
التجميع الشامل

التجمیع�الشامل
إعداد

Cجميع الحقوق محفوظة - أكاديمية نور

@nooracademysa

@AlShamiel

0551765440

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


جرب النقر  على األيقونات للوصول للمواقع والتطبيقات

جميع الحقوق محفوظة ألكاديمية نور

التجميع مجاني بالكامل

ويمنع استخدامه أو أجزاء منه بأي شكل

تجاري أو ربحي تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة

ك قريب منا
ّ
خل

تابع قناة التجميع الشامل للشروحات واالختبارات

حّمل التطبيق للتدرب وحل التجميعات مجانًا

https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://t.me/nooracademysa
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arapeak.nooracademy


لالستفسار والتسجيل في دورات التحصيلي

https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440


األ حياء

Cجميع الحقوق محفوظة - أكاديمية نور

1

@nooracademysa

@AlShamiel

0551765440

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa

@AlShamiel

0551765440

اضغط على عنوان القسم لالنتقال إليه

2

3 علم األحياء 

9 البكتيريا و الفيروسات 

20 الطالئعيات 

31 الفطريات 

36 شوكيات الجلد و الالفقريات الحبلية 

40 األسماك و البرمائيات 

50 الزواحف و الطيور 

75 الثديات 

85 أجهزة جسم اإلنسان 

147 النباتات 

171 الخاليا 

208 التكاثر و الوراثة 

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440


@nooracademysa                0551765440

C3 جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

سكتشفاأحداسلعلماءامخلوقااحيااجديدساوالحظاأناخالياهابدسئيةاسلنوسة،اأياسلصفاتاسآلتيةا  ااسلاؤسلا
سعتمداعليهاافياتصنيفها:

436ا

سحتوسءاسلخليةاعلىاأ
وجودارسيبواوماتابفجوستاصغيرة

وجوداعضياتالياتادوجوداجدسراخلويجفياسلايتوبالزماا
محاطةابأغشية

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
وجوداعضياتالياتامحاطةابأغشيةا.

435اعالماسكتشفاخليةابدسئيةاسلنوىا:  ااسلاؤسلا

xxxxدxxxxج xxxx بغيرامحاطةابأغشيةأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
لالاتفادةاأكثر:

الخاليا البدائية النواة

أصغر حجما

تحتوي على الميتوكندريا ال تحتوي على الميتوكندريا 

تضم ٤ مماليك : الحيوانات - الفطريات -النباتات تضم مملكة البكتيريا
الطالئعيات

الخاليا الحقيقية النواة

أكبر حجما

تحتوي على النواة وعضيات أخرى محاطة بأغشية
الديدان االسطوانية

ليس لھا نواة أو عضيات محاطة بأغشية

علم األحياء
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أياسلمخلوقاتاسآلتيةافياسلنظاماسلبيئياتشكلاجزءسامهماامنادورةاسلحياةابابباتوفيرهاا  ا3سلاؤسلا
سلموسداسلمغذيةالكلاسلمخلوقاتاسلحيةاسألخرىا؟اا

436ا

سلمتطفلةدسلكاناةجسلقارتةبسلذستيةاسلتغذيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلذستيةاسلتغدية.

قامامجموعةامناسلطالبابمرسقبةانشاطاضفادعامريضةافيابركةامياه،اماذسايامىاهذسا  ا4سلاؤسلا
سلنشاط؟

438ا

سلنظريةدسلمالحظةجسلفرضيةاابسالاتنتاجأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلمالحظة.

436اأيامماايلياتفايراقابلالالختبارا:  ا5سلاؤسلا

سلجدلاسلعلميدسلفرضيةجسلمالحظةبمتغيراتابعأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلفرضية.
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438اسلعالمالينيوساصنفاسلمخلوقاتاعلىاحاب؟  ا6سلاؤسلا

سلشكلاوسلالوكاادسللونجسلحجمبسلمكاناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
  سلشكلاوسلالوك.

438اأياسلمخلوقاتاسآلتيةاينتمياإلىافوقامملكةاسلبدسئيات؟  ااسلاؤسلا

اسلبكتيرياأ
سلمحبةاللحرسرةدسلمحبةاللملوحةجسلمنتجةاللميثانبسلخضرسءاسلمزرقة

وسلحموضة

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألناسلبدسئياتاتعيشابالبيئاتاسلقااية.

438امااسلمصطلحاسلذيايصفاتجمعاامناسلحيوسناتاسلتالية:اصقر،اغنم،انعام؟  ا8سلاؤسلا

تنوعاجماليدسلتنوعاسلورسثيجتنوعاسألنظمةاسلبيئيةبتنوعاسألنوسعأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تنوعاسألنوسع.
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438اأياسآلتياأقلاتعقيدس؟ا  ااسلاؤسلا

منطقةاحيويةداسلنظاماسلبيئيجسلجماعةاسلحيويةبسلمجتمعاسلحيويأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلجماعةاسلحيوية.

438ااسعتقدافلمنجاأناسلبناليومايفرزامادةاتقتلاسلبكتيريا؟ا  الاسلاؤسلا

قانوندساتنتاججفرضيةبمالحظةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
فرضية.

438الكيانثبتاسلفرضيةانحتاجاإلى؟  اااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجساتنتاجبسلتجريبأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلتجريب.

ا43ارامةانوسةاوغشاءابالزمي،اأياسلتالياالايمكناأنايكوناسلرامة:  اااسلاؤسلا

سلطالئعياتدسلفطرياتجسلنباتاتبسلبدسئياتاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألناسلنوسةاالاتوجداإالافياسلخاليااسلحقيقية،اسلنوسةاوسلغشاءاسلبالزمياالايوجدافياجميعاسلبدسئيات.
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ا43اسألفرسداسلقادريناعلىاسلتزسوجافيماابينهم،ايعداتعريفالـا:  ا3اسلاؤسلا

XXXXدسلشعبةجسلصنفبسلنوعاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
يمثلاسلوحدةاسألااايةاللتصنيف.

قاماباحثابمرسقبةاخفاشاوبعداتفكيراساتنتجاأناسلخفاشامناسلثدييات،ااهذساسلعملاسلذياقاما  ا4اسلاؤسلا
بهايامى:ا

ل44ا

فرضيةدساتنتاججتحليلبمالحظةاأ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

سلمالحظةاتشملاجمعاسلمعلومات.
سلتحليلايشملاتحليلاسلبيانات.

سالاتنتاجاينتجامناتحليلاسلبيانات.
سلفرضيةاهياتفايراقابلالالختبار.

اإذساتمافحصاعينةامناماءاماتنقعاتحتاسلمجهرافماذساتتوقعاأناتكون؟ا  ا5اسلاؤسلا
ل44ا

حيوسناتاثانويةدنباتاتاالابذريةاجنباتاتاوعائيةابحيوسناتاأوليةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألنامعظمهااوحيدةاسلخليةاوالاترىاإالابالمجهر.
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ااقاماباحثاأحياءابدرساةاسلهنداةاسلورسثيةالبعضاسلنباتاتاوإمكانياتامقاومتهااللحشرستا  ا6اسلاؤسلا
وسألمرسض؛اهذساسلباحثايعملاعلى:ا

ل44ا

درساةاسألنوسعدتحايناسلزرسعةجحمايةاسلبيئةبسلبحثافياسألمرسضاأ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

سلبحثاافياسألمرسضا-ايدرساسلمرضاومابباتهاوعالجه.
حمايةاسلبيئةا-احمايةاسألنوسعامناسإلنقرسضا-اسلتلوث.

اتحايناسلزرسعةا-اساتخدسماسلهنداةاسلورسثيةافيازيادةاسإلنتاج.
درساةاسألنوسعا-اوصفاسلنباتاتاوسلحيوسنات.

االحظاعالماالوكاغريبالحيوسناسلفقمةاولدرساةاهذساسلالوكايجباعلىاسلعالم:  اااسلاؤسلا
ل44ا

ساتخدسماسلنظاماجيجمعامعلوماتاأقلبيجمعامعلوماتاأكثرأ
مرسجعةاسألقرسندسلمتري

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألناسلخطوةاسألولىافياسلتفكيراسلعلمياهياجمعاسلمعلومات.

عندمااتنتظماماتوياتاسلتصنيفاسلثمانيةامناسألكبراإلىاسألصغرافإناسلمصنفاسلذيايمثلا  ا8اسلاؤسلا
سلماتوىاسلثالث:

ل44ا

مملكةدفوقامملكةجشعبةبطائفةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
فوقامملكةا-امملكةا-اشعبةا-اطائفةا-ارتبةا-افصيلةا-اجنسا-انوع.
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435اأيامماايلياالايعيشافيامنطقهاصناعية؟  اااسلاؤسلا

سلفطرياتدسلطفيلياتجسلفيروااتاابسلبكتيرياأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
سلبكتريا:امخلوقاتاحيةامجهريةابدسئيةاسلنوسةاالاتحتوياعلىاعضياتامحاطةابأغشية،اوتوجدافياكلا

مكان.
سلفيرواات:اهواشريطاغيراحيامنامادةاورسثيةايقعاضمناغالفامناسلبروتين،اوليسالهااعضياتا
أواخاليا،اواالاتنمواسلفيروااتاأواتتكاثراإالادسخلاسلخاليااسلحية،اوالماياتطعاسلعلماءاتنميتهاافياواطا

سصطناعياكمااهواسلحالافياسلبكتيريا.

435اخليةابكتيريةاقادرةاعلىاسلبقاءافترةاطويلةافياسلظروفاسلصعبة:  الاسلاؤسلا

تكيفاادسلمنقضبةجسلبوغاسلدسخلياابسلمخصباأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلبوغاسلدسخلي. 

435اأياسلمخلوقاتايتنفسابعضهاابااتخدسماثانياأكايداسلكربون؟  اااسلاؤسلا

تكيفاادسلبكتيرياجسلفطرياتبسلفيروااتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلبكتيريا.

البكتيريا و الفيروسات
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435اعندافحصامياهاسلمجاري؛افإنانوعاسلبكتيريااسلتياتوجدابه:  اااسلاؤسلا

سلبكتيريااسلخضرسءاأ
سلبكتيريااسلمنتجةابسلمرزقة

سلبكتيريااسلمحبةاجللميثان
سلبكتيريااسلمحبةادللحموضة

للملوحةا

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:
سلبكتريااسلمحبةاللحموضةاواسلحرسرة:اتعيشافيابيئاتاااخنةاحمضيةاوامنهاامياهاسلينابيعاسلكبريتيةا

سلااخنة،اسلفوهاتاسلااخنةافياقاعاسلمحيط،اواحولاسلبرسكين.
سلبكتريااسلمحبةاللملوحة:اتعيشافياأوااطامالحةاجدس.

سلبكتريااسلمنتجةالغازاسلميثان:اتوجدافيامنشآتامعالجةامياهاسلمجاري،اواسلابخات،اواسلماتنقعات،اوا
بالقربامنافوهاتاسلبرسكينافياسلبحار،اوافياسلقناةاسلهضميةالإلناان.

435اسلكشفاعلىاشخصامريضاوجدابهابكتريااسإللتهاباسلرئوي،افإنكاتصنفهاضمناسلبكتريا؟  ا3اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجسلحلزونيةابسلكرويةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلكروية.

435ايشعراسلمصاباباإلنفلونزسابالتعباسلشديداباببا...  ا4اسلاؤسلا

زيادةاهدماسلموسدادسنخفاضاسلالكتيكجزيادةاسلمخاطابنقصاATPأ
سلمغذيةا

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
يشعراسلمصابابالتعبانتيجةافقداسلطاقة،اوجزيءاسلـاATPاهواسلماؤولاعناسلطاقة.
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اسلنوسةاحلزونيةاموجودةافيا...  ا5اسلاؤسلا

435ا

xxxxدxxxxجxxxxبسألابيروجيرسأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
أخذتاسألابيروجيرساهذساسإلامامناسلبالاتيدستاسلخضرسءاسللولبيةا)سلحلزونية(اسلتياتحتويها.

436ااوظيفةاسألجااماسلمحللةاهياسلتهاما...  ا6اسلاؤسلا

أ
سلموسداسلضارةا
سلموجودةافيا
سلتجويفاتا

سألكلاسلزسئداأواسلموسداب
xxxxدسلبكتريااواسلفيروااتجسلهضميةاسلزسئدةا

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

تحوياسألجااماسلمحللةاإنزيماتاهاضمةاتحللاسلفضالتافياسلفجوستاأواتحللاسلعضياتاوجزيئاتا
سلموسداسلمغذيةاسلزسئدة،اكمااتهضما)تلتهم(اسلبكتريااواسلفيروااتاسلتياتدخلاإلىاسلخليةا..

أقرباإجابةا)ب(اذكرتانصاافياسلكتابا.

435اسلتاميةاسلصحيحةاللبكتيريا؟  اااسلاؤسلا

امولاكابتلاادكابتلاامولاجامولاامولابكابتلاكابتلأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
كابتلاامول.
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إذساكانتامياهاسلبحراملوثةاتلوثانفطيامااهواسلمخلوقاسلذياإذساوضعافياسلماءاأصحبتا  ا8اسلاؤسلا
نظيفةا؟ا

436ا

مخلوقاتادقيقةابكتيريااأ
xxxxدxxxxجxxxxبأوافطريات

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
مخلوقاتادقيقةابكتيريااأوافطريات.

436اأيامماايلياليسامناخصائصاسلفيرواات؟  اااسلاؤسلا

xxxxدماببةالألمرسضجتتكاثرافياكائناحيبسلنموافيابيئةاصناعيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلنموافيابيئةاصناعية.

436اسلجدسراسلخلوياللبكتيريااسلحقيقيةابدسئيةاسلنوسةامكونامن:  ال3سلاؤسلا

xxxxدxxxxجبروتينبسلببتيدوجاليكانأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلببتيدوجاليكان.
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ا43اأيامناهذساغيراصحيحاعناسلفيرواات؟  اا3سلاؤسلا

تعالجابالمضادستأ
xxxxدتعيشابالتطفلجتحملاحمضانوويبسلحيوية

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألناسلفيروساليسامخلوقاحيابلاهواشريطاغيراحيامنامادةاورسثيةايقعاضمناغالفامناسلبروتين.ا

438اأياسلمخلوقاتاسآلتيةايتنفسابعضاأنوسعهاابااتخدسماثانياأكايداسلكربون؟  اا3سلاؤسلا

سلنباتاتدسلحزسزياتجسلطحالببسلبكتيرياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلبكتيريا.

438اأيناتوجداسلبكتيريااسلتياتهضماسلايليلوزابالحيوسناتاسلمجترة؟  ا33سلاؤسلا

سلرئةدسلكليةجأمعاءادقيقةبمعدةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
معدة.
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ا43امرضاينتشرابالبكتيريا:  ا34سلاؤسلا

xxxxدسلزهريجسلالباسلزكامأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
اسلالامناسألمرسضاسلبكتيرية.

ا43اسلعالقةابيناسلبكتيريااسلمثبتةاللنيتروجيناوجذوراسلنباتاتاسلبقولية:  ا35سلاؤسلا

سفترسسدتطفلجترممباتقايضأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألناسلبكتيريااتواعامااحةاسلاطحاللجذوراواسلجذوراتعطياسلبكتيريااسلغذسء.

ل44اتصنفاسلفيروااتاحاب:  ا36سلاؤسلا

نوعاسلحمضاسلنوويدسلشكلجسلحجمابسلتحملأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
انوعاسلحمضاسلنووي.ا
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ل44اتقاوماسلبكتيريااسلمضادستاسلحيويةابابب:  اا3سلاؤسلا

إذساساتعملتامضادستابإذساتأخرتامعالجتهاأ
تركيباسلجدسراواجحيوية

سلتكاثراسلالجنايادسلطفرست

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
تركيباسلجدسراوسلطفرست.اا

ل44اتغذيةاسلبكتيريااسلخضرسءاسلمرزقةا...  ا38سلاؤسلا

مترممةدتغذيةاضوئيةجاتغذيةاكيميائيةبغيراذستيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
تغذيةاضوئية.

ل44ابروتينامضاداللفيروس:  اا3سلاؤسلا

ااتيوايندثايمينجسلجوسنينبسألنتروفيرونأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سألنتروفيرون.
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مااساماسلفيروسافياسلشكلاسلمجاور؟  ال4سلاؤسلا

ل44ا

سلغدددسلحصبةجاسلجدريبسإلنفلونزسأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سإلنفلونزس.

ل44ارجلاوجدابكتيريااسشيرشيااكواليافيامزرعتهامناأيناأتت؟  اا4سلاؤسلا

سللعابدمياهاسلصرفاسلصحيجأمطاراحمضيةبمخلفاتاطبيةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
بكتيريااسشيرشيااكوالياتعيشافياأمعاءاسإلنااناوتنتجافيتامينا)k(اوتنزلامعاسلبرسز.

ل44امرضابكتيريابالرئةايؤثرافياسلقدرةاعلىانقلاسألكاجينافياسلدم:  اا4سلاؤسلا

سلايالندسلزهريجسلربوبسلالاسلرئوياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلالاسلرئوي.
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ل44اأصيبارجلابمرضابكتيريامااسلذيايجبافحصهالوصفاسلدوسء؟  ا43سلاؤسلا

سلعضياتدسلجدسراسلخلوياجأجااماجولجيابسلرسيبواوماتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلمقصودابهافحصاسلجدسراسلخلوياللبكتيريا.

ل44اأيامماايليايمكناأنايصيباسلخاليااسلعصبيةافياسلدماغ؟ا  ا44سلاؤسلا

سإليدزدفيروسااسإلنفلونزسجسلبريونابفيروساسلقوباءأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلبريونابروتينايابباسلعدوىاأواسلمرض.ا

ل44اسلبكتيريااسلنافعةاذستيةاسلتغذيةاتحتوياعلىا...  ا45سلاؤسلا

نوسةدأغشيةادسخليةاجميتوكندريااببالاتيدستاخضرسءاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
بالاتيدستاخضرسء.
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ل44اأياسلترسكيباسآلتيةاموجودةافيافيروساكورونا؟  ا46سلاؤسلا

بالاتيدستدميتوكوندريااجحمضانوويابايتوبالزماأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
اتتركباسلفيروااتامنامادةاورسثيةا)احمضانووياRNA ,DNAا(اوغالفابروتيني.

ل44افيروساشكلهاكروي:  اا4سلاؤسلا

نباتيدبكتريوفاجااجسإلنفلونزسابغدياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سإلنفلونزس.

ل44اسلمادةاسلقادرةاعلىاقتلاأواتثبيطانمواسلمخلوقاتاسلدقيقة:  ا48سلاؤسلا

مضادابكتيريدمضادافيرواياااجمولداضدابمضاداحيوياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
مضاداحيوي.

ل44ابروتينامضاداللفيروس:  اا4سلاؤسلا

ااتيوايندثايميناجسلجوسنينابسألنتروفيروناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سألنتروفيرونا.
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ل44اكوروناايصنفامن:  ال5سلاؤسلا

سلفيروااتدسلبكتيرياجسلفيروااتب سلطالئعياتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلفيرواات.

ل44اكماعدداسلخاليااسلبكتيريةاسلمنقامةاثنائيااسلمتكونةافياظروفاقيااية؟  اا5سلاؤسلا

8د6ج4ب 2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سإلنقااماسلثنائيايعطياخليتانامتشابهتاناورسثيا.

ل44اأياسآلتيايتشكلاعلىاهيئةامخلوقاحياأواجماد؟  اا5سلاؤسلا

بكتيرياد فطرياتج طالئعياتب  سلفيروااتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلفيرواات.

ل44ايُحقنااضدافيروساسلكبداسلوبائي:  ا53سلاؤسلا

أجزسءامناسلجدسراببكتيريااغيرافعالةاأ
أجزسءامناسلفيروسداماغيرافعالاجسلخلوياللبكتيرياا

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ألناسلمرضافيرواي.
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435اسلطفيلاسلماببالمرضاسلنوماسألفريقياهوا...  ا54سلاؤسلا

سلبرسميايومدسلبالزموديومجسلتريبانواوماابذبابةاسلتاياتاياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
طفيلاسلتريبانواومااياببامرضاسلنوم،

اذبابةاتاياتاياهياسلتياتنقلاطفيلاسلتريبانواوما.

435اتؤديازيادةاعدداسلطحالبافياسلبيئاتاإلىاتهديداسلمخلوقاتاسلحيةاوذلكابابب:  ا55سلاؤسلا

نقصاNH3دزيادةاCO2جزيادةاO2بنقصاO2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
.CO2زيادةا

435ااتتميزاسلطحالباسلخضرسءابـا؟ا  ا56سلاؤسلا

xxxxدxxxxجتكويناماتعمرستباسلبناءاسلضوئياأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

تصطبغاسلطحالباسلخضرسءابصبغةاسلكلوروفيلاسلضروريةاللبناءاسلضوئيامماايكابهااسللوناسألخضرا
كالنبات،اومناسألمثلةاعليها:اسلداميدا)وحيدسلخلية(،اسلابيروجيرسا)عديداسلخاليا(،اسلفولفكسا)تكونا

ماتعمرست(.

الطالئعيات
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436اتغذيةاسإلافنجياتا...  اا5سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبترشيحيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ترشيحية.

436اأياسلمخلوقاتاسلحيةاسآلتيةاليسالهااوايلةاحركةاوتتحركاباالنزالق؟  ا58سلاؤسلا

سلتريبانواومادسلبرسميايومجسلبالزموديومابسألميباأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلبالزموديوم.

435ااأيامماايليافياكلاسلطحالب؟  اا5سلاؤسلا

بناءاضوئيدماتعمرستجاليكااببقعةاعينيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
مناخصائصاسلطحالب:اتعداسلطحالبامناسلطالئعياتاسلشبيهةابالنباتات،االحتوسئهااعلىاصبغةا

سلكلوروفيلاسلالزمةالعمليةاسلبناءاسلضوئي.
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436ااااااااااااااجيارديااسلمبياايعتبرا...  ال6سلاؤسلا

طحالبدحقيقياسلنوىجطالئعيببدسئياسلنوىأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
طالئعي.

436اإذساسنقامانجماسلبحراإلىانصفيناماذسايحصلاله؟  اا6سلاؤسلا

طحالبديندمجامعابعضهاجينموالكلاقاماآخربيتحللأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
ينموالكلاقاماآخرا“سلتجدد”.

438امرضاسلنوماسألمريكيايعتبرامناسألمرسضاسلتياتاببهاا...  اا6سلاؤسلا

سلبكتيريادسلفطرياتجسلفيروااتبسلطالئعياتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلطالئعيات.

438اأياسلمخلوقاتاسلحيةاسلتاليةاتاتطيعاصنعاغذسئهاابنفاها؟  ا63سلاؤسلا

سلتريبانوايمادسلبرسنايومجسألميبابسألايبروجيرسأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سألايبروجيرس.ا
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438ااأيامناسلكائناتايقومابعمليةاسلبناءاسلضوئي؟  ا64سلاؤسلا

سلتريخينيادسلبرسمايومجسليوجلينابسألميباأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سليوجلينا.

438ااأياسلطرقاسلتاليةاالايعدامناطرقاتكاثراسإلافنج؟  ا65سلاؤسلا

سإلقترسندإنتاجابرعمياتجتبرعمبتجزؤأ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:ا

سإلافنجايتكاثراالجنايااعناطريق:اسلتجزؤ،اسلتبرعم،اواإنتاجاسلبريعمات.
معلومة:

اسإلافنجيات:اليسالهااأناجة،اتغذيةاترشيحية،اهضمادسخلاسلخاليا،اعديمةاسلتناظر،اأغلبهااخنثىا)أيا
تنتجاكالامناسلبويضاتاوسلحيوسناتاسلمنوية(.

438اطالئعياتادقيقةاتاتخدمامبيداللحشرست:  ا66سلاؤسلا

سليوجلينادسلبرسمايومجسألميباباسلميكروابوريديومأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلميكروابوريديوماطالئعياتادقيقةاتابباأمرسضاللحشرستالذلكاتاتخدمامبيدساحشريا.
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ا43اأيامماايليايابباسلمالريا؟  اا6سلاؤسلا

xxxxدسلتريبانواوماجسلبرسميايومبسلبالزميديومأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلبالزموديوماهواسلذياياببامرضاسلمالريااولكناناقلهاهياأنثىابعوضةاسألنوفليس.

438اسإلخرسجافياسلمفصلياتاعناطريق؟  ا68سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبأنابيباملبيجيأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
أنابيباملبيجي.

ا43اجيرسديااالمبياايعتبرا...  اا6سلاؤسلا

اطحلبدطالئعيجحقيقيانوىبابدسئيانوىأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
ايعتبراطالئعياشبيهابالحيوسنات.
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ا43ااأيامخلوقامناسللحمياتا؟  الاسلاؤسلا

سلبرسميايومدسلتريباناوماجسألميبابسلبالزميديومأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

معلومة:
اسلهديباتاسلبرسميايوم،اسللحمياتاسألميبااوسلمثقباتاوسلشعاعيات،اسلبوغياتاسلبالزموديوم،اسلاوطياتا

سلتربيانواوما.ا

ا43اسلفجوستاسلمنقبضةافياسليوجليناافائدتها:  اااسلاؤسلا

سالتزسناسلمائياواأ
حركةاسلحيوسنداسلبناءاسلضوئيجضماسلغذسءبإخرسجاسلماءاسلزسئدا

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلفجوةاسلمنقبضةاللحفاظاعلىاسالتزسناسلدسخلي.

ل44اسلميكروابوريديااطالئعياتادقيقةاتاتخدمافياصناعةا...  اااسلاؤسلا

سلمبيدستاسلحشريةدسلدهاناتاجسلموسداسلكيميائيةابسلمنظفاتااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلمبيدستاسلحشرية.
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ل44ااإذساحدثاخللابالحشوةافياسلبالاتيدستاسلخضرسءاتتعطلاعملية:  ا3اسلاؤسلا

سلنتجدسإلخرسجاجسلبناءاسلضوئيبسلتنفساسلخلوياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
اسلبناءاسلضوئي.

ل44ااسلطالئعياتامخلوقاتاحيةاتتغذىابتحليلاسلموسداسلعضويةاولهااجدسراخلوي:  ا4اسلاؤسلا

سلحيوسناتدسلنباتاتجسلفطرياتبسلطحالباأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلطالئعياتاسلشبيهةابالفطرياتاسلجدسراسلخلويامناسلايليلوزاوتحللاسلموسداسلعضوية.

ل44اأياسلمخلوقاتاسلتاليةاليسالهااجهازاعصبي؟  ا5اسلاؤسلا

صقردإافنججامكبغزسلأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
إافنج.

