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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 ( مخىوعت خاليا– انخهويت انىظريت – انخاليا كخشافإ)ووظيفيت حركيبيت وحذة انخهيت
 

 :الٌةالت للعبارات العلمى المصطلح ذكرأ -:  االول السؤال

 (      )                            الدموٌة الشعٌرات اكتشاف فً الفضل له كان إٌطالى طبٌب -1

 (                 )                     ووصفها مرة الول الحمراء الدم خالٌا بمشاهدة قام عالم -2

  (       )              الخلٌة علٌها اطلق فجوات بها واكتشف الفلٌن من قطعة بفحص قام عالم -3

                                                                             (       )            الكائنات أجسام منها تتركب التى البنائٌة الوحدة هً الخلٌة أن اقترح عالم -4

 (                 )                                                الحٌوانٌة الخالٌا طولأ من خلٌة -5

  (                  )                    واالنبساط االنقباض على بقدرتها تتمٌز الخالٌا من نوع  -6

 )                   (          الوحدة الوظٌفٌة األساسٌة لجمٌع الكائنات الحٌة  -7

 (؟×( أو )) السؤال الثانً :ـ ضع عالمة 

  خلٌة منها داخل حلٌة الدم الحمراء 8888)      (الخلٌة البكتٌرٌة صغٌرة جدا حٌث ٌوجد  -1

 ( ال تستخدم األصباغ فً العٌنات الحٌة       ) -2

 .ٌاتى مما كل بٌن وباٌن قارن -:الثالث السؤال

 
 المقارنة وجة

 
 العصبٌة الخلٌة

 
 العضلٌة الخلٌة

 
 

 لوظٌفةا
 

 

 
 
 
 

 

 -: ةالتالى االشكال علً الخالٌا اسماء كتبا -:الرابع السؤال

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

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

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

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

 انخهويت؟ انىظريت بىود عذد -:انخامس انسؤال
 انخهيت هي انوحذة انوظيفيت األساسيت نهكائىاث انحيت -1

 حخكون جميع انكائىاث انحيت مه خاليا قذ حكون مىفردة أو مخجمعت  -2

 حىشأ جميع انخاليا مه خاليا كاوج موجودة مه قبم -3

 

1 

2 
3 4 
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 (  انمجاهر حطور)ووظيفيت حركيبيت وحذة انخهيت

____________________________________________________ 

 ٌاتى مما كل بٌن وباٌن قارن:االول السؤال

 
 المقارنة وجة

 
 الضوئى المجهر

 
 االلكترونى المجهر

 
 

 العمل الٌة
 
 

  

 
 

 التكبٌر قوة
 
 

  

 
 األنواع

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 المقارنة وجة

 
 النافذ االلكترونى المجهر

 
 الماسح االلكترونى المجهر

 
 العمل طرٌقة

 
 
 
 

 

 
 

 التكبٌر قوة

 
 
 
 
 

 

 

  يهي نما عهم-:  انثاوي نسؤالا

 ؟ االلكتروني بالمجهر فحصها قبل الهىاء من العينة تفريػ يجب -1

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

 ؟ حية وهي العينات لفحص االلكترونية المجاهر ستخدامإ يمكن ال-2

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

 ؟ الضىئي المجهر في الحية العينات لفحص االصباغ تصلح ال-3

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

 ؟ انوراثت بعهم انمقصود ما

.................................................................................................................... 
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 ( انخهيت غشاء) انخهيت حركيب

_____________________________________________ 

  .التالٌة للعبارات العلمى المصلح كتبا-: االول السؤال

 (              )                بالكروماتٌن  وسماها النواة مكونات وصف من اول كان عالم-1

 )               (                                     النووى بالسائل الممتلئة الخلٌة فى المساحة-2

                                                                       المحٌط الوسط عن الخلٌة مكونات تفصل والبروتٌنات الفوسفولٌبٌدات من رقٌقة طبقة عن عبارة رقٌق غشاء-3

)               ( 

 (        )                                   والنواة الخلٌة غشاء بٌن الحٌز تمأل سائلة شبة مادة-4

  الرسم على البٌانات اكمل -: الثانً السؤال

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1(  .............................................)2.....................................) 

(3..............)..............................   (4.....................................) 

 ؟ الخلوى للغشاء من كل أهمٌة هى ما-1

  .الكولٌسترول بجزٌئات الفوسفولٌبٌدات جزٌئات رتباطإ  -
............................................................................................ 

