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

النبررات وبرره أنابيررب فرري نبرراتي مسررؤول عررن نقررل الغررياء الجرراهز اللحرراء نسرريج   .7
 .غربالية وخاليا مرافقة

 

 )          ( 

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

 )          ( 

 

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

عبررارة عررن مررادة شرربه سررائلة تمررأل الحيررز الموجررود بررين غشرراء الخليررة  1
     والنواة.         

   (                           ) 

نزيمرررات الشرركل تعتبررر المسررتودع الرئيسرري إل عضرريه غشررائية كيسرريه 2
               التنفس  

   (                           ) 

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

   (                           ) 

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

   (                           ) 

 (                           )    .مجموعة الخاليا المتشابهة في الشكل والتركيب والوظيفة 5

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

   (                           ) 

هررو خارجيررة ووالداخليررة الؤثرات الحسررية نسرريج يخررت  باسررتقبال المرر 7
                              .اء الجسمنشطة المختلفة ألعضمسؤول عن تنظيم األال

   (                           ) 

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

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

        

   الشكل المقابل يوضا نسيج اللحاء والمطلوب: -1

  لى ....................................... ( يشير 1السهم رقم )

  لى ....................................... ( يشير 2السهم رقم )

 

 

 الشكل المقابل يوضا تركيب غشاء الخلية والمطلوب:   -2

 .......................................( يشير  لى  1السهم رقم )

 .......................................( يشير  لى  2السهم رقم )

 

 

 الشكل المقابل يوضا تركيب النواة والمطلوب:   -3

 .......................................( يشير  لى  1السهم رقم )

 .......................................( يشير  لى  2السهم رقم )

 

 

 

 

 نوع التغلط:   والمطلوب   أنواع ترسب مادة اللجنين في أوعية الخشب  الشكل المقابل يوضا -4

 .......................................    يوضا تغلظ  ( 1رقم )ال

 .......................................   يوضا تغلظ( 2رقم )ال

 

 

 (1 )  

 (2 )  

 (1 )   (2 )  

 (1 )  

 (2 )  

 (1 )   (2 )  
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 : المطلوب أشكال األنسجة الطالئية و بعض   الشكل المقابل يوضا -5

 ................................. نسيج طالئي   يوضا( 1رقم )

 

 

 

 

 ................................ نسيج طالئي  يوضا ( 2رقم )

 

 مطلوب: الشكل المقابل يوضا تركيب النسيج العصبي والخاليا العصبية وال -6

 .......................................( يشير  لى  1السهم رقم )

 .......................................( يشير  لى  2السهم رقم )

 

 

 

 الشكل المقابل يوضا أحد عضيات الخلية والمطلوب:  -7

 .......................................( يشير  لى  1السهم رقم )

 .......................................( يشير  لى  2السهم رقم )

 

 

 الشكل المقابل يوضا بعض األنسجة العضلية والمطلوب: -8

 .......................................( يشير  لى  1السهم رقم )

 .......................................( يشير  لى  2السهم رقم )

 

 

 (1 )  

 (2 )  

 (1 )  

 (2 )  

 (1 )  

 (2 )  

 (1 )  

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

 ال يمكن استخدام المجهر اإللكتروني في فح  العينات الحية.  -1

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

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

 . تُمكن األنسجة العضلية الكائنات الحية من الحركة -2

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

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

 

 ال تتأثر الخلية باإلنزيمات الليسوسومية.  -3
.................................................................................................................................................. 

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

 . الطماطم باللون األحمر ثمرةمثل  تبدو بعض النباتات   -4
.................................................................................................................................................. 

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

 تسمى الخلية أولية النواة بهيا االسم.  -5

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

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

 يفرز النسيج الطالئي المخاط في القصبة الهوائية.  -6

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

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

 . الضوئييستطيع النسيج البرانشيمي القيام بعملية البناء  -7

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

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

 
 . الخشبيةالبروتوبالزم في األوعية يتالشى  -8

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

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

 

      الخلوية: عدد مبادئ وأركان النظرية  -1

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

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

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

البالزمي: عدد وظائف جزيئات البروتين الموجودة بالغشاء  -2  

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

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

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

     لكترونية: اإل المجاهرعدد أنواع  -3

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

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

 

 :DNAعدد أنواع القواعد النيتروجينية الموجودة بحمض  -4
.................................................................................................................................................. 