ل44اأياسلمخلوقاتابعضهاايتنفسابااتخدسماثانياأكايداسلكربون؟  ا6اسلاؤسلا

سألاماكدسلفأرجسإلناانابسلبدسئياتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلبدسئيات.
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ل44افائدةاسلطحالباسلحمرسءاأنهااتاتعملافي:  اااسلاؤسلا

تلميعاسلفلزستدسلتصفيةاوسلترشيحجسلطعاماابمعجوناسألاناناأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

سلطحالباسلحمرسءا=<اسلطعاما
سلطحالباسلخضرسءا=<اسلالطةاوسلحااء
سلطحالباسلبنيةا=<اسآليساكريماوسلدهاناتا

سلدياتوماتا=<اسلتصفيةاوسلترشيح

اماانوعاسلتناظرافياسلشكلاسلمقابل؟  ا8اسلاؤسلا

ل44ا

اجانبيداطحيجإشعاعيبعديماسلتناظراأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(ا
سإلافنجاحيوسناعديماسلتناظر.ا
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ل44ااتصنفاسلطالئعياتابناءاعلى:  اااسلاؤسلا

طريقةاحصولهاابطريقةاحركتهاأ
طريقةاسإلخرسجدتشابهاأشكالهاجعلىاسلغذسء

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
طريقةاحصولهااعلىاسلغذسء.

ل44الماذساسلدياتوماتاتطفواعلىااطحاسلبحر؟  ال8سلاؤسلا

بابباأناخالياهااأ
بابباأنالديهاامثانةبكبيرةا

ألنهااتخزناغذسئهااجهوسئية
ألناجدسرهااسلخلويادعلىاشكلازيوتاا

مكونامناسلايليكا

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
ألنهااتخزناغذسئهااعلىاشكلازيوت.

ل44اسلاليكااتاتخدمافياتبيضاسألانان،امناأيامماايليايمكننااسلحصولاعليها؟  اا8سلاؤسلا

سلدياتوماتدسليوجليناتااجسلطحالباسلبنيةابسلاوطياتاسلدوسرةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلدياتوماتابهاامادةاسلاليكااتكوناراوبياتاوتاتخدمافياتلميعاسلفلزستاوتبيضاسألاناناوسلترشيحا

وسلتصفية.
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ل44اااأيامماايليايملكاخاليااالاعة؟  اا8سلاؤسلا

إافنجدبالناريااجأميبااابهيدرساأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
هيدرساألنهامناسلالاعاتابهااخاليااالاعة.

ل44افحصاطالباعينةاماءاماتنقعافوجدافيهاامخلوقااوحيداسلخليةايمتلكانوستين:  ا83سلاؤسلا

فيروسدسلبالزموديومجسلبرسميايومابسألميبااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
اينتمياسلبرسمياوماإلىاطائفةاسلهدبياتاوأهمامايميزهااهواوجودانوستينا)اكبيرةاوصغيرةا(.

ل44اأياسلمخلوقاتاسلتاليةاسألنابالتكويناسألحافير؟  ا84سلاؤسلا

سلهدبياتدسلمثقباتاااجسلاوطياتابسلبوغياتاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلمثقبات.

ل44امااهواسلحيوسناسلذياتاتخرجامنهامادةالتجميلاعظاماسلوجه؟  ا85سلاؤسلا

قنفذاسلبحردسإلافنجاجسلمرجانبشقائقاسلنعمانأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
مادةاهيدروكاياأباتيتاوهوافوافاتاسلكالايوماياتخرجامناسلمرجان.
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سلشكلاسلمجاورالمخلوقامناجذرياتاسلقدما  ا86سلاؤسلا
يُاتخدماسلتركيباسلمشاراإليهابالاهمافيا...

ل44ا

سلحركةااوسالاتجابةاأ
اسلحركةاوسلتمويهدسلحركةاوسلتغذيةجسلتغذيةاوسإلخرسجبللضوء

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(ا
سلحركةاوسلتغذية.

ل44اتختلفاسلطحالبافياألوسنهاابابب:  اا8سلاؤسلا

سحتوسءاخليتهااعلىاأ
سحتوسئهااعلىاصبغاتابصبغةاجرسما

سحتوسئهااعلىاصبغاتادالاتتغيراألوسنهااأبدسااجمختلفةاتمتصاسلضوءا
جرسم

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
جميعاسلطحالباتحتوياعلىاسلكلوروفيلاصبغةاأااايةاباإلضافةاألصباغاأخرىاتكابهااسللوناسلمميزا

مثلاسلطحالباسلبنيةاتحتوياعلىاصبغةافيكوأرثرين.
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435اكيفاتعرفاتلوثاسلغابة؟  ا88سلاؤسلا

قلةاسلنباتاتدسلحشرستجكثرةاسلديدسنبوجوداسألشناتاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تعداسألشناتامؤشرساحيوياامهمااعلىامدىانقاءاأواتلوثاسلجوافياسلمنطقةاسلتياتوجدافيها،احيثاتمتصا

سلماءاواسلمعادنامناجوها،اوهياتتأثراوتموتاعندمااتمتصاسلماءاواسلمعادناسلملوثينا.

435اياتخرجاسلبنالينامناا؟  اا8سلاؤسلا

xxxxداسلبكتيرياجسلطحالببسلفطرياتاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اسلبناليناهوامضاداحيوياياتخرجامنافطراسلبنايليوم.

435اليسامنافوسئداسلفطريات؟  الاسلاؤسلا

إنتاجابعضاسلمضادستاجغذسءالإلناانابمصدرالألكاجيناأ
صناعهاسلخبزادسلحيويةا

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
مصدرالألكاجينا.

الفطريات
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435ااسلفطراسلمائيايحتوياعلى؟ا  اااسلاؤسلا

xxxx دxxxx جxxxx بفجوستامنقبضةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
فجوستامنقبضة.

435اامااابباقلةاتنوعاسلفطرياتاسإلقترسنية؟  اااسلاؤسلا

متعددةاسلخالياادسلبيئةجنوعاسلتكاثربنوعاسلمعيشةأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

نوعاسلمعيشة،األناسلفطرياتاسإلقترسنيةاتعتمدافقطاعلىاسلمعيشةاسلتكافليةامعاسلنباتات.
مالحظة:ابإمكانكاأخيا/اأختياسلرجوعاإلىاكتاباسألحياءاسلصفاسألولاسلثانويا–اسلفصلاسلدرسايا

سألولاصـ3ااـاومقارنةاسلخصائصابيناسلفطرياتاسلخماة.

435ايعيشامعيشةارمية؟  ا3اسلاؤسلا

سلبنايليوماداسلديدسنجسلفطرياتبسلبرسمايومأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلبنايليوم.
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436اأيامماايلياليسامناوظائفاسألشنات؟  ا4اسلاؤسلا

مؤشراحيويداتنتجاأكاجيناجتطرداحشرستبتمتصاماءاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
اتطرداحشرست.

438امااهياسلفطرياتاسلتاليةاسلتياتنتجاأبوسغاااوطية؟  ا5اسلاؤسلا

كيايةدادعاميةاجسللزجةاسلمختلطةابسقترسنيةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
وحيدةاخليةاومائيةاواتنتجاأبوسغااوطيةامثل:اعفناسلماء.

ا43اأيامماايلياليسامناخصائصاحصولاسلفطرياتاعلىاسلغذسء؟  ا6اسلاؤسلا

سلذستيةدسلتكافلجسلتطفلبسلبناءاسلضوئيأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلفطرياتاالاتاتخدماعمليةاسلبناءاسلضوئياللتغذي.
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ا43ااعفناسلخبزاينتمياإلى:  اااسلاؤسلا

xxxxدسلكيايةجسللزجةاسلمختلطةابسالقترسنيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اسلفطرياتاسالقترسنيةاتتكاثراجناياابتكويناأبوسغاجناية،امثلاعفناسلخبز.

ل44افائدةاسلفطرياتاسلتياتنمواعلىادرناتاسلبطاطس:  ا8اسلاؤسلا

حمايةاسلجذوردتقليصاحجماسلدرنةجسمتصاصاسلضوءابسمتصاصاسلماءاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلفطرياتاسلجذريةاتزيدامنامااحةااطحاسلجذوراالمتصاصاسلماء.

ل44امااسلعالقةابيناسلفطراوسلطحالب؟  اااسلاؤسلا

تنافسدتطفلجسفترسسبتكافليةااأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
سلتكافلاعالقةابينامخلوقيناياتفيداكلاوسحدامناسآلخر،
سالفترسساعالقةايلتهمافيهاامخلوقاحيامخلوقاحياآخر،
سلتطفلاعالقةاياتفيدافيهاامخلوقاحيابينماايتضرراسآلخر،

سلتعايشاعالقةاياتفيدافيهاامخلوقاحيابينمااالايتضرراسآلخراوالاياتفيد،
سلتنافساعالقةاتنشأاعندمااياتخدماأكثرامنامخلوقانفساسلمصدرافيانفساسلوقت.
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إلىاأيانوعاينتمياهذساسلفطر؟  اللاسلاؤسلا

ل44ا

اسلدعاميةدسلاوطياتجسلمخاطيةاسللزجةبسإلقترسنيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(ا
سإلقترسنية.
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435ااتعتبراسلتغذيةافياسإلافنجياتاتغذيةا...ا  االاسلاؤسلا

ترشيحيةدترمميةجتطفليةبذستيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ترشيحية.

435ااببانقصاناأعدسداسلمحاراهوا...  االاسلاؤسلا

xxxxدنجماسلبحراجدوالراسلرملابزنابقاسلبحرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
ألنهايتغذىاعلىاسلمحار.

435اافياشوكياتاسلجلداتقوماسلقدماسألنبوبيةابـا...  ا3لاسلاؤسلا

سلتكاثراواسلتغذيةاواأ
xxxxدxxxxجxxxxبسلتنفس

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلتكاثراواسلتغذيةاوسلتنفس.

شوكيات الجلد و الالفقريات الحبلية
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438اأيامماايليايحتوياعلىاأجهزةامضغ؟  ا4لاسلاؤسلا

سإلافنجدخياراسلبحرجنجماسلبحربقنفذاسلبحرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
قنفذاسلبحر.

438اشقائقاسلنعماناتنتميالا...  ا5لاسلاؤسلا

سلفطرياتدسلبرمائياتجاسلجوفمعوياتباسلزوسحفأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
اسلجوفمعوياتاساماآخرالآلاعات.

معلومة:ا
سلالاعات)سلجوفمعويات(ا=<اسلهضمادسخلاتجويفامعوياوعائي،اتناظراشعاعي،الهااخاليااالاعةا
تحتوياكيساخيطياالاع،امثال:اشقائقاسلبحراوسلمرجاناوقنديلاسلبحر،اياتخدماكربوناتاسلكالايوما

سلماتخلصامناسلمرجانافياإعادةابناءاعظاماسلفكاوسلوجه.ا

435اوجدتاأحفورةالمخلوقاما،اوالحظتاسمتالكهاألقدسماأنبوبية،افإنكاتصنفهاضمنا...  ا6لاسلاؤسلا

شوكياتاسلجلدادسلديدسناسلشريطيةاجسلديدسناسألاطوسنيةبسلديدسناسلحلقيةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلديدسناالاتملكاأقدسماأنبوبيةاإطالقا.
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ل44اأياسلتاليايحوياأجهزةامضغ؟  االاسلاؤسلا

دوالراسلبحردقنفذاسلبحرجاخياراسلبحربانجماسلبحرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
قنافذاسلبحراتحتوياعلىاأجهزةامضغاتشبهاسألانان.

438االايشكلاغذسءاأليامفترسابابباجلدهاسلشوكي:ا  ا8لاسلاؤسلا

نجماسلبحراسلريشيدأقحوسناسلبحرجانجماسلبحرباقنفذاسلبحرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
نجماسلبحر.ا

ل44اعنداتشريحاحيوسناوجدالهاأعضاءاتنفساعلىاشكلاشجرةاتنفايةاماهو؟  االاسلاؤسلا

دوالراسلبحردقنفذاسلبحرجاخياراسلبحربانجماسلبحرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
اخياراسلبحر.
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ل44امخلوقايحتوياعلىاخماةاأزوسجامناسألرجل:  الااسلاؤسلا

سلمفصلياتدسلقشرياتجسلعنكبياتبسلحشرستأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلقشريات.

ل44اتتميزاشوكياتاسلجلداعناباقياسلحيوسناتابكثرة:  ااااسلاؤسلا

سلتغذيةدتنوعاسلحركةاجسلتنفسابسلتكاثراأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
تنوعاسلحركة.

ل44اأرسداطالبادرساةاعينةامناشوكياتاسلجلدامناأينايحصلوناعليها؟  ااااسلاؤسلا

سلبحاردسألنهارجسلبحيرستبسلبركأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
شوكياتاسلجلداكائناتامعظمهاابحرية.
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435ايعملاعلىابقاءاجاماسلامكةافياحالةامعتدلةاومتوسزنةاأثناءاسلاباحة:  ا3ااسلاؤسلا

xxxxدمثانةاسلعومجسلشكلاسإلنايابيباسلخطاسلجانبياأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سلشكلاسإلنايابيافائدته:اتكيفاسألاماكابشكلاجيداأثناءاسلاباحة.
أمااسلخطاسلجانبي:افهوايمكناسلامكةامناسكتشافاسلحركةافياسلماءاويااعدهااأيضااعلىاإبقائهاامعتدلةا

وامتزنة.

435اسلامكاسلذيايوجدافيهامثانةابولية؟ا  ا4ااسلاؤسلا

اكالباسلبحرادسلدلفينااجسلهاموربامكاسلقرشأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلهامور.