 . الفوسفولٌبٌدات طبقتى بٌن البروتٌن جزٌئات  -

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

 (   السٌتوبالزم -الخلٌة جدار – الخلٌة غشاء)الخلٌة تركٌب

  صحٌحا علمٌا تعلٌال ٌلى لما علل -:  االول السؤال

  الخلٌة والى من  المواد مرور تنظٌم فى مهما دورا الخلٌة غشاء ٌؤدى -1

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

  الخلٌة غشاء مكونات احد من كمكون وجودة فى كبٌرة اهمٌة للبروتٌن -2

...................................................................................................... 
  الخلٌة غشاء فى الكولٌسترول جزٌئات همٌةأ -3

...................................................................................................... 
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

                                                                                        (1(                        )2(           )3(       )4  (    )5) 

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

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

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

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

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

  :من السٌتوبالزم ٌتكون -: ٌلً ما اكمل الثانً السؤال

 ....................................................-أ

 ..................................................-ب

 ..................................................-ج

 (الراٌبوسومات– االندوبالزمٌة الشبكة – الخلٌة عضٌات) الخلٌة تركٌب

  التالٌة العبارات علً الدال العلمً المصطلح اكتب-: االول السؤال

 )                 (                                   الخلٌة سٌتوبالزم فً الموجودة التركٌبات من مجموعة -1

                                                             (         )  والنواة الخلٌة بغشاء وتتصل السٌتوبالزم اجزاء جمٌع تتخلل التً الغشائٌة االكٌاس من شبكة -2

  (        )                                                           الخلٌة فى البروتٌن تنتج مستدٌرة عضٌات-3

  ٌلً مما كل بٌن قارن: الثانً السؤال

 

 المقارنة وجة
 الملساء االندوبالزمٌة الشبكة الخشنة االندوبالزمٌة الشبكة

 الرٌبوسومات وجود
 علٌها

  

 الوظٌفة

 

 

 

 

 

 
  من بكل المقصود ما:  الثالث السؤال

  الخلٌة عضٌات -1

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

  االندوبالزمٌة الشبكة -2

...................................................................................................... 
  الراٌبوسومات -3

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



  التارٌخ

  الحصة

 

 مالحظة :ـ المذكرة التغنً عن كتاب الطالب  
5 

 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 ( جولجً جهاز – المركزي الجسم – الفجوات – المٌتوكندرٌا)  لٌةالخ تركٌب

 علمٌاصحٌحا تعلٌال ٌاتى لما علل:  االول السؤال     

  الخالٌا داخل خاصة همٌةأ للمٌتوكندرٌا -1
.................................................................................................................................. 

  الخلٌة فً المواد من العدٌد الفجوات تخزن -2

...................................................................................................... 
  بالسنترٌولٌن ٌعرفان دقٌقٌن جسمٌن علً المركزي الجسم ٌحتوي -3

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

  التالٌة العبارات على الدال العلمى المصطلح اكتب: الثانى السؤال

 )              (  الخلٌة فى التنفس النزٌمات الرئٌسى المستودع تعتبر كٌسٌة غشائٌة عضٌات-2

 )             (      الغذائٌة والمواد الماء تخزن ما بسائل ممتلئة فقاعات تشبة غشائٌة اسٌكأ -3

  ٌلً مما كل بٌن قارن -: الثالث السؤال

 
 المقارنة وجة

 
 النباتٌة الخلٌة

 
 الحٌوانٌه الخلٌة

 

 الفجوات شكل
  

 

 عددها
  

 (البالستٌدات -اللٌسوسومات) الخلٌة تركٌب

 التالٌة العبارات على الدال العلمى المصطلح اكتب:  االول السؤال
                                                                                                )              (  الهضمٌة االنزٌمات من عةمجمو  بداخلها صغٌرة مستدٌرة غشائٌة صالتحوٌ-1

 (       )                 الستٌداتالب تمٌز صفائح هٌئة على الداخلٌة االغشٌة من متراصة طبقة -2

 (        )                                      الداخلٌة االغشٌة فٌه تنغمس الذى البالستٌدة تجوٌف-3