 

 األساسية لنواة الخلية:  المكونات عدد   -5 
.................................................................................................................................................. 

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

 البرانشيمي: عدد مميزات النسيج  -6
....................................................... .................................................................................... 

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

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

      التغلظ باللجنين في نسيج الخشب :  عدد أنواع -7

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

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

    الضامة:نسجة عدد أنواع األ -8

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

.................................................................................................................................................. 
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 السؤال السابع: ما أهمية كل مما يلي: 

 ؟ الخشنةمية ز الشبكة االندوبال -1

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

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

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

 ؟ البالستيدات الملونة  -2

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

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

 

 ؟ النسيج البرانشيمي  -3

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

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

 

 ؟ نسيج الخشب )األوعية الخشبية ( في النبات -4

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

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

 

 ؟ األنسجة العضلية -5

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

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

 

 : األنسجة الضامة  -6

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

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

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

 ؟ استخدام األصباغ عند الفحص بالمجهر الضوئي -7

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

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

   ؟ النوية -8

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

.................................................................................................................................................. 
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 السؤال الثامن: ما المقصود بكل مما يلي: 

 ؟ الخليةهيكل  -1
.................................................................................................................................................. 

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

 

 ؟ الرايبوسومات -2
.................................................................................................................................................. 

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

 

 ؟الفجوات -3
.................................................................................................................................................. 

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

 

     ؟ النسيج  البسيط -4
.................................................................................................................................................. 

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

 

 ؟ أولية النواةخلية  -5
.................................................................................................................................................. 

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

 

 ؟ لنيوكليوسوما -6
.................................................................................................................................................. 

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

 

 ؟ الكولنشيميج يالنس -7
.................................................................................................................................................. 

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

 

 العصبية؟ ألنسجة ا -8
.................................................................................................................................................. 

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

 

        النووية؟ ألحماض ا -9
.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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 : قارن بين كالًّ مما يلي السؤال التاسع: 

 المجهر اإللكتروني  المجهر الضوئي  المقارنة وجه 
 نوع األشعة المستخدمة 

 

 قوة التكبير
 

  

 الميتوكندريا الرايبوسومات 
   الوظيفة 

 RNA حمض DNAحمض  

   القواعد النيتروجينية 

 الخاليا الحيوانية  الخاليا النباتية  

   الجدار الخلوي 

 السكلرنشيمي النسيج  النسيج الكولنشيمي  

   تغلظ الجدران باللجنين 

 نسيج طالئي حرشفي مصفف  نسيج طالئي مكعبي  

   مكان تواجده في الجسم 

 العضالت الهيكلية العضالت القلبية 

   كيفية التحكم بها

 الخاليا حقيقية النواة الخاليا أولية النواة 
   الغشاء النووي 
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 : السؤال العاشر: تمعن في المفاهيم التالية ثم اختر المفهوم الذي ال يتناسب مع البقية مع ذكر السبب 

 الجسم المركزي    - الفجوة العصارية    – الجدار الخلوي    - البالستيدات  -1

 .......................................   المختلف:المفهوم 

 ...................................................................................... .........................  السبب:

 

 الستروما   - ثايالكويد     - كروماتين  - جرانا  -2

 المفهوم المختلف : ....................................... 

 ............................................................................................................... السبب : 

 

 (  U)   يوراسيل  –(  G)  جوانين –( C سيتوسين )    - (  Aأدنين )  -3

 ....................................... المفهوم المختلف:  

 السبب: ............................................................................................................... 

 

 عمودي بسيط    –حرشفي مصفف  - حرشفي بسيط   – مصفف كايب  -4

 ............... المفهوم المختلف : ........................ 

 السبب : ............................................................................................................... 

 

 الغضروف   –  القلبية   -   العظم  - الدم   -5

 ....................................... المفهوم المختلف : 

 السبب : ............................................................................................................... 

 

    بطانة القصبة الهوائية  – أنابيب الكلية  –بطانة المعدة   - بطانة الفم  -6

 ................................... المفهوم المختلف : .... 

 السبب : ............................................................................................................... 

 

 

 



13 
2022- 2021بنك أسئلة الصف العاشر لمادة األحياء )الجزء األول( للعام الدراسي    

 السؤال الحادي عشر: أكمل المخططات السهمية التالية:

1- 

 

 

2- 

 

 

األنسجة الحيوانية

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

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

هيكلية

قلبية

عصبي .............