435اامناأمثلةاسألاماكاسلالفكية:ا  ا5ااسلاؤسلا

سلورنكدسلجلكيااجسلرسيبسلقرشأ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

مناأمثلةاسألاماكاسلالفكية:اسلجريث،اسلجلكي.
مناأمثلةاسألاماكاسلغضروفية:اسلقرش،اسلورنك،اسلرسي.

مناأمثلةاسألاماكاسلعظمية:اسلالمون،اسلتوناا..

األسماك و البرمائيات
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435اأياسألاماكاتخصباسلبويضةادسخلاجاماسألنثى؟اا  ا6ااسلاؤسلا

سلجلكيدسلورنكاجسلقرشبسلالموناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
تتكاثرامعظماسألاماكاباإلخصاباسلخارجي،اويتكاثرابعضاسألاماكاومنهااسلقرشاباإلخصاباسلدسخلي.

435ااأيهمااأصح؟ا  ااااسلاؤسلا

xxxxدxxxx جاسلتمااحامناسلبرمائيات باسلحوتالهامثانةاعومااأ

سلجوسب:ا

سلشرح:ا
سلحوت:امناسلثديياتاسلبحريةاوالايملكامثانةاسلعوم،احيثاأنامثانةاسلعوماتوجدافياسألاماكاسلعظميةا

مثل:اسلالموناواسلتونا.
سلتمااح:اليسامناسلبرمائياتابلامناسلزوسحف.

مالحظة:اسلقرشاليسالهامثانةاعوما.
سلخيارستاناقصةا.

435ااوظيفةاسلعباءةافياسلرخويات؟ا  ا8ااسلاؤسلا

xxxxدسلدعامةاواسلتنفساااجسلتغذيةاواسلدعامةابسلتنفساواسلدعامةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلتنفساواسلدعامة.
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436امااسلذيايحتوياعلىا3احجرستافياسلقلباوجهازادوريامغلق؟  ااااسلاؤسلا

سلزوسحفاأواأ
xxxxدxxxxجxxxxبسلبرمائيات

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اسلزوسحفاأواسلبرمائياتاماعدساسلتمااح.

436امناسلمخلوقاتاسلتيايكونالديهااإخصاباخارجي؟  الااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجثعبانابضفدعاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تتميزاسلبرمائياتاباإلخصاباسلخارجياأمااسلثعبانافهوامناسلزوسحف.

436اسلذيايااعداعلىاسكتشافاسلحركةافياسلماءاواسالتزسنافياسألاماك:  ااااسلاؤسلا

سلزعانفدجهازاسلدورسناجسلقشوربجهازاسلخطاسلجانبيأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
جهازاسلخطاسلجانبي.
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  ااااسلاؤسلا
أياسلتالياصحيح؟

 Aا=اسألاماكاسلصغيرة،اBا=ايرقاتا
سلبعوض،اCا=اسسلاماكاسلدخيلةا.

A

B

C

438ا

يزدسداعدداسألاماكاأ
يقلاعددايرقاتابسلصغيرة

يزيداعدداسألاماكجسلبعوض
xxxxدسلدخيلة

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
يزيداعدداسألاماكاسلدخيلة.

438اقشوراامكةاسلاردينامناسلقشورا...  ا3ااسلاؤسلا

سلمعينيةاسلالمعةدسلمشطيةجسلصفائحيةابسلقرصيةأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
معلومة:اسلقشورافياسألاماك:

مشطيةا=<اسلالمون
قرصيةا=<اسلاردين
صفائحيةا=<اسلقرش.

438امااهياسلصفةاسلمشتركةابيناأنوسعاسلامكاسلثالثة؟  ا4ااسلاؤسلا

اغطاءاخيشوميدمثانةاعومجنيفرونابازعانفامزدوجةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
معلومة: 

مثانةاسلعوماتوجدافياسألاماكاسلعظميةافقطامثلاسلالموناوسلتونااوسلهامور.
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ا43اأيامناسآلتيايااعداسلضفادعاعلىاسلتنفساوسلتدفئةافياسلشتاء؟  ا5ااسلاؤسلا

بطانةاسلفمدسلرئةجسلجلدبسلخياشيمأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
مماايمكناسلضفادعامناقضاءاسلشتاءامحميةامناسلبردادسخلاسلطينافياقاعابركةاسلماء.

438اسلايايليااتختلفاعناسلضفادعابأنها؟  ا6ااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبعديمةاسألطرسفأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
سلبرمائيات:

1-اسلضفادعاوسلعالجيم،
اسلضفادعالهااجلدارطب،اسلعالجيمالهااجلداجافاذوانتوءست،الهااغدداتشبهاسلكليةاتفرزااما.

2-اسلالمندرستاوامندالتاسلماء.
3-اعديمةاسألطرسفامثلاسلايايليا.

ا43اأيامناسلتالياليسامناخصائصاسألاماكاسلعظيمة؟  ااااسلاؤسلا

تمتلكاغطاءاخيشوميدالهااقشورامشطيةجلهااهيكلاعظميبالاتمتلكامثانةاعومأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألناسألاماكاسلعظميةالديهاامثانةاعوم.
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ا43امخلوقاحيالديهاأذينيناوبطين:  ا8ااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبضفدعأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألنهامناسلبرمائياتاواسلبرمائياتالهااقلبامكونامناثالثاحجرست.

ا43اتتشابهاسألاماكاسلعظيمةاوسلغضروفيةافياكلاماايلياعدسا...  ااااسلاؤسلا

سلدورةاسلدمويةدسلهيكلاسلدسخلياجسلزعانفاسلمزدوجةبوجوداسلفكوكأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلهيكلاسلدسخلي.

ا43اأيامماايليايجعلاسألاماكاتتحكمافياعمقاسلغوص؟  ال3اسلاؤسلا

سلدورةاسلدمويةدسلهيكلاسلدسخلياجسلزعانفاسلمزدوجةبمثانةاسلعومأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
أمااجهازاسلخطاسلجانبيافيااعداسألاماكافياسكتشافاسلحركةادسخلاسلماء.
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ل44اماذسايحدثاعندمااتقلاأعدسداسلمحارافياسلبحار؟  اا3اسلاؤسلا

صفاءاسلبحردتلوثاسلبحرجتزدسداسألاماكبيزدسدانجماسلبحراأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
يااعداسلمحاراعلىاتنقيةاسلمياهاويتغذىانجماسلبحراعلىاسلمحار.

امااساماسلجزءاسلمشاراإليه؟  اا3اسلاؤسلا

ل44ا

سلفمدسلمعياسألعوراجسلذيلابمثانةاسلعوماأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
مثانةاسلعوما.

ل44امااهياعالقةاسلامكةاسلمهرجةابشقائقاسلنعمان؟  ا33اسلاؤسلا

سفترسسدتقايضجتعايشابتطفلاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
تقايض.
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اسلدورةاسلدمويةاعنداسألاماكا...  ا34اسلاؤسلا

ل44ا

دورةادمويةاوسحدةاداوسحدةامفتوحةاجمتغيرةابمزدوجةاأ
مغلقة

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
دورةادمويةاوسحدةامغلقة.

ل44اجميعاسلمخلوقاتاسلحيةاسآلتيةاتعتمداعلىاسلحجاباسلحاجزافياعمليةاتنفاهااماعدس:  ا35اسلاؤسلا

سلذئبدسلحوتجسلفيلبسلضفدعااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
االايوجداسلحجاباسلحاجزاإالافياسلثديياتافقط.

ل44ايتشابهاسلضفدعاوسلالمندرافيا...  ا36اسلاؤسلا

عدماوجوداذيولدعدماوجوداأطرسفجوجوداذيولابوجوداأطرسفأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
وجوداأطرسف.
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ل44ابماذسايتنفساسلجمبري؟  اا3اسلاؤسلا

سلجلددقصباتاهوسئيةجرئاتبخياشيمااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
خياشيم.

ل44اتميزاسلعالجيماعناسلضفادع:  ا38اسلاؤسلا

غدةاتشبهاسلكليةاتفرزدسلعيوناسلصغيرةجسلجلداسلرطببسألطرسفأ
اما

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
غدةاتشبهاسلكليةاتفرزااما.

ل44ااأياسلصفاتاسلتاليةالياتاموجودةافياسألاماك؟  اا3اسلاؤسلا

سلنفروندقلباثالثياسلحجرستجزعانفبخياشيماأ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

اا-سلقلباثنائيافياسألاماك.
-سلقلباثالثيافياسلزوسحفاماعدساسلتمااح.
-اسلقلبارباعيافياسلطيوراوسلثدييات.

ا-سلقلباثالثيافياسلبرمائيات.
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ل44ايرقاتاسلضفدعاتتفساعناطريقا...  ال4اسلاؤسلا

سلرئاتدسألطرسفجسلخياشيمابسلجلداأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلخياشيم.

ل44اكيفاتاتطيعاسألاماكاسلاباحةافياسلبحاراسلمتجمدة؟  اا4اسلاؤسلا

أ
ألنادمهاايحتويا

بروتيناتاتمنعاتجلطا
سلدم

سلقشوردسلزعانفجسلذيلب

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألنادمهاايحتويابروتيناتاتمنعاتجلطاسلدم.

  اا4اسلاؤسلا

تماتقايماسلحيوسناتاسلموضحةابالجدولاأدناهابناءاعلىا:

ضب

حوت

ضفدع

تمساح

1

2

ل44ا

سإلخصابدتركيباسلقلبجسلهيكلاسلدسخليبسلتنفساأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
اسلقلبارباعيافياسلطيوراوسلثديياتاوسلتمااحافياسلزوسحف.
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435امناخصائصاسلطيورا...  ا43اسلاؤسلا

سألكياساسلهوسئيةاأ
قلبهاامكونامنا3 جمتغيرةادرجةاسلحرسرةبسلخلفية

 xxxxدحجرست

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
مناخصائصاسلطيور:اجامهاامغطىابالريش،اعظامهااخفيفةاسلوزن،ادرجةاحرسرتهااثابتة،اسلقلبا

مكونامنا4احجرستا)أذينان،ابطينان(،اوتتنفساعناطريقاسألكياساسلهوسئيةاسلخلفية.

435اوجدتامخلوقاحياجلدهاجافاويتنفسامناخاللاسلرئتينايحتملاأنايكونامنا...  ا44اسلاؤسلا

سألاماكدسلثدياتجسلزوسحفبسلبرمائياتأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
سلزوسحف:اتعتمدامعظماسلزوسحفا–اماعدسابعضاسلاالحفاسلمائيةا–اعلىاسلرئاتالتبادلاسلغازست،اومماا

يميزاسلزوسحفا)سلجلداسلجافاوسلحرشفي(احيثايمنعافقدسناسلاوسئلاسلدسخلية.
سلبرمائيات:اتتبادلاسلغازستاعندمااتكونايرقةامناخاللاجلدهااوخياشيمها،اوعندمااتصبحابالغةايتنفسا

معظمهاابوساطةاسلرئتيناوجلدهااسلرقيقاسلرطباوبطانةاتجويفاسلفم.
سلثديات:اتتنفساعناطريقاسلرئتين.
سألاماك:اتتنفساعناطريقاسلخياشيما.

435اأيامناسلكائناتاسلتاليةايرتبطانامعا؟  ا45اسلاؤسلا

سلغزسلاواسلصقرادامكاقرشاوحوتاجبطريقاوخفاشابسلتمااحاوسلاالحفأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اسلتمااحاوسلاالحف؛األنهمااينتمياناإلىارتبةاسلزوسحف.

الزواحف و الطيور
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435ااطوراسلحشرةاعندمااتكونادسخلاشرنقةاوالاتتغذى؟ا  ا46اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبعذرسءادسخلاشرنقةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تمرامعظماسلحشرستابـا4امرسحلامناسلتحولاسلكامل:ابيضةا–ايرقةا–اعذرسءادسخلاشرنقةا–احشرةا

كاملةا..اوعندمااتكوناعذرسءادسخلاشرنقةاالاتتغذى.

435الماذسايخرجاسلثعبانالاانه؟ا  اا4اسلاؤسلا

xxxxدشماسلروسئحجسلتذوقبسإلحااسابالخطرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
شماسلروسئح.

435اامناسلمخلوقاتاسلثابتةادرجةاسلحرسرةا...  ا48اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبسلبطريقأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألنهامناسلطيور،اوسلطيورادرجةاحرسرتهااثابتة.
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435ايصاباسإلناانابمرضاسلبلهاراياانتيجةالـا؟  اا4اسلاؤسلا

اساتنشاقاسلهوسءاأ
ساتخدسماسلحقنةاجتناولاسألكلاسلملوثبسلملوثا

اسلاباحةافيامياهادسلملوثةا
ملوثةا

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:ا

دودةاسلبلهارايا،اشاتواوما:اهيامناطائفةاسلديدسناسلمثقبةا)ديدسنامفلطحة(اتعيشامتطفلةاعلىادما
سلعائلاوأعضاءاجامه،اوتحتاجاإلىاعائلينالتكملادورةاحياتهااهمااسلقوسقعاسلتياتعيشافياسلمياه

واسلعائلاسلثانياهواسإلناان.