  ٌلً مما كل بٌن قارن:  الثانً السؤال

 
 المقارنة وجة

 
 الخضراء البالستٌدات

 
 السنتروسوم

   الوجود مكان
 

 : علل لما ٌاتى تعلٌال علمٌا صحٌحا  ثالثالسؤال ا ل
 اللٌسوسومٌة باالنزٌمات الخلٌة تتاثر ال-1

................................................................................................... 
  االخضر اللون النباتات فى االوراق تاخذ -2

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

 ................................اسم العضية التي أمامك  -

 ..............................  ( 2رقم )  ..........................(  1رقم ) 
 ...............................(  4رقم )  .........................  ( 3رقم ) 
 ................................ ( 6رقم )  .........................(  5رقم ) 
                    .........................  ( 7رقم ) 
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 ( النواة)  الخلٌة تركٌب

 السؤال االول : اكتب المصطلح العلمً الذى تدل علٌة العبارات التالٌة. 

 )               (                  الخلٌة فى التحكم مركز ٌعتبر الخلٌة مكونات من مكون -1

 السؤال الثانً :ـ أكمل الفراغات التالٌة :ـ

 أمامك رسم لنواة ادرسها ثم أجب عن التالي : -#

 نقل الصفات الوراثية  -2   ...................................1وظيفتها هي   -
   ................................... ( 2رقم ) ..........................(  1رقم ) 
 ...................................( 4رقم )  .........................(  3رقم ) 

 مكونات الكروماتينالتركيب الذي أمامك هو   -#
 .......................( هو     1اسم التركيب رقم )

 المنظمة والتي تسمى جينات حمل وتخزين المعمومات الوراثية   وظيفته هي
  نقل األحماض النووية من جيل آلخر – 
 

 . : قارن بٌن كل مما ٌاتى الثالث السؤال
 

 المقارنة وجة
DNA RNA 

 التركٌب
 ( الشرٌط شكل) 

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

    الموجود السكر نوع
 ( البنٌوٌة الفروقات)

  

 النيتروجينية القىاعد
 
  

 الىظيفة
 
 
 

 

 

 الرابع :ـ بٌن تركٌب النٌوكلٌوتٌدة؟ السؤال
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 ( النواة حقٌقٌة – النواة اولٌة الخالٌا) الخالٌا تنوع

  من بكل ودالمقص ما:  االول السؤال
  النواة اولٌة الخلٌة -1

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

  النواة حقٌقٌة الخلٌة -2
.......................................................................................................... 

  ياتي مما كل بين قارن:  الثاني السؤال
 النواة حقٌقٌة الخلٌة النواة اولٌة الخلٌة المقارنة وجة

   الحجم

 الداخلً التركٌب
 

  

 النووي الغشاء
 

 
 

 االنشطة ممارسة
 الخلوٌة
 

  

 امثلة
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 المقارنة وجة
 اولٌة الخلٌة

 النواة
 النباتٌة الخلٌة الحٌوانٌة الخلٌة

 الخلوي الغشاء
 

   

 الخلوي الجدار
 

   

 النواة
 

   

 الكروموسومات
 

   

 االندوبالزمٌة الشبكة
 
 

  

 جولجً جهاز
 

   

 اللٌسوسومات
 

   

 الفجوات
 

   

 
 المٌتوكندرٌا

   

 

 ماذا ٌمثل الشكل الذي أمامك.؟-أ

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

 -أكتب البٌانات على الرسم: -ب

 ........................................-ا

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

3-  .................................... 
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 ( النباتٌة االنسجة – والمركبة البسٌطة االنسجة)  والحٌوان النبات فً االنسجة تنوع

  من بكل المقصود ما:  االول السؤال
 النسٌج -1

.......................................................................................................... 
  النسٌج البسٌط-2

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

 النسٌج المركب  -3
.......................................................................................................... 

  يلي ما اكمل:  الثاني السؤال
  إلى النبات داخل االنسجة تقسم -1

-................................................... 

-................................................... 

-.................................................... 

 إلى النبات داخل االساسٌة االنسجة تقسم -2

-.................................................... 

-.................................................... 

-.................................................... 