دهني .............

الدم

هيكلي

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

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

طالئي

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

مكعبي

طحرشفي بسي

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

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

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

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

األنسجة 
النباتية

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

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

خشب

بسيطة

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

برانشيمي

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

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

جلدية
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 التركيب والوظيفة  – الخلية : الوحدة األولى

 انقسام الخاليا: الثاني الفصل 

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

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

 تصبغ نمط ال ❑    شكل والطول           ال ❑

 جميع ما سبق  ❑     السنترومير  موقع  ❑

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

  يثانول ❑      هيبارين  ❑

 اليود  ❑     الكولشيسين   ❑

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

  يثانول ❑      هيبارين  ❑

 اليود  ❑       الكولشيسين  ❑

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

❑ 1n         2n ❑  

❑ 3n       ❑ 4n 

 للكائنات بالرمز:  الجنسيةيرمز لعدد الكروموسومات الموجودة في الخاليا  -5

❑ 1n          2n ❑  

❑ 3n      ❑ 4n 

 

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

 الصفائا الدموية  ❑     خاليا الدم الحمراء  ❑

 بالزما الدم ❑     خاليا الدم البيضاء    ❑

 

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

 البناء والتصنيع  ❑     األول النمو  ❑

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

 البناء والتصنيع  ❑     النمو األول  ❑

 انقسام الخلية  ❑      النمو الثاني   ❑

 

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

 البناء والتصنيع  ❑     النمو األول  ❑

 انقسام الخلية  ❑      النمو الثاني   ❑

 

 

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

 (               ) .الخاليافي كروموسومات اليستخدم النمط النووي لتحديد عدد   -1

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

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

 االنقسام الخلوي في الطور االستوائيتضاف مادة الهيبارين لوقف عملية   -4
(              ) 

تختلرررف فررري كرررل مرررن  الكروموسرررومات الجسرررمية أزواج مرررن الكروموسرررومات ال  -5
 (              ) اليكور واإلناث.

يتمثرررل عررردد الكروموسرررومات فررري الخاليرررا أحاديرررة المجموعرررة الكروموسرررومية   -6
 (              ) .2nبالرمز 

 )          (    اإلنسان.تتشابه الكروموسومات الجنسية في الخاليا الجسمية ألنثى   -7

ن غيرررر ين جنسرررييتتميرررز الخاليرررا الجسرررمية لألنثرررى باحتوائهرررا علرررى كروموسررروم  -8
 )          (  ن.يمتماثل

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

 (              ) 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
 )                   (  الخلوي.

مررادة تضرراف للمربررى لتثبيررت الخاليررا فرري الطررور االسررتوائي عنررد تحضررير   -2
 (         )            النمط النووي.

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

رمررز يمثررل عرردد الكروموسررومات الموجررودة فرري الخاليررا ثنائيررة المجموعررة   -4
 )                   (  الكروموسومة.

 أزواج من الكروموسومات المتماثلة تتشابه في كل من اليكر واألنثى.  -5
      (              ) 

أحررد الكروموسررومات الجنسررية يتميررز بقصررر طولرره وتواجررده فرري الخاليررا   -6
 )                   (  الجسمية لليكور. 

 كروموسوم جنسي يتميز بوجوده في الخاليا الجسمية لليكر واألنثى.  -7
 )                   ( 

 وبداية االنقسام التالي.الفترة المحصورة بين بدء الخلية في االنقسام   -8
 )                   ( 

 جزء يربط الكروماتيدين الشقيقين ببعضهما البعض.  -9
 )                   ( 

 

 أكمل البيانات المطلوبة على الرسومات واألشكال التالية: الرابع:  السؤال

 نمويجية: الشكل أمامك يوضا المراحل لدورة خلية  -1

 ....................................... يشير  لى    ( 1) السهم

 ....................................... يشير  لى     ( 2)السهم 

 ....................................... يشير  لى     ( 3)السهم 

 .......................................   يشير  لى   ( 4)السهم 

 .......................................   يشير  لى   ( 5)السهم 

 .......................................   يشير  لى   ( 6)السهم 
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   الشكل أمامك يوضا الكروموسوم أثناء انقسام الخلية:  -2

 .......................................  يشير  لى   ( 1)السهم 

 .......................................  يشير  لى   ( 2)السهم 

 ....................................... يشير  لى   ( 3)السهم 

 