435امااهواسألقرباإلىادودةاسألرض؟ا  ال5اسلاؤسلا

 xxxx دسلدودةاسألاطوسنيةااجسلدودةاسلشريطيةابسلحلزونااأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
الرخويات

عديمة التجويفكاذبحقيقيحقيقيالتجويف الجسمي

مكون من فتحتين :

الفم و الشرج

مكون من فتحتين :

الفم و الشرج

مكون من فتحتين :

الفم و الشرج

فتحة واحدة : 

الفم

(قناة ھدبية)
عن طريق النفريديا

(قناة ھدبية)
عن طريق النفريديا

جانبيجانبيجانبيجانبي

عن طريق قنوات إخراجية

ثقوب إخراجية

الجھاز الھضمي

اإلخراج

نوع التناظر

دودة األرضالحلزونمثال

الديدان المفلطحةالديدان االسطوانيةالديدان الحلقية

------------
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435اتختلفاسلدودةاسألاطوسنيةاعناسلدودةاسلمفلطحةافيا...  اا5اسلاؤسلا

اطريقةاسلمعيشةاادطريقةاسلتكاثراججهازاسلدورسنابسلتجويفاسلجاميااأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا

الديدان األسطوانية نوع الدودة

كاذب

ال يوجد لديھا جھاز دوران 
أو تنفس

ال يوجد لديھا جھاز دوران 
أو تنفس

مختلفة حسب نوع الدودةمختلفة حسب نوع الدودة
حرة أو متطفلةحرة أو متطفلة

التجويف الجسمي

جھاز الدوران

طريقة التكاثر

طرق المعيشة

الديدان المفلطحة

عديمة التجويف

435الماذساتكوناسلديدسناسلمفلطحةاأكثراسنتشارسامناغيرها؟  اا5اسلاؤسلا

ألنهااتوفراغذسئهاااأ
ألنهااتعتمداعلىاببنفاهاا

 xxxx دxxxx جعائلين

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
تعيشامعظماسلديدسناسلمفلطحةامتطفلةادسخلاحيوسناتامختلفة،افياحينايعيشابعضهااسآلخرافياسلماءا
سلعذباأواسلمالحاأواسلموسطناسلبيئيةاسلرطبةا..الكناللديدسناسلمتطفلةالهااتكيفاخاص،احيثاأنهااتحصلا

علىاسلغذسءامباشرةامناخاللادماسلعائلاوأناجتها..
كذلكابعضاسلديدسناسلمفلطحةاتعتمداعلىاعائلاوبعضهاايعتمداعلىاعائلينامثلا:اسلبلهاراياا..

ليساجميعهاايعتمداعلىاعائلين.
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435امنامابباتاسلديدسناسلخطافيةا...  ا53اسلاؤسلا

سلمشيافيامناطقاأ
xxxxدxxxxجxxxxبملوثةا

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
مناطائفةاسلديدسناسألاطوسنية:ا)سلديدسناسلخطافية(اوتنتشراعدوىاسإلصابةافياسلمناطقاسلحارة،اوذلكا

عندماايمشياسإلنااناحافياسألقدسماعلىاسلترسباسلملوث.

435امنامابباتاسلديدسناسلشعرية؟  ا54اسلاؤسلا

أ
أكلالحماسلخنزيرا
وعدماطهياسللحوما

جيدس
xxxxدxxxxجxxxxب

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
مناطائفةاسلديدسناسألاطوسنية:ا)سلديدسناسلشعرية(اواتاببادسءاسلشعريةا)سلتريخينيا(،اويصابابها

سلعائلانتيجةاأكلالحماسلخنزيراوعدماطهياسللحوماجيدس.

435ااسلديدسناسلدبوايةاتصيب؟ا  ا55اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبسألطفالأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
مناطائفةاسلديدسناسألاطوسنية:ا)سلديدسناسلدبواية(اوهياتصيباسألطفالاغالبا،اوتوجدافياأمعاءا

سإلناان.
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ابناءساعلىادرساتكالمخططاسلعالقات،اأياسلشعباسآلتيةااأكثراصلةابشعبةامفصلياتا  ا56اسلاؤسلا
سألرجلا)أكثراتقارباافياسلصفات(؟

435ا

xxxxدxxxxجxxxxبشعبةاسلديدسناسلحلقيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألناسلديدسناسلحلقيةامجزءاجامهااوكذلكاسلمفصليات.

435اتصنفاسلديدسناعديمةاسألطرسفاCaeciliansاضمناسلبرمائياتاألنهااحيوسنات؟  اا5اسلاؤسلا

أ
تبدأاحياتهاافياسلمياها
ويكتملانموهااعلىا

سلياباةا
تضعابيضهاافياسلمياهاب

اسإلخصابافيهاادسخليادمتغيرةادرجةاسلحرسرةاجوسلترباسلرطبةا
وسلجلدارطب

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تبدأاحياتهاافياسلمياهاويكتملانموهااعلىاسلياباة،األنهاامناسلحيوسناتاسلبرمائية.

435الواقمتابتشريحاجاماسلعنكبوتاواوجدتادسخلهاأناجةالألكاجين،افإناهذهاسألناجةاهيا...ا  ا58اسلاؤسلا

xxxxدرئاتاكتبيةاجاأكياساهوسئيةبخياشيمأ

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا
تحصلاسلمفصلياتاعلىاسألكاجينابااتعمالاوسحدامنا3اترسكيباأاااية،اهيا:اسلخياشيما–اسلقصباتا

سلهوسئيةا–اسلرئاتاسلكتبية.
سلخياشيماياتخدمهاجرسداسلبحراسلذيايعيشافيابيئةامائية.

سلقصباتاسلهوسئيةاتاتخدمهاسلخنافسا.
سلرئاتاسلكتبيةاتاتخدمهاسلعناكب.
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435اعندمااقمتابتشريحاحيوسن،اسكتشفتاأنهاالايملكاقروناساتشعار،افإنكاتصنفهاضمنا...  اا5اسلاؤسلا

xxxxدعديمةاسألرجلجسلقشرياتبسلعنكبياتأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا

القشرياتالمجموعة

سرطان البحر –
الروبيان – جراد البحر

زوجان من قرون 
االستشعار – عينان 

مركبتان – فقيم –
خمسة أزواج من 

األرجل (أقدام كالبية ، 
أرجل) - عوامات 

قدمية

ال يوجد قرون
استشعار – الجسم
مكون من جزأين
( رأس - صدر ، 

وبطن) – ستة أزواج 
من الزوائد المفصلية 

(لواقط فمية ، 
لوامس قدمية ، ٤

أزواج من األرجل )

قرون استشعار –
عيون مركبة – عيون

بسيطة – الجسم
مكون من ٣ أجزاء

(رأس ، صدر ، بطن)
٣ أزواج من األرجل –
زوجان من األجنحة
المتصلة بالصدر.

العناكب – القراد –
الحلم - العقارب

الحشرات و أشباھھاالعنكبيات و أشباھھا

مثال النحل والنمل 

الخصائص

اأصيباشخصابنوعامناسلديدسنابعداسلمشياحافيااأوامالماةايدهالترسباملوث،انوعاسلديدسنا  ال6اسلاؤسلا
سلتياأصابته:

435ا

خطافيةاأواساكارسدخطافيةاأوادبوايةجشعريةاأواخطافيةباساكارساأوادبوايةاأ

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:اا
مناأنوسعاسلديدسناسألاطوسنية:

سلديدسناسلخطافية:اتصيباسلشخصاعندماايمشياحافيااأواعندمااينتعلاأحذيةاسآلخرين.
ديدسناسإلاكارس:اتصيباسلشخصاعنداأكلاسلخضاراسلغيرامغاولةاجيدس،اأواعنداعدماغالاسأليديا

سلملوثةابالتربة.
سلديدسناسلدبوايةا:اتصيباسألطفالاعندماايضعوناسأللعاباأواسألجااماسلملوثةافياأفوسههم.

ديدسناسلفيالريا:اينتقلاإلىاسإلنااناعناطريقاسلبعوض.
سلديدسناسلشعرية:اتصيباسلشخصاعنداعدماطهياسللحوماجيدساواأكلالحوماسلخنزير.
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435ااأياأنوسعاسلديدسناسلطفيليةاالايمكناسكتشافهامناتحليلاسلبرسز؟  اا6اسلاؤسلا

xxxxدسالاكارسجسلخطافيةبسلفيالرياأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
سلفيالريا.

435ااماانوعاسلتجويفاسلجاميافياسلديدسناسلمفلطحة؟  اا6اسلاؤسلا

xxxxدعديمةجكاذببحقيقيأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)ج(
عديمة.

435اديدسناسلعلقا–اسلديدسناسلبحريةا–اديدسناسألرض،اتماترتيبهماحاب؟  ا63اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجتجويفاسلجامابسلبيئةأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
سلديدسناسلبحريةاومنهااسلديدسناسلعديدةاسألشوسكاتعيشافيامياهاسلبحر.

ديدسناسألرضاتعيشاعلىاسلياباة.
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قامامجموعةامناسلطالبابتشريحاإحدىاسلديدسنافوجدوساأناجهازهااسلهضميايحوياحوصلةا  ا64اسلاؤسلا
وقانصةا..اإلىاأيامجموعةاتنتمياهذهاسلدودةا؟

435ا

سلديدسناسلحلقيةدسلديدسناسلشريطيةاجسلديدسناسألاطوسنيةابسلديدسناسلمفلطحةأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)د(
اسلديدسناسلحلقية.

436اغرسبايكاراسلبيضاللتغذيةاهذساالوك:  ا65اسلاؤسلا

xxxxدشرطيجغريزيبإدرسكيأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
إدرسكي.

435اابماتتميزاسلطيوراسلمائيةاعناسلطيوراسلعادية؟  ا66اسلاؤسلا

ازيادةاإفرسزاسلغدةاأ
xxxxدxxxxجxxxxبسلزيتية

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
للعديدامناسلطيوراغدةازيتية،اوهياغدةاموجودةاقريباامناقاعدةاسلذيل،اوتنشراسلطيورازيتاامناسلغدةا

سلزيتيةاعلىاريشهاالتكوناغالفاامقاومااللماءا.
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436امناخاللامتابعتكالمجموعةامناسلنمل،اكيفايايرونافياخطوطامعينة؟  اا6اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبسلرسئحةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلرسئحةاومناسلفرموناتاألنهااتفرزاحمضاسلنمل.

436امااهياسلدودةاسلتيالهااعائلابعوض؟  ا68اسلاؤسلا

فيالريادسلخطافيةجسالاكارسبسلدبوايةأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)د(
فيالريا.

436ابيضةاثماحوريةاثماسناالخاثماحشرةابالغة،انوعاسلتحولاسلاابقاهواتحولالحشرة:  اا6اسلاؤسلا

سلجرسددذبابةجحلمبفرسشةأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)د(
سلجرسد،اسلتحولاغيراكامل.

436اأيامماايليامثالاعلىاسلديدسناسلمفلطحة؟  الااسلاؤسلا

xxxxدفيالرياجساكارسبسلبالنارياأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
سلبالناريا.
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438اعندماايفرداسلطاووساريشهاماذسايامىاهذساسلالوك؟  ااااسلاؤسلا

تعلماكالايكياشرطيداتعلماإجرسئياشرطيججمعاسلطعامبمغازلةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
مغازلة.

438اكيفايتنفساسلعنكبوت؟ا  ااااسلاؤسلا

سألنفدقصباتاهوسئيةجخياشيمبرئاتاكتبيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
رئاتاكتبية.

436ادخولاأفرسداإلىاسلجماعةاهوا...  ا3ااسلاؤسلا

xxxxدسلقدرةاسالاتيعابيةجهجرةاخارجيةبهجرةادسخليةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
هجرةادسخلية.

438ااأياسألاباباتجعلابعضاأنوسعاسلطيوراتنقرض؟  ا4ااسلاؤسلا

سلرعياسلجائرددرجةاسلحرسرةجتدميراسلموطناسلبيئيبكثرةاسألمرسضأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
تدميراسلموطناسلبيئي.
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قاماطائرابوضعابيضةافياعشاطائراآخراوتخلصامنابيوضهاثماقاماباالعتناءابالصغاراا  ا5ااسلاؤسلا
ماذسايامىاهذساسلفعل؟

438ا

تطفلدسفترسسجتعايشبتقايضأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
تطفل.

مااسلعضواسلموضحابالصورة؟  ا6ااسلاؤسلا

438ا

عضواهركديندسلعينجسألنفبعضواجاكباونأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
عضواجاكباون.
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438ااكيفاتتخلصاسلمفصلياتامنافضالتها؟ا  ااااسلاؤسلا

أنابيباملبيجيدسألنبوباسلاريجسلارجبسلمجمعأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)د(
أنابيباملبيجي.

438اينتمياسلقرسداإلى:  ا8ااسلاؤسلا

سلثديياتدسلحشرستجسلعنكبياتبسلطيورأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)ب(
مناأنوسعاسلمفصلياتا=<اسلعناكبامثل:اسلقرسداوسلحلماوسلعقارب.ا

438افياسلحشرستاأياسألطوسرايكونادسخلاشرنقةاوالايتغذى؟  ااااسلاؤسلا

حوريةدعذرسءجسليرقةبسلبيضةأ

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:اا
معلومة:ا

تنوعاأجزسءافماسلحشرست:
1-اأنبوبيا=<اسلفرسش،اسلنحل.
2-اإافنجيا=<اسلذباب.

3-اثاقب/ماصا=<اسلبعوض.

4-اقارضا=<اسلنمل،اسلنحل.
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438اكيفاتصيبادودةاسالاكارساسإلناان؟  ال8اسلاؤسلا

سلمشياحافيااعلىاجاشرباماءاملوثبسلاباحةافياماءاملوثأ
اأكلاخضروستاملوثةدتربةاملوثة

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:اا
معلومةا

أنوسعاسلديدسناسلمفلطحة:
1-اسلديدسناسلمثقبةا=<امثلاسلبلهارايا،اابباسإلصابة:اسلاباحةافيامياهاملوثة،امتطفلة.