  يلي لما علل:  الثالث السؤال

  والنقل الدعم وظٌفتان الخشب لنسٌج -1

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

  كبٌرة اهمٌة لحاءال نسٌج فً المرافقة للخلٌة -2

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

  عدٌدة وظائف النبات داخل البرانشٌمً للنسٌج -3

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

  وتدعٌمة النبات بتقوٌة االسكلرنشٌمً النسٌج ٌقوم -4

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

  تركٌبٌا اختالفهما رغم الوظٌفة فً االسكلرنشٌمً النسٌج مع متشابه الكولنشٌمً النسٌج -5

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

  واللحاء الخشب نسٌجً مكونات عدد:  الرابع السؤال
  اللحاء -2                                                 الخشب -1

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

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

............................................                          .................................. 
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 ( النباتٌة االنسجة)  والحٌوان النبات فً االنسجة تنوع

 التالٌة العبارات على الدال العلمى المصطلح اكتب: االول السؤال
 (         )                                     النبات فى الضوئى البناء عملٌة فى دور لة نسٌج -1

 (     )                              الداخلٌة  االنسجة وحماٌة وتدعٌمه النبات بتقوٌة ٌقوم نسٌج -2

 (                   )                                       اللجنٌن بمادة خالٌاه مغلظة نباتى نسٌج -3

 (           )                الخارجٌة المؤثرات من لحماٌته الخارجى النبات سطح ٌغطى نسٌج -4

  ٌلً مما كل بٌن قارن:  الثانً السؤال

 االسكلرنشٌمً النسٌج الكولنشٌمً النسٌج البرنشٌمً النسٌج المقارنة وجة

/ الشكل
 الوصف

 

 
 
 

  

 الوظٌفة
 

 
 
 

  

 اللجنٌن وجود
 

 
 
 

  

 النسٌج نوع
 

 
 
 

  

 .المقابل  الخشب أنسجة فى التغلٌظ نوع اكتب(أ) : الثالث السؤال

 (........................................أ)

 (......................................ب)

 (......................................ج)

 (.......................................د)

 النسٌج اسم اكتب(ب) : الثالث السؤال

 (................................ أ)
 ............................( ب) 
 ( ........................... ج) 

 أشرح مراحل تكون وعاء الخشب  السؤال الرابع:ـ 

ٌتكون كل منها من صف رأسً من الخالٌا التً تالشت جدرانها العرضٌة .
وترسبت علً جدرانها من الداخل مادة اللجنٌن بشكل حلقً اوحلزونً 

ثم ٌتالشى البروتوبالزم لتتحول الخالٌا إلى أوعٌة واسعة  أوسلمً أوشبكً
 وطوٌلة. 

 أشرح مراحل تكون األنبوب الغربالً  )9

ٌتكون من عدد كبٌر من الخالٌا الغربالٌة المتحدة طولٌا والمنفصلة عن بعضها بجدران مثقبة كالغربال تعرف 
 وال تظهر فٌها نواة . بالصفائح الغربالٌة ٌمتد عبرها الخٌوط السٌتوبالزمٌة
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 

 ( الحٌوانٌة االنسجة) والحٌوان النبات فً االنسجة تنوع

 التالٌة للعبارات العلمى المصطلح اكتب -:األول االسؤل

    (         )          خلوٌة بٌن مادة فٌه وموجود ما انوع متباعدة خالٌاة الحٌوانٌة االنسجة من نوع -1

 (                      )            واالنبساط االنقباض على بقدرتها تتمٌز الحٌوانٌة االنسجة من نوع - 2 

                                                                                                                                                                                         أمامك الذى الرسم على البٌانات اكتب: الثانً السؤال

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

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

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

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

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

                                        العصبٌة االنسجة وظٌفة هى ما -

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

                     صحٌحا علمٌا تعلٌال ٌلى لما علل: الثالث السؤال

 تعتبر االنسجة العصبٌة مسئولة عن تنظٌم االنشطة المختلفة العضاء الجسم  -1 

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

 الحى الكائن فى الحٌوانٌة االنسجة تتنوع -2

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

  الجسم خالٌا باقى عن العضلٌة االنسجة خالٌا تتمٌز-3

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

  ٌلى ما اكمل:  خامسال السؤال

فً  كالتى والغذاء الماء ٌمتص ما منها موقعها بحسب وظائف الطالئٌة االنسجة تؤدى-1

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

 فً كالتً اهداب ٌحمل ما ومنها.................................... فً كالتً المخاط ٌفرز ما ومنها

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

 السؤال السادس :ـ أذكر أنـــواع األنسجة العضلٌة :ـ
1- 

2- 
3- 

 