 

 الشكل أمامك يوضا الطور البيني من االنقسام الميتوزي في خلية حيوانية :  -3

 ....................................... يشير  لى   ( 1)السهم  -

 ....................................... يشير  لى  ( 2)السهم  -

 ....................................... يشير  لى   ( 3)السهم  -

 

 

 : خلية حيوانية في  الشكل أمامك يوضا الطور التمهيدي من االنقسام الميتوزي   -4

 ....................................... يشير  لى    ( 1)السهم  -

 ....................................... يشير  لى    ( 2)السهم  -

 ....................................... يشير  لى    ( 3)السهم  -

 

 

 

 :  خلية حيوانيةفي  االنقسام الميتوزي  الشكل أمامك يوضا أحد أطوار -5

 .......................................         يسمى الطور      -

 ....................................... يشير  لى     ( 1)السهم  -
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 : خلية حيوانيةفي  االنقسام الميتوزي  الشكل أمامك يوضا أحد أطوار -6

 .......................................   ر يسمى الطو -

 ....................................... يشير  لى   ( 1)السهم  -

 

 

 

 

 نباتية :   خليةفي من االنقسام الميتوزي  لنهائي الشكل أمامك يوضا الطور ا

 ....................................... يشير  لى     ( 1)السهم  -

 ....................................... يشير  لى     ( 2)السهم  -

 

 

 

 

 

 :   خلية حيوانيةفي  االنقسام الميوزي  الشكل أمامك يوضا أحد أطوار  -7

 ....................................... يسمى الطور           -

 ....................................... يشير  لى   ( 1)السهم  -

 

 

 السؤال الخامس: علل لما يأتي تعليالً علمياً صحيحاً: 

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

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

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

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

 المنوية. ينتج اليكر في اإلنسان نوعين مختلفين من الحيوانات  -3
.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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 األنثى. ة في اليكر عنه في ي يختلف زوج الكروموسومات الجنس -4

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 النقسام الميوزي على ثبات عدد الكروموسومات في خاليا جسم االنسان. يحافظ ا  -8
.................................................................................................................................................. 

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

 

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

 عينة على الشريحة الزجاجية: ايكر خطوات تحضير النمط النووي بعد اضافة الصبغة لل -1
.................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 طار السيتوبالزم في خلية نباتية: أيكر خطوات انش -4
.................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 يوزي: فصالي األول من االنقسام الم اكتب ما يحدث في خلية حيوانية خالل الطور االن -8
.................................................................................................................................................. 

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

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

 

 السؤال السابع: ما أهمية كل مما يلي: 

 ؟ استخدام النمط النووي  -1
.................................................................................................................................................. 

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

 

 ؟ أن تظل الخاليا صغيرة الحجم -2
.................................................................................................................................................. 

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

 ؟ االنقسام الميتوزي -3
.................................................................................................................................................. 

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

 ؟ االنقسام الميوزي -4
.................................................................................................................................................. 

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

 ؟ الخلوي  االنقسام الطور البيني قبل  -5
.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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 ؟ خيوط المغزل أثناء االنقسام الخلوي  -6
.................................................................................................................................................. 

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

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

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

 السؤال الثامن: ما المقصود بكل مما يلي: 

 

 النمط النووي:  -1
.................................................................................................................................................. 

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

 : الكروموسومات الجنسية  -2
.................................................................................................................................................. 

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

 الكروموسوم السيني )×(:  -3

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

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

 : )  ( yالكروموسوم الصاد  -4
.................................................................................................................................................. 

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

 

 : دورة الخلية  -5
.................................................................................................................................................. 

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

 المغزل: -6

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

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

 الرباعي:  -7

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

.............................................................. ................................................................................. 
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 المقارنة: السؤال التاسع: أكمل جدول 

 وجه المقارنة 
خاليا أحادية المجموعة  

 الكروموسومية 
خاليا ثنائية المجموعة  

 الكروموسومية 

  يتمثل عدد كروموسوماتها
 بالرمز  

  

 األنثى  الذكر 

   الكروموسومات الجنسية 

 البويضة  الزايجوت 

   عدد الكروموسومات الجنسية 

 االنقسام الميوزي  االنقسام الميتوزي  

   الهدف منها 

 االنقسام الميوزي  االنقسام الميتوزي  

   نوع الخاليا التي يحدث فيها 

 االنقسام الميوزي  االنقسام الميتوزي  

   الناتجة عدد الخاليا البنوية 

 

 : ادرس األشكال التالية جيًدا ثم أجب عن المطلوبالسؤال العاشر: 

 النووي. الشكل أمامك يوضا مراحل تحضير النمط  -1
 

 يقوم العلماء بإضافة مادة الكولشيسين لوقف   -

 ...... ...................عملية االنقسام في الطور ...