2-اسلااتودسا=<امثلاسلدودةاسلشريطية،اابباسإلصابة:اأكلالحوماسلماشيةاغيراسلمطبوخةاجيدس،ا
متطفلة.

3-اسلتربالرياا=<اسلبالناريا،احرةاسلمعيشة.
سلديدسناسألاطوسنية:ا

1-اسلشعريةا=<اتاببادسءاسلشعرية،اابباسإلصابة:اأكلالحوماسلخنزير.
2-اسلديدسناسلخطافيةا=<اابباسإلصابة:اسلمشياحافياعلىاسلتربةاسلملوثة.
3-اسالاكارسا=<اابباسإلصابة:اأكلاسلخضروستاغيراسلمغاولةاجيدس.

4-اسلديدسناسلدبوايةا=<اابباسسإلصابة:اوضعاسألطفالالأللعاباسلملوثةافياأفوسههم.
5-اسلفيالرياا=<اتاببادسءاسلفيل،اابباسإلصابة:اسلبعوض.

438اتحولاسلحشرةاسلكامل:  اا8اسلاؤسلا

بيضةا–احوريةا-اأ
بحشرةاكاملة

بيضةا-ايرقةا-اعذرسءا
دسخلاشرنقةا-احشرة

كاملة
يرقةا-احوريةا-اج

بيضةا-احوريةا-ادعذرسءا-احشرةاكاملة
عذرسءاكاملة

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:اا

معلومة:
اسلتحولاسلكاملا=<ابيضة،ايرقة،اعذرسءادسخلاشرنقةا)الاتتغذى(،احشرةاكاملةامثلاسلفرسشة

سلتحولاغيراسلكاملا=<ابيضة،احورية،احشرةاكاملةامثلاسلجرسد.
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438اأياسلديدسناسآلتيةاتصنفاضمناشعبةاسلديدسناسلحلقية؟ا  اا8اسلاؤسلا

سلدودةاسلكبديةدسلبالنارياجسلعلقاسلطبيباسالاكارسأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)ب(
اسلعلقاسلطبي.

438اتلتقطاسألفعىاسلذبذباتاسلصوتيةاعناطريق:  ا83اسلاؤسلا

ذيلهادعناطريقاعظامافكهاجأعضاءاجاكباونبأذنهاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
عناطريقاعظامافكها.

ا43الماذسايوجداللديدسناسلشريطيةاممصاتاوخطاطيف؟  ا84اسلاؤسلا

يااعدهااعلىاسلتثبيتاأ
xxxxدxxxxجxxxxببالمعدة

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
اسلديدسناسلشريطية:امناسلديدسناسلمفلطحةاطائفةاسلااتودساوهياطفيليةاتصيباسإلنااناعنداأكلالحما

سلبقراغيراسلمطبوخاجيدس.

أنتجتاإناتاامنادودةاسلقزابيوضاافأصبحتاأفرسداجديدةادوناحدوثاتلقيحالهااهذهاسلطريقةا  ا85اسلاؤسلا
مناسلتكاثرانطلقاعليها؟

ا43ا

سلتجدددسلتبرعمجسلعذريبسلتجزؤأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
سلتجزؤ.
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ا43ااتشتركاسلضفادعاوسلتماايحافياأنها:  ا86اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجثابتةادرجةاسلحرسرةبمتغيرةادرجةاسلحرسرةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألناكلامناسلزوسحفاواسلبرمائياتامتغيرةادرجةاسلحرسرة.

ا43اسلجهازاسلتنفاياللخنافساعبارةاعن:  اا8اسلاؤسلا

خياشيمدأنابيبجرئاتاكتبيةابقصباتاهوسئيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
أمااسلعناكبارئاتاكتبيةاوخياشمالجرسداسلبحر.

ا43اطيوراتدخلاسلماءاوتأخذاغذسئهاادوناأناتتبللاباببا...  ا88اسلاؤسلا

قصبةاهوسئيةدأكياساهوسئيةجخفةاسلعظامابسلغدةاسلزيتيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلغدةاسلزيتية.

ا43اسلحشرستاتتخلصامناسلفضالتاعناطريق:  اا8اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجنفريديابأنابيباملبيجيأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
أمااسلنفريديااكجهازاإخرسجيافياديدسناسألرضاسلتياتحتوياعلىاجهازادوريامغلق.
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ا43ااديدسناسلفالريااتصيب:  الااسلاؤسلا

جهازاسلليمفيا-اتابباأ
xxxxدxxxxجxxxxبمرضادسءاسلفيل

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
مناسلديدسناسألاطوسنيةا)سلنيماتودس(.

ا43اتركيباسلفماللبعوض:  ااااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبثاقباماصأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
يااعدهاعلىاسخترسقاسلجلداوااحباسلدم.

ا43اسلخاصيةاسلتياتامحاللحشرستابالتحركافوقااطحاسلماءا...  ااااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبسلتوتراسلاطحيأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
مناقوىاسلتمااك:اوهياقوىاتجاذباكهرومغناطيايةاتؤثرابهااسلدقائقاسلمتماثلة.

ا43اسلبيضةاسلرهليةاتوجداعند:  ا3ااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبسلزوسحفأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلزوسحفامخلوقاتاجلدهااحرشفياجافاواهيامتغيرةادرجةاسلحرسرةا)تحصلاعلىاسلحرسرةامن

سلبيئةاحولها(.
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ل44االاتعتمداقدرةاسلطيوراعلىاسلطيرسناعلىا...  ا4ااسلاؤسلا

عدماوجودامثانةابوليةدسمتالكهااغددازيتيةاجسلريشبمتغيرةادرجةاسلحرسرةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
متغيرةادرجةاسلحرسرة.ا

ل44اااتتشابهاسلزوسحفامعاسلخفاشافيماايلياعدس:  ا5ااسلاؤسلا

سلغشاءاسلرهليدكيساسلمحجسلممباربسلمشيمةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلمشيمة:اهياسلعضواسلذياينقلاسلغذسءاللجنيناويخلصهامناسلفضالتافياسلثديياتافقط.

ل44اسلعقارباتتبادلاسلغازستاعناطريقا...  ا6ااسلاؤسلا

سلرئاتدسلخياشيماجاسلقصباتاسلهوسئيةبسلرئاتاسلكتبيةاأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:اا

سلحشرستاتتنفساعناطريقاسلقصيباتاسلهوسئية.
سلعناكباتتنفساعناطريقاسلرئاتاسلكتبية.

سلقشرياتاعناطريقاسلخياشيم.
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ل44امماايتكوناجاماسلنملة؟  ااااسلاؤسلا

رأساوصدراوبطندرأساوصدرا-ابطناجرأسا-اصدراوبطنبرأسا-اصدرا-اابطنأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
يتركباجاماسلحشرستامناثالثاأجزسء:ارأساوصدراوبطن.

سلقشرياتاوسلعناكبامناجزئين:ارأسا-اصدراوبطن.

ل44اااتاتطيعاسألفاعياسلامعاعناطريق:  ا8ااسلاؤسلا

سللااندأعضاءااجاكوباونجطبلةاسألذنبعظاماسلفكأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
-سألفاعياتلتقطاذبذباتاسلصوتاعناطريقاعظاماسلفك.
-أعضاءاجاكوباوناوظيفتهااسلشماعنداسألفاعي.

ل44امااوجهاسلشبهابيناسلخفاشاوسلصقر؟  ااااسلاؤسلا

سلمنقاردسلريشاجسلحجاباسلحاجزباسلتنفسابالرئاتاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلخفاشامناسلثديياتالديهارئات.
سلصقرامناسلطيورالديهارئات.
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ل44امماايتكوناسلهيكلاسلخارجياللعقرب؟  اللاسلاؤسلا

سلاليلوزدسلايليكاااجسلكايتينبسلكيرستينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلكايتينامناسلاكرياتاسلعديدةاوهواصلباويدخلافياجدسراسلفطرياتاوهيكلاسلحشرست.

ل44امااهوانوعامنقاراسلطائراسلذيايمتصاسلرحيق؟ا  االاسلاؤسلا

قصيراورفيعدطويلاوعريضاااجقصيراوعريضابطويلاورفيعاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اطويلاورفيعااكمنقاراطائرسلطنان.

ياتخدماطائراسلبجعامنقارهاسلكيايالكي:  االاسلاؤسلا

ل44ا

غرفاسلماءاسلذياأ
سمتصاصارحيقاجتمزيقالحماسلفرياةبيحوياأاماك

طعناسألاماكاوادسألزهار
سلبرمائياتاسلصغيرة

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
غرفاسلماءاسلذيايحوياأاماك.
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ل44اتاتطيعاسألفاعياسبتالعافرسئساأكبرامنهااألن:  ا3لاسلاؤسلا

فكوكهااتحتوياعلىاأ
أثانيةادرجةاسلحرسرةدحجمهااكبيراجسلعيوناكبيرةابأربطةامرنةا

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
فكوكهااتحتوياعلىاأربطةامرنة.ا

ل44امااوظيفةاكيساسلمحافياسلزوسحف؟  ا4لاسلاؤسلا

تخزيناسلفضالتدتنفساسلجنينججمعاسلفضالتبإمدسداسلجنينابالغدسءاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
إمدسداسلجنينابالغدسء.

ل44اوظيفةاسلمغازلاعنداسلعناكب:  ا5لاسلاؤسلا

سإلنقاامدسلهضماجسإلخرسجبإنتاجاسلحريرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
إنتاجاسلحرير.
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ل44اسلجزءاسلذيايخلصاسلرخوياتامناسلفضالتاويااعداعلىاستزسناسلماء:  ا6لاسلاؤسلا

سلحالبدسلنفرونااجسلكليةابسلنفريديااأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
سلنفريديا.

ل44ااامناأمثلةاسلحيوسناتاسلمتعددةاسلمجموعةاسلكرومواومية:  االاسلاؤسلا

سلدودةاسلشوكيةددودةاسألرضاااجسلبالناريااابسلعلقاأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)ج(
دودةاسألرض.

ل44اماهياسلدودةاسلتياساتخدمهااسلطباسلبديلاكبديلاللحجامة؟  ا8لاسلاؤسلا

سلعلقدسلدبوايةجسلفالريااابدودةاسألرضااااأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)د(
سلعلق.ااا
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ل44اسلدودةاسلتياتنتقلاعناطريقاقوقعةاسلحلزونا...  االاسلاؤسلا

سلشريطيةدسلبالزموديوماجسلبالنارياااابشاتواومااأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
شاتواوماا)سلبلهارايا(.

فياسلشكلاجانبهايشيراسلاهماإلىاترسكيبابهاا  الااسلاؤسلا
خاليااتحتوياعلىا...

ل44ا

قنوستاتنفايةدأعضاءاإخرسجيةجاأوعيةادمويةبكيساخيطياالاعأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(ا
كيساخيطياالاع.
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ل44افيادورةاحياةاسلبلهاراياا)Schistosoma(اأيناتكونامرحلةاسلاركاريا؟  ااااسلاؤسلا

دجبأ

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:اا
-اسلبويضة:اتحتوياسلبويضاتاعلىاشوكةاأماميةافياحالةابلهارايااسلمجارياسلبوليةاوجانبيةافيا
حالةابلهارايااسلماتقيم،اتااعداهذهاسلشوكةاعلىاسخترسقاجدرسناسألوعيةاسلدمويةاعنداسنقباضها،ا
وتعملاسلقشرةاعلىاإفرسزابعضاسلموسداسلتيالهااسلقدرةاعلىاإذسبةاسألناجةافتااعداسلبويضةاعلىا

سخترسقاجدسراسلمثانةاأواسلماتقيمالتصلاإلىاتجويفهمااومنهمااإلىاخارجاجاماسإلناان.

-اسلميرسايديوم:اوهيايرقاتاكاملةاسلتكويناتمثلاسلمرحلةاسلثانيةامنامرسحلادورةاسلحياة.

-اسلقوقع:ايمثلاسلعائلاسلوايطايخترقاسلميرسايديوماسألناجةاسلدسخليةاللقوقعاسلمناابالهاحيثا
يتحولاإلىاكيساجرثوميايامىاسألابرواياتايبدأاباإلنقااماالاجناياامكونااسلجيلاسلثانيامنا

سألابرواياتايتركاسلكيساسلجرثوميابعداتحولهااإلىايرقاتاتامىاسلاركاريا.

-اسلاركاريا:اعبارةاعنايرقاتاتمثلا)سلطوراسلمعدي(اسلذيابدورهايخترقاطبقةاسلجلدالإلناان.

ل44اتصنفاتغذيةاسلعوسلقابأنها:  ااااسلاؤسلا

تكافليةدترمميةجتطفليةاابذستيةأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
سلعوسلقاهيامخلوقاتاطافيةافوقااطحاسلبحاراوتقومابالبناءاسلضوئي.ااا
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435اصورةاكنغراوفأراوأرنباومنقاراسلبط،ابماذسايتشابهون؟  ا3ااسلاؤسلا

ثابتةادرجةاسلحرسرة،اأ
ثابتةادرجةاسلحرسرة،ابطريقةاسلتكاثر

xxxxدشعر،اسلمشيمةاجغشاءارهلي

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
سلكنغراواسلفأراواسألرنباوامنقاراسلبطاجميعهاامناسلثديات،اوتتميزاسلثدياتابخاصتينامهمتيناهمااسلغددا

سللبنيةاواسلشعرا..اومناسلخصائصاسألخرىاللثدياتاأنهاامخلوقاتاثابتةادرجةاسلحرسرة.
منقاراسلبطامناسلثدياتاسألوليةاسلتياتتكاثرابوضعاسلبيض.