  التارٌخ

  الحصة
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 ( الحٌوانٌة االنسجة) والحٌوان النبات فً االنسجة تنوع

  ٌلى ما اكمل:  االول السؤال

  ببعضها الجسم اجهزة ٌربط الذى هو...............................-1

 ..................و.................... الى وتوصٌلها الحسٌة المؤثرات استقبال فى العصبٌة االنسجة تختص-2

 ................................................... الى منهما الحركٌة االوامر نقل ثم

 الطالئى النسٌج فى الخالٌا شكالأ عدد-3

 أكمل الفراغات التالية :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكمل الفراغات التالية :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرشفً بسٌططالئً   نسيج 

 جدار الحوٌصالت الهوائٌة –الشعٌرات الدموٌة  يوجد في 

 ةفً الرئ

  ....................طالئً   نسيج 

 الكمية والكبد والبنكرياس أنابٌب  يوجد في 

  طالئي حرشفي مصفف نسيج 

 بشرة الجمد وبطانة الفم  يوجد في 

  ..........................طالئي .نسيج 

  واألمعاء المعدةبطانة  يوجد في 

  عمودي مصفف كاذب نسيج 

  الهوائيةبطانة القصبة  يوجد في 



  التارٌخ

  الحصة
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 

 المقارنة وجة
 

 الضامة االنسجة الطالئٌة االنسجة

 
 

 الوظٌفة
 

  

 

 

 

 

 

 

  الى الحٌوانٌة االنسجة تصنف: ٌلً ما اكمل -: الثالث السؤال

1-  ..................................................2- ............................................... 

3-  ..................................................4- ............................................... 

  

 
 المقارنة وجة

 
 البسٌط الطالئى النسٌج

 
 المركب الطالئى النسٌج

 

 المكونة الطبقات عدد
  

 المقارنة وجة
 

 الدهنى النسٌج الهٌكلى النسٌج االصلى النسٌج

 
 الوظٌفة

 
 
 

  

 
 مثال

   



  التارٌخ

  الحصة
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 والبرٌونات والفٌروٌدات الفٌروسات

 كل اسم واكتب  علٌها تعرف الفٌروسات من متنوعة مجموعة ٌمثل أمامك الموجود الرسم:  االول السؤال

  الرسم علٌة ٌدل فٌروس

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

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

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

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

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

  اكتب اإلسم أو المصطلح العلمً -: الثانى السؤال

 .عامل ممرض مكون من لب ٌحتوي على احماض نووي وغالف بروتٌنً  (..................)   -1

   RNAالنووي مخلوقات ابسط من الفٌروسات عبارة عن اشرطة حلقٌة قصٌرة من الحمض ( ....................) -2

 فً صورة مزدوجة

 ٌدات ومخلوقات غٌر حٌة تتمتع بتركٌب ابسط من الفٌر (.................  ) -3

 غالف ٌتكون من طبقة دهنٌة وطبقة بروتٌنٌة  وٌحٌط بالكابسٌد(   .................)  -4

 اشواك على غالف الفٌروس تساعده على مالحظة الخالٌا المضٌفة وااللتصاق بها (...................)   -5

 السؤال الثالث :ـ عرف ما ٌلً:ـ
 الكابسٌد-4

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

  صحٌحا علمٌا تعلٌال ٌلى لما علل -: الثالث السؤال

  خالٌا لٌست الفٌروسات-1

.......................................................................................................... 
  الجسم خالٌا اختراق فى منتظمة بنٌة لها ان اال خالٌا لٌست الفٌروسات ان من بالرغم -2

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

  مستقلة او حرة تعٌش او تنمو ان الفٌروسات تستطٌع ال-3

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

 االنسان الى البرٌونات انتقال االن حتى ٌثبت لم -4

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

 تتوقع أن ٌحدث فً كل من الحاالت التالٌة: ماذا:  رابعال السؤال

 المركزى العصبً الجهاز انسجة البرٌونات اصابت-أ

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

 ؟ والحٌوان االنسان الى العدوى تنقل التى الفٌروسات بعض سم -ب

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



  التارٌخ

  الحصة

 

 مالحظة :ـ المذكرة التغنً عن كتاب الطالب  
14 

 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 والبرٌونات روٌداتٌوالف الفٌروسات

 أمامك رسم يوضح بنية الفيروس ادرسه ثم أكمل الفراغات الفراغات التالية : 
    .........................( 1رقم ) 

 ......................... ( 2رقم )

 ........................(  3رقم ) 

 .........................(  4رقم ) 

 والحٌوان؟ االنسان الى العدوى تنقل التى الفٌروسات بعض أذكر -

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

 كالبكتٌرٌا؟ مستقلة تعٌش ان للفٌروسات ٌمكن هل-

 ..............................................................................( إجابتك علل) .........................