 يقوم العلماء بجمع الكروموسومات المتماثلة أي   -

 .. .........أنها تتشابه في نمط الخطوط المصبوغة و.....

 .... ......................... و .. ......................و ...

 أمامك .......... حدد جنس اإلنسان في النمط النووي  -
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       جنسية. الشكل أمامك يوضا نمط نووي لخلية  -2

 كم عدد الكروموسومات في الخلية الجنسية الطبيعية   -

 ............................   لإلنسان؟

 حدد نوع الخلية الجنسية في النمط أمامك   -

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

 كم نوع من األنماط النووية يمكن أن يظهر  -

 .................... .  االنسان؟ لألمشاج المؤنثة في  

 

 

 

 بشرية. الشكل أمامك يوضا نمط نووي لخلية  -3

   الكروموسومية ؟ حدد عدد المجموعة  -

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

 اليي يشير  لى جنس الفرد  الشكل الكروموسوم حدد على  -

 ما جنس الفرد اليي يظهر في النمط النووي؟   -

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

 

  الشكل أمامك يوضا المراحل لدورة خلية نمويجية. -4

 ؟ ةما المقصود بدورة الخلي  -

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

 تتضاعف الخيوط الكروماتينية الموجودة في النواة في   -

 المرحلة  .................   من الطور ...................... 

 مايا تمثل هر من مرحلة انقسام الخلية ؟   -

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

 في أي طور من أطوار انقسام النواة يختفي الغشاء   -

 النووي والنوية ؟ ................................. 

 

ه

 ـ
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 حيوانية. في خلية  االنقساممن أطوار  االستوائي الشكل أمامك يوضا الطور   -5

 

 الخلوي ؟   ...................................  االنقسامما نوع  -

 ..........................      بالشكل؟ ما الطور التالي للطور الموضا   -

 المغزل؟ مايا سيحدث بعدما تقصر خيوط  -

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

 

 

 الميوزي في خلية حيوانية .  االنقسام الشكل أمامك يوضا أحد أطوار  -6

 

 ما اسم الطور الموضا في الشكل؟   ...................................    -

 ما الطور التالي للطور الموضا بالشكل؟ ................................  -

 ..................... مايا سيحدث بعدما تقصر خيوط المغزل؟ ............ -

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

 

 : : تمعن في المفاهيم التالية ثم اختر المفهوم الذي ال يتناسب مع البقية مع ذكر السببحادي عشرالسؤال ال

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

 المفهوم المختلف: ....................................... 

 السبب: ............................................................................................................... 

 

 الخاليا. تجديد  – تين خلي  –  1n  –ميتوزي  -2

 المفهوم المختلف : ....................................... 

 ............................................................................................................... السبب : 

 

 تنفصل الكروماتيدات.    –ينقسم السنترومير  – تختفي النواة  - تقصر خيوط المغزل  -3

 المفهوم المختلف : ....................................... 

 ............................................................................................................ السبب : ...
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   اختفاء خيوط المغزل .  – تكون شبكة كروماتينية   – تكون غشاء نووي   –اختفاء النوية  -4

 ....................................... المفهوم المختلف : 

 السبب : ............................................................................................................... 

 

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

 ..................... المفهوم المختلف : ..................

 السبب : ............................................................................................................... 

 

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

 ....................................... المفهوم المختلف : 

   السبب : ............................................................................................................... 

 

 

 

 السؤال الحادي عشر: أكمل المخططات السهمية التالية:

1- 

 

 

 

انقسام الخاليا

الجنسية

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

1n أربعة خاليا

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

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

ميتوزي

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

النمو

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

 

 

 

  

انقسام الخلية

انقسام ميتوزي

............... انقسام النواة

...........

...........

...........

...........