سلكنغرامناسلثديياتاسلكياية.
سألرنباوسلفأرامناسلثديياتاسلمشيمية.

لكناجميعاسلطيوراوسلزوسحفاواسلثدياتالهااغشاءارهلي،اوسلغشاءاسلرهلياهواغشاءايحيطابالجنينا
مباشرة،امملوءاباائلارهليايحمياسلجنيناخاللافترستانموه.ا

435ااسلثعلباواسلقطايختلفانافيا...  ا4ااسلاؤسلا

سلجنسدسلطائفةجسلرتبةبسلفصيلةأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا

الثعلب القط

الحيوانية

الحبليات

الثديات

آكلة لحوم

القطية

المملكة

الشعبة

الطائفة

الرتبة

الفصيلة

الحيوانية

الحبليات

الثديات

آكلة لحوم

الكلبية

الثديات
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435اايدخلافياتركيباسلشعرافياسلثدياتاوسلريشافياسلطيورامادةايامى؟ا  ا5ااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبسلكيرستينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلكيرستين.

435ااأياشيءايابباردةافعلاللمخلوقاسلحي؟ا  ا6ااسلاؤسلا

تكيفدمثيرجإحااسبساتجابةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
أياشيءايابباردافعلاللمخلوقاسلحيافهوامثير.

ردافعلاسلمخلوقاسلحياهواساتجابة.

435ااأيامناسآلتيايملكامثانةابولية؟  ااااسلاؤسلا

نعامةدسلبطجسلبطريقبسلخفاشأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
سلخفاش:امناسلثديياتاسلتياتخرجافضالتاسأليضاوتحافظاعلىاستزسنااوسئلاسلجام،اوتصفياسلدمامنا

سليوريا.
سلبطريق:امناسلطيوراسلبحرية.

سلبط:امناسلطيور.
سلنعامة:امناسلطيور.

سلطيوراالاتمتلكامثانةابولية؛األناسلبولاسلمخزنايزيداسلوزناخاللاسلطيرسن.
مالحظة:ا

سلمخلوقاتاسلتياتعيشافياسلياباةاتطلقاسليوريااوتخزنافياسلمثانةاسلبولية،اأمااسلمخلوقاتاسلتياتعيشا
فياسلمياهافتطلقاسألمونيا.
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435اأيامناسلثديياتاسلتاليةالياتامناسلثديياتاسلكياية؟ا  ا8ااسلاؤسلا

سلولبدسألبواومجسألكيدنابسلكنغرأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
مناسألمثلةاعلىاسلثدياتاسألولية:اآكلاسلنملاسلشوكياومنقاراسلبط،اوهياثديياتاتتكاثرابوضعاسلبيض.
مناسألمثلةاعلىاسلثدياتاسلكياية:اسألبواوما،اسلكوسالا،اسلولبا،اسلكنغر،اوهياثديياتالهااكيساوافترةا

حملاقصيرةاجدس.
مناسألمثلةاعلىاسلثديياتاسلمشيمية:اسإلناان،اوهياثديياتالهاامشيمةاوهواسلعضواسلذيايوفراسلغذسءاوا

سألكاجيناللجنين،اويخلصهامناسلفضالت.

436اأياسلحيوسناتايمتلكاعضلةاسلحجاباسلحاجز؟  ااااسلاؤسلا

سلضفدعدسلتمااحجسلصقربسلغزسلأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلغزسل،األنهامناسلثدييات.

436اأياهذهاسلحيوسناتاسلتاليةاثديياتاأولية؟  الااسلاؤسلا

xxxxدأادجكنغربمنقاراسلبطأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
منقاراسلبط.
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436ايعداسلخفاشاثدياألنها...  ااااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبيلدأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
يلد.

تعيشاأفرسدامناسلحيوسناتافياماتعمرستاكلافردايؤدياوظيفةامحددةاويقومابعملايفيدافردسا  ااااسلاؤسلا
آخراعلىاحااباحياته،اهذساسلالوكايامىا...

436ا

سلتوسصلدسلتعودججمعاسلطعامبسإليثارأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سإليثار.

436امااسلالوكاسلذيايهتمابالحصولاعلىاسلطعاماواسلتغذياعليه؟  ا3ااسلاؤسلا

xxxxدسلمغازلةججمعاسلطعامبسلحضانةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
جمعاسلطعام.
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438اأياسلحيوسناتاسآلتيةايصنفامناسلثدييات؟ا  ا4ااسلاؤسلا

سألخطبوطدسلبطريقجسلدلفينبسلقرشأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

معلومة:اسلشعراوسلغدداسللبنيةامناأهمامميزستاسلثدياتاسلتيالهااحجاباحاجز.
سلثديياتاسالوليةا=<اتضعابيوضا=<امنقاراسلبط،اآكلاسلنملاسلشوكي.

سلثديياتاسلكيايةا=<الهااكيسا)جرسب(ا=<اسلكنغر.
سلمشيميةا=<اسلدسلفين،اسلغزسل.

436اوضحاأيامماايليايعداعامالااحيوياايجعلاسلحيوسنايدخلاإلىاجحرهافياسلبياتاسلشتوي؟  ا5ااسلاؤسلا

سنخفاضادرجةاأ
xxxxدقلةاسلنباتجهطولاسألمطاربسلحرسرة

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سنخفاضادرجةاسلحرسرة.

438اأياسآلتياغيراصحيحاعناسلفرمونات؟ا  ا6ااسلاؤسلا

تاتطيعاسلمفترااتأ
تاتعملابيناأفرسدجياتفادامنهاافياسلتكاثربتمييزه

ياتفادامنهاافيادسلنوعاسلوسحد
سلتوسصل

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تاتطيعاسلمفترااتاتمييزه.
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438اياتعملافياسلتوسصلالدىاسلحيوسنات:  ااااسلاؤسلا

سلفرموناتدسلهرموناتجسألميليزبسلبباينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلفرمونات.

438اماانمطاتوزيعاحيوسناتاتعيشافياقطيع؟ا  ا8ااسلاؤسلا

كثافةدعشوسئيجمنتظمبتكتليأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تكتلي.

  ااااسلاؤسلا
فياسلجدولاأدناهامااهياسلعالقةابيناحجماسلجاماووزناسلدماغ؟ا

الحوتالبقرة القط الفأر النوع
2304586930(g)وزن الدماغ

438ا

اسلمحافظةاعلىاأ
سلتفكيراوسلتعليمدتنظيماارعةاسلتنفسجتنظيمادرجةاسلحرسرةبسإلتزسناسلدسخلي

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلتفكيراوسلتعليم.

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C81 جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

أياماتوىاغذسئياتنتمياإليهاجمجمةاهذس  ال3اسلاؤسلا
سلمخلوقاسلثديي؟

438ا

رميدآكلالحومجآكلاحشرستبآكلاأعشابأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(ا
آكلاأعشاب.

438اأياسلترسكيباسآلتيةاماؤولاعناسإلتزسناوتنايقاسلحركةافياسلثدييات؟  اا3اسلاؤسلا

سلمخدسلنخاعاسلماتطيلجسلمخيخباقشرةاسلمخأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلمخيخ.

438ااعندانقلاأادامناغابةالحديقةاحيوسنات،اأياالوكايبقىامعه؟ا  اا3اسلاؤسلا

تكافلداإيجاداسلشريكجسلتعايشبسإلفترسسأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
مناسلالوكاتاسلتياتبقىامعه:اسلحضانةاوسلتزسوجاولكنالعدماوجوداسلتزسوجاضمناسلخيارستايكونا

إيجاداسلشريكاهواسألقرب.ا
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أياماتوىاغذسئياتنتمياإليهاجمجمةاهذسا  ا33اسلاؤسلا
سلمخلوقاسلثدييا؟

438ا

اآكلاحشرستدقارضجآكلالحومبآكلاأعشابأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(ا
آكلالحوم.

ا43اثديايبيض:  ا34اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبمنقاراسلبطأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اأيضااآكلاسلنملاسلشوكي.

ا43اسلصفةاسلتياتميزاسلثدياتاوتجعلهااتعيشافياكلاسلظروف:  ا35اسلاؤسلا

تتحكمابدرجةاحرسرتهااأ
تتحكمابدرجةاحرسرتهاابسلدسخلية

تتحكمابعملياتااجسلخارجية
فظابالماءالمدةاطويلةادسأليضا

بناباثابتة

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
أغلباسلظروفاوليساكلهاافهياالاتاتطيعاسلعيشافياسلبيئاتاسلصعبةامثلاسلبدسئيات.
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ل44اأيامناسآلتياسلترتيباسلصحيحاسلذياينتجاعنهامخلوقاحي؟  ا36اسلاؤسلا

أعضاء،اأجهزة،اأ
خاليا،اأناجة،اأجهزة،ابأناجة،اخالياا

أناجة،اأعضاء،اجأعضاء
خاليا،اأناجة،ادخاليا،اأجهزة

أعضاء،اأجهزة

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
خالياا=<اأناجةا=<اأعضاءا=<اأجهزة.

ل44اسلالوكاسلذيايصفاأنثىاسلقرداعندمااترضعاصغارها:  اا3اسلاؤسلا

سإلجرسئيدسإلدرسكياجسلحضانةابسلمطبوعااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
الوكاسلحضانةايتضمناسلرعايةاوسلحمايةاوتقديماسلغذسء.

ل44امنامميزستاسلثدياتاسمتالكهاا...  ا38اسلاؤسلا

سلحرسشفدسلشعراوسلغدداسللبنيةاجسلريشابسلقشورااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلشعراوسلغدداسللبنية.ا
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ل44اأيامماايليايتغذىابالمشيمةافياسلرحم؟  اا3اسلاؤسلا

xxxxدسلكنغرجسلكاالنباسلخفاشاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلخفاش.
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435امااوظيفةاسلغدةاسلزعترية؟ااا  ال4اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجتنشيطاسلخاليااسلبائيةابتنشيطاسلخاليااسلتائيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تقعاسلغدةاسلزعتريةافوقاسلقلب،اوتعلبادورسامهماافياتنشيطانوعاخاصامناسلخاليااسلليمفية،اتامىا

سلخاليااسلتائية. 

435اسلهرموناسلذياياتخدماإلزسلةاسلشعوراباأللم:  اا4اسلاؤسلا

سألاتروجيندسلهيبارينجسألدرينالينبسلكورتيزونأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سألدرينالين:اهرمونايفرزاعنداسلخوف.
سلهيبارين:امادةاتمنعاتجلطاسلدم.
سألاتروجين:اهرموناأنوثة.

سلكورتيزول:ايااعداعلىازيادةاماتوىاسلجلوكوزافياسلدماويقللامناساللتهابات.

435ايكتملاهضماسلفولافيا...ا  اا4اسلاؤسلا

سلمعدةدسلبلعومجسلفمبسألمعاءاسلدقيقةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
بدسيةاسلهضمافياسلمعدةاويكتملافياسألمعاءاسلدقيقة.

أجهزة جسم اإلنسان
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435ااسلنايجاسلذيايبطناسلمثانةاسلبولية:  ا43اسلاؤسلا

عموديامهدبدحرشفياجعموديبطبقياسنقاليأ

سلشرح:اسلجوسب:)أ(
طبقياسنقالي.

435ااسلعصارةاسلتياالاتحتوياعلىاأنزيمات:ا  ا44اسلاؤسلا

عصارةاسلبنكرياسادسلعصارةاسلمعويةااجسلعصارةاسلمعديةابسلعصارةاسلصفرسويةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلعصارةاسلصفرسويةاالاتحوياعلىاأنزيماتاوالكنهااتامحابااتحالباسلدهنيات.

وايتماإفرسزهاافياسلكبد،اوهياتقومابتجزئةاسلموسداسلدهنيةاإلىاأجزسءاصغيرةاجدسالياهلاهضمها.

435ايصنفاغضروفاصيوسناسألذنامنانوعاسلغضروف:ا  ا45اسلاؤسلا

xxxxدسلغضروفاسلغيرامرنجسلعظماسلمركبباسلغضروفاسلمرناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلغضروفاسلمرنا.
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435اسلجزءاسلماؤولاعناسالتزسنابالجام:  ا46اسلاؤسلا

xxxxدسلقنطرةاجسلمخيخباسلمخاأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا

وظيفته
مسؤول عن عمليات التفكير و التعلم و الكالم و اللغة وحركات الجسم 

اإلرادية و الذاكرة و اإلدراك الحسي .
السيطرة على اتزان الجسم ويحافظ على وضعه وتنسيق حركاته ، 

وينظم المھارات الحركية البسيطة مثل النقر على لوحة مفاتيح 
الحاسوب و ركوب الدراجة 

 توصيل االشارات بين المخ والمخيخ ، وتسيطر على معدل التنفس .
يوصل االشارات بين الدماغ و الحبل الشوكي ، ويساعد في تنظيم 

سرعة التنفس وضربات القلب أو ضغط الدم

ضرورية للحفاظ على االتزان الداخلي وتنظم درجة حرارة الجسم
والعطش و الشھية للطعام والتوازن المائي و النوم و الخوف و 

السلوك الجنسي

العضو

المخ

المخيخ

القنطرة

النخاع المستطيل

منطقة تحت المھاد

435اسلبروتيناتاتنهضمافياسلمعدةابوساطةاأنزيما...  اا4اسلاؤسلا

xxxxدسلجاليكوجينجسألميليزباسلبباينأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سألنزيماسلذيايوجدافياسلمعدة:اسلبباين.
سألنزيماسلذيايوجدافياسللعاب:اسألميليز.