 اكخب انمصطهح انعهمى نهعباراث انخانيت -انسؤال انثاوي:

                                                   (         )   والبالستٌدات المٌتوكندرٌا مثل الهامة العضٌات وبعض والنواة السٌتوبالزم من تخلو دقٌقة كائنات-1

 قارن بيه كم مما يهى -انسؤال انثانث: 

 
 المقارنة وجة

 
 الفٌروسات

 
 الفٌروٌدات

 
 الكابسٌد وجود

  
 
 

 
 العائل خلٌة على التاثٌر

 

  

 

 
 المقارنة وجة

 

 
 الفٌروٌدات

 
 البرٌونات

 
 التركٌب

 

  

 
 الوراثٌه الماده وجود

 

  



  التارٌخ

  الحصة
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 ( النووي النمط)

 : التالٌه االسئلة عن أجب-: األول السؤال

  ؟ النووى بالنمط المقصود ما -1

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

 ؟ النووى النمط اهمٌة ما -2

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

  ٌلى ما  اكمل -:الثانً السؤال

 اما. ................ بالرمز له ٌرمز الكروموسومات من عدد على الكروموسومٌة المجموعة ثنائٌة الخالٌا تحتوى

 ................. العدد على فتحتوى الكروموسومٌة المجموعة  احادٌة الخلٌة

 ؟ ما لشخص نووى نمط تحضٌر ٌمكنك كٌف :الثالث السؤال

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

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

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

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

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

  ؟ نووى نمط عمل أثناء سٌنٌالكولش مادة  استخدام أهمٌة ام -2

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

 ؟ االنسان فى االنثى وخالٌا الذكر خالٌا بٌن التمٌٌز ٌمكنك كٌف النووى النمط خالل من -3

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

 ؟ الفاكهة وذبابة والبطاطا واالنسان الشمبانزى من لكل الجسمٌة الخالٌا بٌن تمٌز كٌف -4

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

            ٌلً مما كل بٌن قارن-: الرابع السؤال

 
 الخلٌة نوع

 

 
 المرأة

 
 البوٌضة

 
 الرجل

 
 المنوي الحٌوان

 
 عدد

 الكروموسومات
 الجسمٌة

 

    

 
 عدد

 الكروموسومات
 ونوعها الجنسٌة

 

    

 

 



  التارٌخ

  الحصة
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 ( المٌتوزي االنقسام)

  دقٌقا علمٌا تعلٌال  ٌلى لما علل:  االول السؤال

  االنقسام عملٌة الى الخالٌا أتلج -1

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

  . صغٌره وتظل الخالٌا تنقسم أن االفضل من -2

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

  . البٌنً الطور فً متماثلتٌن نسختٌن إلً( الكروموسومات مادة) الوراثٌه الماده تتضاعف -3

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

 النصف إلى(  األمشاج)  الجنسٌة الخالٌا فى الوراثٌة المادة ختزالإ -4

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

  الخلوي االنقسام أهمٌة هً ما  : الثانً السؤال
.................................................................................................................................... 

  هما جزأٌن من الخلٌة دورة تتكون : الثالث السؤال

 ٌتم وفٌة الدورة زمن من ٪98 وٌمثل................................... الطور-1

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

 هما جزأٌن من ٌتكون الذى الخلٌة انقسام -2

.......................................،................................................................. 