الطور البيني

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

(S)البناء والتصنيع

.................
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 التركيب والوظيفة  – الخلية : الوحدة األولى

 العمليات الخلوية : الثالثالفصل 

 

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

 :غشاء نه با   الخلية يتميز غشاء  -1

   منفي  ❑      شبه منفي  ❑

   عالي النفايية    ❑          منفي  غير ❑

 :  السلبيتعد من آليات النقل   ال  التاليةأحد اآلليات  -2

 سموزية  الا ❑      االنتشار   ❑

    النقل الكتلي ❑     النقل الميسر      ❑

ً الجزيئات دائم تتحرك  -3  في حالة االنتشار:  ا

 ضد منحدر التركيز  ❑     مع منحدر التركيز  ❑

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

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

 ة مالبلع   ❑    ATPة البروتينات وتبيل الخلية طاق ❑ 

     ATPالبروتينات ودون بيل الخلية طاقة  ❑    ATPبيل الخلية طاقة   ❑

 

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

 اسموزية     ❑     ميسر نقل  ❑

 نقل نشط  ❑      انتشار  ❑

 عملية: ب الغشاء الخلوي  كالفضالت الخلوية لخارج الخلية عبر الجزيئات الكبيرة نسبيا  تنقل  -6

 طرد الخلوي ال    ❑      البلعمة ❑

 شرب الخلوي ال ❑    نقل الميسر              ال ❑

 عليه:   ال تنطبقأي من العبارات التالية  أحد آليات النقليالشكل المقابل يمثل  -7

 سموزية اال    ❑     استهالك طاقة     ❑

 انتشار الماء  ❑     مع منحدر التركيز  ❑
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 الكتلي  تعد من آليات النقل   ال  أحد اآلليات التالية -8

 البلعمة  ❑      الشرب الخلوي  ❑

 االنتشار  ❑         االخراج الخلوي  ❑

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

   نقل النشطال ❑                النقل الكبير  ❑

    النقل الكتلي ❑                      سلبيالنقل ال ❑

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

        النقل النشط   ❑        النتشار لنقل با ا ❑

    النقل الكتلي ❑                النقل الميسر      ❑

   :الماءانتشار الماء عبر غشاء الخلية بحسب منحدر تركيز  -11

   النقل النشط   ❑                 النتشار  ا ❑

    النقل الكتلي ❑                      االسموزية  ❑

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

 نقل باالنتشار  ال ❑                النقل الكبير  ❑

    النقل الكتلي ❑                     الميسرالنقل  ❑

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

   نقل النشطال ❑                النقل الميسر  ❑

 باالنتشار النقل   ❑                      سلبيالنقل ال ❑

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

   الطرد الخلوي  ❑                         اإلخراج   ❑

    الشرب الخلوي  ❑                                البلعمة ❑

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

   الطرد الخلوي  ❑                         اإلخراج   ❑

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

 (             )  . ختيارية اال تهيتميز بنفاييومنفي   غشاء شبهبأنه    الخليةغشاء يوصف    -1

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

 (             )  ة. سموزيد وضعها في محلول ناق  االتنكمش خليه الدم الحمراء عن  -3

ط من بروتينات  و حامل وسررريأبواسرررطة ناقل    الخليةالمواد عبر غشررراء    جزيئات تنتقل    -4
 الغشاء الخلوي.

 (             ) 

تنفجر خاليا الدم الحمراء عند وضعها في محلول عالي التركيز بسبب حركة جزيئات   -5
 . سموزيةالماء بالخاصية اال

 (             ) 

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

يمكن للجزيئات الكبيرة مثل البروتينات عبور غشاء الخلية دخوال وخروجا بحرية    -7
 . تامة 

 (             ) 

 (             )  .سموزية  حدى آليات النقل النشطتعتبر اال  -8

إلنترراج مركررب  لررى خاليررا الجسررم بأليررة النقررل الميسررر ينتقررل الجلوكرروز مررن الرردم   -9
 .  ATPالطاقة 

 (             ) 

لررى خارجهررا بررالطرد  مررن داخررل الخليررة  جزيئررات الكبيرررة نسرربياتسررمى عمليررة نقررل ال  -10
 .الخلوي

 (             ) 

 

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

منطقه يات   الىمن منطقه يات تركيز عال    الخليةعبر غشاء    الجزيئات تحرك    (1
 .على جانبي الغشاء الجزيئات ركيز تركيز منخفض التركيز حتى يتساوى ت

(                       ) 

الجانب   الى على تركيزا للماءمن الجانب األ  الخليةانتشرررار الماء عبر غشررراء    (2
 .قل تركيزا للماءاأل

(                      ) 

ط من و حامل وسررريأبواسرررطة ناقل    الخليةالمواد عبر غشررراء    جزيئات انتقال    (3
 .بروتينات الغشاء شبه المنفي 

(                      ) 

 (                      ) ة.س منحدر التركيز عبر غشاء الخليعك ةالكبير الجزيئات و ايونات انتقال األ  (4

ً   ةالكبير  الجزيئات نقل    (5 عبر    ةالخلي الت فضررر  وأالبروتينات    زيئات جمثل    نسررربيا
 ة.غشاء الخلي

(                      ) 

 (                      ) .من دون أن تستهلك الخلية أي طاقةحركة المواد عبر غشاء الخلية   (6

مرور   في حين يمنع  عبرهيغشررررراء يسرررررما لجزيئرات مواد معينرة برالمرور    (7
 .جزيئات بعض المواد األخرى

(                      ) 

تركيز الفرق بين تركيز المادة على جانبي الغشاء حيث تتحرك الجزيئات من ال  (8
 .األعلى  لى التركيز األقل

(                      ) 

 (                      ) لوي من خارج الخلية  لى داخلها.نسبيا عبر الغشاء الخنقل جزيئات كبيرة   (9

 (                      ) .خلوي من داخل الخلية  لى خارجهانقل جزيئات كبيرة نسبيا عبر الغشاء ال  (10
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 السؤال الرابع: أكمل البيانات المطلوبة على الرسومات واألشكال التالية: 

 : المقابل يوضا  حدى آليات النقل السلبي الشكل  -1

 .......................................  ( يشير  لى  1السهم رقم )

   

 

 

 

 

 

 : لشكل المقابل يمثل  حدى آليات النقل السلبيا -2

 

 ....................................... آلية النقل السلبي هي   

 

 

 

 

 

: الشكل اليي أمامك يمثل أحدي طرق النقل الخلوي وهي النقل النشط -3  

 .......................................   ( يشير  لى 1السهم رقم )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1 )  

 (1 )  



31 
2022- 2021بنك أسئلة الصف العاشر لمادة األحياء )الجزء األول( للعام الدراسي    

 طرق النقل وهي  ىلى احد  الشكل أمامك يشير  -4

    النقل الكبير) النقل الكتلي(:

.......................................   ( يشير  لى 1السهم رقم )      

فإنها ة تكون المواد الداخلة صلب عندما (  2السهم رقم )      

 ........................................................ تسمى بعملية      

 ....................................... وعندما تكون سائلة تسمى      

 

 

 

 

 

 الشكل المقابل يمثل  حدى آليات النقل السلبي -5

 .......................................  والتي تعرف باسم     

 

 

 

 السؤال الخامس: علل لما يأتي تعليالً علمياً صحيحاً: 

 الحيوانية.  ا يونات داخل الخالياأل على تركيز  ةهمية كبرى في المحافظأللنقل النشط  .1

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

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

 .  النفايية(  )اختياري في  يتميز الغشاء الخلوي با نه شبه من .2

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

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

 االسم. تسمية النقل السلبي بهيا  .3

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

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

 النباتية. األيونات داخل الخاليا للنقل النشط دور مهم في المحافظة علي تركيز   .4

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

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

 (1   )  

 (2   )  
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 العصبية. النشط وانتقال النبضات   هناك عالقة وثيقة بين النقل  .5

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

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

    .لى طاقة  تحتاج عملية النقل السلبي  ال   .6

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

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

 . يا وضعت في محلول متساوي التركيز  يحدث تغيير في خلية الدم الحمراء  ال   .7

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

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

 . االنتشارتبادل غاز األكسجين وثاني أكسيد الكربون أثناء التنفس احدى صور  .8

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

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

 . الخلية لى بيل طاقة من   عملية النقل النشط  تحتاج     .9

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

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

  ما يلي: السؤال السادس: قارن بين كل م 

 االنتشار  سموزية اال النقل النشط وجه المقارنة 

    المنقولة  المادة

    المنقولة سير المواد جاه ات

    الحاجة للطاقة 

    الحاجة لناقل بروتيني 

 

 النقل الميسر  النقل الكبير  وجه المقارنة 

   للناقل الحاجة

   مثال 

 