 ............................................................................................... ٌتم وفٌة

 

  ( المٌتوزي االنقسام مراحل) التالً الجدول اكمل: الرابع السؤال

 االنقسام طور
 

 الرسم ( ممٌزاته) فٌه ٌحدث ما أهم

 
 
 

 التمهٌدى

  

 
 
 

 االستوائى

  

 
 
 

 االنفصالى

  

 
 

 النهائى

  

 



  التارٌخ

  الحصة
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 ( المٌتوزي االنقسام)

  صحٌحا علمٌا تعلٌال ٌلى لما علل:  األول السؤال

  كثٌرة نواح فى الخلوى االنقسام اثناء الحٌوانٌة الخلٌة عن النباتٌة الخلٌة تختلف -1

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

  للسٌتوبالزم تخصر عملٌة حدوث رغم النباتٌة الخلٌة فى السٌتوبالزم ٌنقسم -2

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

  الكروموسومات من العدد نفس على تحتوى المٌتوزى االنقسام عن الناتجة الخالٌا-3

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

  التالً الجدول حسب وقارن المراحل هذة عدد"  مراحل عدة من ٌكون الذى البٌنى بالطور االنقسام اثناء الخالٌا تمر -

 المرحلة اسم
 

1- 2- 3- 

 ممٌزاتها اهم
 
 

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

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

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

  المقابلة االسئلة عن واجب تفحصة امامك الذى الرسم:  الثانى السؤال

  الخلوى االنقسام مراحل ٌوضح الرسم

 ........................................                 ؟( 1)  بالرقم الٌها المشار المرحلة اسم ما -1

 ......................................................................ممٌزاتها اهم هى ما

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

 .......................................؟( 2) بالرقم الٌها المشار المرحلة اسم ما -2

 ..................................................................؟ ممٌزاتها اهم هى ما

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

 ..............................................................؟(3) رقم  المرحلة اسم ما-3

 ....................................................................ممٌزاتها اهم هى وما

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

 ..................................................................................... ؟ السابق االنقسام نوع هو ما -4

 ....................................................................................................... ؟ منة الهدف وما

 ؟ الخلوى االنقسام اثناء المغزل خٌوط اهمٌة ما: الثالث السؤال
....................................................................................................................................... 

 

 

1 

2 
3 
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

  (المٌوزي االنقسام)

  صحٌحا علمٌا تعلٌال ٌاتى لما علل:  االول السؤال

 . روموسومٌةكال المجموعة احادٌة االول المٌوزى االنقسام عن الناتجة الخالٌا-1

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

 . فرخا لٌصبح ٌنمو ال المخصب غٌر الدجاج بٌض -2

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

 ( االول المٌوزى االنقسام مراحل) التالً الجدول اكمل:  الثانً السؤال

 الرسم ممٌزاته أهم االنقسام طور

 
  األول التمهٌدي

 

  

 
  األول االستوائً

 

  

 
 األول االنفصالً

 

  

 
 األول النهائً

 

  

 

  االثانً المٌوزى االنقسام  االول المٌوزى االنقسام المقارنة وجة

 
 المرحلة

 االستوائٌة
 

  

 
 المرحلة

 االنفصالٌة
 

  

 
 النهائٌة المرحلة

 
 

  

 الخالٌا مرور
 بالطور الناتجة

 البٌنى
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  الحصة
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 (المٌوزي االنقسام) 

 النصف الى األمشاج فى وموسومات الكر عدد ٌختزل لم إذا ٌحدث ان تتوقع ماذا: األول السؤال
....................................................................................................................................... 

  صحٌحا علمٌا تعلٌال ٌلى لما علل: الثانى السؤال

 . االنقسام تستطٌع ال الثانى المٌوزى االنقسام عن الناتجة الخالٌا-1

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

  كثٌرة نواح فى  المٌتوزى عن الثانى المٌوزى االنقسام ٌختلف -2

.......................................................................................................... 
 سئلةاال عن اجب ثم جٌدا تفحصة الخلوى االنقسام مراحل بعض ٌوضح مامكأ الذى الرسم: لثالثا السؤال

 المقابل

 اسم ما -1

 المرحلة

 (1)رقم

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

 .............................................................................؟ ممٌزاتها أهم هً وما-2

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

 ........                                 ...............(.........................................................2)المرحلة اسم ما -3

 ............................................................................؟ممٌزاتها أهم هً وما -4

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

 .......................................................؟( 3) بالرقم الٌها المشار المرحلة اسم ما -5

 ...........................................................................؟ ممٌزاتها أهم هً وما-6

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

 .......................................................؟( 3) بالرقم لٌهاا المشار المرحلة اسم ما-7

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

 ...........................................................................؟ ممٌزاتها أهم هً وما-8

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

 ....................................................................؟ السابق االنقسام نوع هو ما -4

 ...........................................................................؟ منة الهدف هو وما -5

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

 

 

1 2 3 4 
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 (منتظم الغٌر الخلوي االنقسام)