 البلعمة التشرب الخلوي وجه المقارنة 

   نوع المادة المنقولة 
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 السؤال السابع: ما أهمية كل مما يلي: 

 ؟ البالزمي آليات النقل التي تتم عبر الغشاء  (1

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

 الكتلي؟ ا ليات النقل  (2

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

 ؟ الخليةغشاء  (3

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

 ؟ للغشاء الخلوي  االختيارية النفايية  (4

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

 ؟ االنتشارآلية  (5

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

 ؟ حيوانية الخلية ال ي النقل النشط ف (6

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

 ؟ الخلية النباتية ي النقل النشط ف (7

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

 ؟ النقل الميسر يبروتينات الغشاء ف (8

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

 ؟ اإلدخال الخلوي (9

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

 ؟ اإلخراج الخلوي( 10

................................................................................................................................................. 
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 السؤال الثامن: ما المقصود بكل مما يلي: 

 االنتشار؟   (1

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

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

 ؟ سموزيةاال (2

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

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

 ؟ النقل الميسر  (3

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

 ؟  النقل النشط  (4

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

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

 ؟ النقل الكتلي )النقل الكبير(  (5

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

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

 ؟ اإلدخال الخلوي   (6

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

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

 :   اإلخراج الخلوي  (7

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

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

 ؟ الشرب الخلوي (8

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

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

 ؟ البلعمة (9

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

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

 . منخفض التركيز داخل محلول  ةحيواني  ةوضع خلي  -1

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

 . التركيز  عالي داخل محلول   ةحيواني  ةوضع خلي  -2

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

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

 . تساوي التركيز داخل محلول م  ة حيواني ة وضع خلي  -3

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

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

 .  التركيزعند وضع كريات الدم الحمراء في محلول عالي  -4

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

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

 .  منخفض التركيزعند وضع كريات الدم الحمراء في محلول  -5

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

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

 .  التركيز ساوي الدم الحمراء في محلول متعند وضع كريات  -6

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

.................................................................................................................................................. 
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  :ادرس األشكال التالية جيًدا ثم أجب عن المطلوبالعاشر:  السؤال 

 يوضا الشكل المقابل كأس به محاليل ملحية مختلفة التركيز -1

 تم الفصل بينها بغشاء شبه منفي:     

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

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

 

 سرترنرترقل جرزيرئرات الرمراء عربر الرغرشاء شبه المنفي من •

 المحلول ................ باتجاه المحلول ................ .

 اآللية من آليات النقل السلبي وتنتقل جزيئات الماء ................ منحدر التركيز.تعتبر هيه  •

 

 

 

 سموزي للتركيزات المختلفة للمحاليل على كريات الدم الحمراء:الشكل يوضا التأثير اال -2 

 ما نوع المحلول اليي وضعت فيه كل من:  •

o  ( 1الخلية ........................................... : ) 

o  ( 2الخلية ........................................... : ) 

 

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

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

 

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

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

 

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

 الماء ستنتقل من .............................  لى ...............................

 

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

 .....الماء ستنتقل من .............................  لى ..........................

 

 

 

 (1 )  

 (2 )  

 محلول

 ) أ (
 محلول

( ب)   

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

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

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

 ؟ ( 1المشار  ليه بالسهم رقم )  ما التركيب  •

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

 الخلوي؟  ء الغشاهل تبيل الخاليا طاقة لنقل الجلوكوز على جانبي  •

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

 

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

 نقل نشط.   –نقل ميسر  – سموزية ا –انتشار  -1

 المفهوم المختلف : ....................................... 

 ............................................................................................................... السبب : 

 

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

 ....................................... المفهوم المختلف : 

 السبب : ............................................................................................................... 

 

 مع منحدر التركيز.  -محلول منخفض التركيز   – نقل نشط   –خلية منتفخة  -3

 ......................... المفهوم المختلف : .............. 

 السبب : ............................................................................................................... 

 

 . نقل كتلي  – بلعمة   –فضالت الخلية   –حويصالت جولجي  -4

 ....................................... المفهوم المختلف : 

 السبب : ............................................................................................................... 

 (1 )  
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 : عشر: أكمل المخطط السهمي التالي الثانيالسؤال 

1- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة 

آليات نقل المواد عبر غشاء الخلية

النقل الكتلي

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

البلعمة

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

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

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

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

األسموزية

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