  التالٌة العبارات على الدال العلمى المصطلح اكتب: األول السؤال

 (           )              العقلى التخلف مثل البعض بها ٌصاب الكروموسومات شكل او عدد فى خلل -1

 (  )                                                      للرجل الطبٌعٌة الكروموسومٌة الصٌغة -2

 (  )                                                       للمراة الطبٌعٌة الكروموسومٌة الصٌغة -3

 (  )                                             داون لمتالزمة الطبٌعٌة الكروموسومٌة الصٌغة -4

 (      )                                     كالٌنفلتر لمتالزمة الطبٌعٌة الكروموسومٌة الصٌغة -5

 (         )                                      ترنر لمتالزمة الطبٌعٌة الكروموسومٌة الصٌغة -6

  صحٌحا علمٌا تعلٌال ٌلى لما علل:  الثانى السؤال

 35 عمرها تجاوز حامل امرأة لكل الحمل اثناء للجنٌن النووى النمط فحص اجراء ضرورة-1

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

 الطبٌعٌة الكروموسومٌة الصٌغة عن الكروموسومات عدد فى اختالف حدوث-2

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

  لدٌهم االنثوٌة الصفات بعض تٌرنر متالزمة فقدان -3

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

  التالٌة الحاالت من كل فى ٌحدث ان تتوقع ماذا: ثالثال السؤال

 21 الكروموسوم من اضافٌة نسخة لدٌة طفل والدة -1

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

 واحد x سٌنٌا كروموسوما لدٌها اناث والدة -2

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

  اضافٌا x كروموسوم ٌمتلكون ذكور والدة -3

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

  بالجدول هو كما قارن ؟ الكروموسومات بنٌة فى التغٌرات هى ما :الرابع سؤالال

 الخلل
 

 حدوثه(  سبب) كٌفٌة

 االنتقال
 

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

 النقص
 

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

 
 الزٌادة

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

 
 االنقالب

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

 ؟ المبرمج الخلوى بالموت المقصود ما: خامسال السؤال

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

.......................................................................................................... 
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

  ٌلى مما كل بٌن قارن: االول السؤال

 
 المقارنة وجه

 
 الكروموسومٌة وحٌد

 
 الكروموسومٌة التثلٌث

 
 

 الكروموسومٌة الصٌغة

  

 
 

 حدوثها كٌفٌة

  

 
 
 أمثلة

  

 

 
 
 نوع

 السرطان

 
 الحمٌدة االورام

 
 الخبٌثة االورام

 
 

 حدوثة كٌفٌة
 

 
 
 

 

 
 

 العالج
 

  

 

 داون بمتالزمة االصابة اعراض هى ما -

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

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

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

................................................................................................... 
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 منطقة األحمدي التعميمة
 الصباح بنينثانوية عبد اهلل األحمد 
 قسم األحياء

 (بها المحٌطة والبٌئه الخالٌا)

 -:علل لكل مما ٌاتً تعلٌال علمٌا دقٌقا:السؤال األول

 اختٌارٌة . نفاذٌة ذو بانه البالزمً الغشاء ٌوصف-1
…………………………………………………………………………………………………………….................. 

 .الٌمكن لالٌونات صغٌرة الحجم عبور الغشاء الخلوي بسهولة -2

…………………………………………………………………………………………………………..................... 

 .  اختالف النقل السلبً عن النقل النشط-3
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 النقل ألٌة

 

 
 المفهوم

 
 األهمٌة

 
 طاقة استهالك

 
 االنتشار

 
   

 
 االسموزٌة

 
   

 
 المٌسر النقل

 
   

 
 الخلوي اإلدخال

 
   

 
 الخلوي  اإلخراج

 
   

 البٌانات كتابة مع الرسم توضحها التً النقل الٌة وحدد التالٌة الرسومات ادرس

 ؟ النقل من( 1)  رقم  العملٌة اسم ما-

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

 ؟ االلٌة هذة تتم اساس اى على-
................................................................................................ 

 ؟ النقل من(  2)  رقم  العملٌة اسم ما -
................................................................................................... 

 ؟ االلٌة ذهه تتم اساس اى على
.................................................................................................. 

  من بكل المقصود ما

 .................................................... الخلوي الطرد -1

 ............................................................ البلعمه -2

 .................................................. الخلوي االدخال-3
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