سلجاليكوجين:اهوابوليمرامتعدداسلوحدستايشكلاسلجلوكوز.
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435اشخصايحتاجالدماوفصيلتهاAاماذسانعطيه؟ا  ا48اسلاؤسلا

BدAجOب ABأ

سلجوسب:ا)ب،ج(

سلشرح:ا
.AاأواOإماا

 

O

A B

AB

435ااسلهرموناسلماؤولاعناسلصوديوم:  اا4اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبسلدواتيروناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
يؤثراهرموناسلدواتيرونافياسلكليتين،اوهواضرورياجدساإلعادةاسمتصاصاأيوناتاسلصوديوما.

435ايتماإنتاجاخاليااسلدماسلحمرسءافيا...  ال5اسلاؤسلا

سلجهازاسلعصبيدسلجهازاسلهيكليجسلجهازاسلليمفيبسلجهازاسلعضلياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
مناوظائفاسلجهازاسلهيكلياتكويناخاليااسلدم،احيثايتماتكويناكلامناخاليااسلدماسلحمرسءاواسلبيضاءاوا

سلصفائحاسلدمويةافياسلنخاعاسألحمرابالعظم.
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435ايفرزاسألدرينالينامناسلغدةا...  اا5اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبسلكظريةأ

سلجوسب:ا)أ(

اسلشرح:ا
يفرزاسلبنكرياساهرموناسألناوليناواسلجلوكاجوناسللذسنايعمالناعلىاتنظيماسلاكرافياسلدم.

تفرزاسلغدةاسلنخاميةاهرموناسلنمو.
تفرزاسلغدةاسلدرقية:اسلثيروكايناسلذيايعملاعلىازيادةامعدلاسأليض،اواكذلكاهرموناسلكالايتونينا
سلذياينظماجزيئااماتوىاسلكالايومافياسلجام،اوهوامعدنامهمافياتكويناسلعظاماواتجلطاسلدم،اوسلقياما

بوظائفاسلخاليااسلعصبية،اوسنقباضاسلعضالتاوخفضاماتوىاسلاكرافياسلدم.
تفرزاسلغدةاسلكظريةا)فوقاسلكلوية(:اهرموناتاسلدواتيروناسلذيايعملاإلعادةاسمتصاصاأيوناتا

سلصوديوم،اواسلكورتيزولاسلذيايعملاعلىازيادةافرزاماتوىاسلجلوكوزافياسلدم،اويقللامناساللتهابات،ا
واسألدريناليناسلذيايفرزافياسلموسقفاسلتياتدعواإلىاسلتوتر،اوكذلكاهرموناسلنورإبينفرين،اوايعملا
سلهرمونانا)سألدرناليناواسلنورإبينفرين(اعلىازيادةامعدلانبضاسلقلباواضغطاسلدماوامعدلاسلتنفساوا

ماتوىاسلاكرافياسلدم.

435اامااسلعضواسلذياياتخدمافيامهارةالوحةاسلمفاتيح؟ا  اا5اسلاؤسلا

سلنخاعاسلماتطيلدسلقنطرةجسلمخيخابسلمخأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
ألناسلمخيخاهواسلماؤولاعناسلايطرةاعلىاستزسناسلجاماويحافظاعلىاوضعهاوتنايقاحركاته،اوينظما

سلمهارستاسلحركيةاسلبايطةامثلاسلنقراعلىالوحةامفاتيحاسلحااوباواركوباسلدرسجة.

435امااهواسلجزءاسلماؤولاعناتنظيماسلماءافياسلجام؟  ا53اسلاؤسلا

منطقةاتحتاسلمهاددسلقنطرةجسلمخيخابسلمخأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ألنهااماؤولةاعناسلشهيةاواسلنوماواسلخوفاواتنظماسلعطش.
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435اإذساكنتااتشاركافياسإلذسعةاسلصباحيةاواشعرتابخوفافأياهرمونايفرزهاجامك؟ا  ا54اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxباسألدرناليناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اهرمونايفرزاعنداسلخوفاوسلتوتر.

435اسلهرموناسلماؤولاعنازيادةامعدلاسأليضافياخاليااسلجام؟اا  ا55اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبسلثيروكاينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلثيروكايناهرمونايعملاعلىازيادةامعدلاسأليضاويفرزامناسلغدةاسلدرقية.

435ااامرضاهنتجتونايصيباسلجهاز؟ا  ا56اسلاؤسلا

xxxxدسلعصبيااجسلتنفايابسلعضليأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
مرضاهنتجتونامناسالختالالتاسلورسثيةاسلاائدةاسلتياتصيباسلجهازاسلعصبي.

435اعنداأخذاحبوبامنعاسلحمل،افإناذلكايؤدياإلىا...  اا5اسلاؤسلا

xxxxدزيادةاLH  جخفضاسلبروجاتروناابزيادةاFSHأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
عنداأخذاحبوبامنعاسلحملافإناذلكايؤدياإلىازيادةاهرموناسألاتروجيناوخفضاسلبروجاترون.
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435اسلجهازاسلعصبياسلذياتايطراعليهامنطقةاتحتاسلمهادافياسلدماغاتامى:  ا58اسلاؤسلا

سلذستيدسلحايجسلطرفيبسإلرسديأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلذستي.

435امتىاتشعراسلحاملابحركةاسلجنين؟ا  اا5اسلاؤسلا

سألشهراسلثالثةاسألخيرةادسألشهراسلثالثةاسلثانيةاجسألشهراسلثالثةاسألولىببدسيةاسلحملاأ

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا

عرضة للتأثر بمواد مثل العقاقير ، وفي نھاية األشھر الثالثة يمكن 
األشھر الثالثة األولى

األشھر الثالثة الثانية

األشھر الثالثة األخيرة

يبدأ فيھا تكون األنسجة واألعضاء و األجھزة جميعھا ، يكون الجنين 

يستطيع أن يحرك ذراعيه وأصابع يديه و قدميه
 مشاھدة بعض التعبيرات على وجه الطفل وتظھر بصمات أصابعه و

تسمى مرحلة النمو ، ويستطيع الطفل مص أصابعه ، وتبدأ األم

تحتوي على النواة وعضيات أخرى محاطة بأغشية
 بالشعور بحركاته ، يبدأ شعره بالتكون ، قد يستطيع فتح عينيه 

لألصوات مثل صوت األم ، تتراكم الدھون تحت جلده.
ينمو الجنين في ھذه المرحلة بشكل سريع ، قد يبدي بعض االستجابة 

435ااأيامناسلهرموناتاسلتاليةايمنعاتجلطاسلدم؟  ال6اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبسلهيبارينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلهيبارين.
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أماكتابيداصديقكافوجدتاأناسلشرياناسلكعبرياينبضا20انبضةافيا15اثانية،افكماعددا  اا6اسلاؤسلا
سلنبضاتافياسلدقيقة؟

435ا

xxxxد90ج85ب80أ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

1انبضةا======ا15اثانيةا
)س(انبضةا======ا60اثانية

سا=ا20 × 60 ÷ 15ا=ا80انبضة.

435اشخصاأصيبابحادث،المايعرفافصيلةادمه،ايتعيناعلىاسلماعفيناأناينقلوسالهافصيلةادما..ا  اا6اسلاؤسلا

OدABجBبAأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ألنهااتعطياجميعاسلفصائل.

435اأياسلهرموناتاسلتاليةايعملاعلىارفعاماتوىاسلاكرافياسلدم؟  ا63اسلاؤسلا

سلكالايتونيندسألناولينجسلدواتيرونبسلكورتيزولأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلكورتيزولايعملاعلىازيادةاماتوىاسلجلوكوزافياسلدم.
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435اايحدثافيهااإعادةاسمتصاصاوهياعمليةاتعيداسلاكراإلىاسلدم:  ا64اسلاؤسلا

سلوحدستاسلكلويةاأ
xxxxدxxxxجxxxxب)سلنفرون(

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلوحدستاسلكلويةا)سلنفرون(.

435ااقناةامشتركةابيناسلتنفساوسلغذسء:  ا65اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبلااناسلمزمارأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
لااناسلمزمار.

435اأيامناسألاباباتؤدياإلىاإصابةاسلشخصابجفافافياسلجلداوافروةاسلرأس؟  ا66اسلاؤسلا

أ

نقصاسلدهونا
سلماؤولةاعناعزلا
سلجاماعنامؤثرستا

سلحرسرةا

xxxxدxxxxجxxxxب

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
نقصاسلدهوناسلماؤولةاعناعزلاسلجاماعنامؤثرستاسلحرسرة.
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435اأيامناسلخصائصاسلتاليةالألليافاسلعضليةاسلاريعةاسالنقباض؟  اا6اسلاؤسلا

أ

تحتوياميوجلوبينا
أكثرامناسألليافا
سلعضليةاسلبطيئةا
سإلنقباضا

جمقاومةالإلعياءب
تحتوياميتوكندريااأقلا
مناسألليافاسلبطيئةا

سإلنقباض
د

تحتاجاإلىاكمياتا
كبيرةامناسألكاجينا
لتقومابوظيفتهاا

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا
العضالت بطيئة االنقباض

بطيئة سرعة االنقباض
مرتفعة قدرة التحمل

القوة

اإلعياء

الميتوكندريا
الميوجلوبين

لون العضلة

قليلة

العضالت سريعة االنقباض
سريعة

منخفضة

قوة كبيرة للحركة القصيرة

تصل إلى حالة اإلعياء بسھولةتقاوم اإلعياء

كثيرة للتنفس الخلوي
كثيرة

داكن لكثرة الميوجلوبين

قليلة
قليلة

فاتح لقلة الميوجلوبين
تعتمد على التنفس الھوائي

التنفس الخلوي

التواجد

التمارين الرياضية

لكثرة الميتوكندريا
تعتمد على التنفس الالھوائي  

لقلة الميتوكندريا

متسابقو المسافات القصيرة ورفع األثقالمتسابقو المسافات الطويلة و السباحة 

تؤدي إلى زيادة عدد الميتوكندريا
 الزيادة في حجم العضلة قليل

 تؤدي إلى زيادة عدد 
لليفات العضلية قطر العضلة الكلي يزداد

اسلمصدراسلرئيايالفقدسناسلماءامناجاماسإلناانافياسلطقساسلعادي:  ا68اسلاؤسلا
435ا

سلبرسزدسلتنفسجسلعرقبسلبولأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألناسلعرقايفرزاتحتاتأثيراسلطقساسلحارااأواخاللاعملاجهد.
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435اسلهرموناسلذيايؤديانقصهاإلىاتأخرافياسلنمواسلعقلي؟  اا6اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجسلثيروكاينبسلرالكاينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
هواهرمونايؤثراعلىانمواوتطوراسلقوىاسلعقليةاوسلفيزيائيةاويدخلافياتركيبهاعنصراسليود.

435اسلفيتاميناسلذيايتماصنعهافياسلجلد؟  الااسلاؤسلا

DدCجBبAأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
يصنعاسلفيتاميناDافياسلخاليااسلموجودةافياسلجلد.

435اامناسلعظاماسلغيرامنتظمة:  ااااسلاؤسلا

سلذرسعدسلااقجسلعموداسلفقريبسلجمجمةأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

حيثاتصنفاسلعظاماإلى:اطويلةاواقصيرةاواماطحةاواغيرامنتظمة.
سلعظاماسلطويلة:اسلااقاواسلذرسع،اسلعظاماسلقصيرة:اعظاماسلراغ،اسلعظاماسلماطحة:اعظاماسلجمجمة،ا

سلعظاماسلغيرامنتظمة:اسلوجهاواسلعموداسلفقري.
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435ااإذساسنكاراعظم،اأيامناسلخاليااسلتاليةاتقومابعملها؟ا  ااااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجسلخاليااسلهادمةابسلخاليااسلبانيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلخاليااسلهادمةا.

435اتااعداسلشبكةاسإلندوبالزميةافياإزسلةاسلامومامن؟  ا3ااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجسلكبدبسلمخأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
تااعداسلشبكةاسإلندوبالزميةاسلملااءافياسلكبداعلىاإزسلةاسلاموماسلضارةامناسلجام.

435ااأيامماايلياليسامناخصائصاسإلبنريفين؟  ا4ااسلاؤسلا

رفعاماتوىاسلكالايومادارفعانبضاسلقلباجرفعاضغطاسلدمابرفعاسلاكراأ
فياسلعظام

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
يعملاسلهرموناناسألدرناليناواسلنورإبينفريناعلىازيادةامعدلانبضاسلقلباواضغطاسلدمااوامعدلاسلتنفسا

واماتوىاسلاكرافياسلدم.
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435المشاهدةاسلخيوطاسلبروتينيةاسألكتيناواسلميواين،انعملاقطاعافياعضالتانايجامأخوذامن؟  ا5ااسلاؤسلا

سلذرسعدسلمعدةجسلرحمبسلمثانةاأ

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:ا
للعضالتا3اأنوسعا..

1ا-اسلعضالتاسلملااء:اوهياتبطناسلكثيرامناسألعضاءاسلدسخلية،امنهاا:اسلمعدةاواسألمعاءاواسلمثانةاوا
سلرحم،اوهياعضالتاالاإرسدية.

2ا-اسلعضالتاسلقلبية:اتوجدافياسلقلبافقط،اوهياعضالتاالاإرسدية.
3ا-اسلعضالتاسلهيكلية:اتوجدافيامعظماعضالتاسلجام،اوهياعضالتاإرسدية؛اإذايمكناسلتحكمافيهاا
عناطريقاسلعظام،امثلاسلذرسع،اوتوجداسلخيوطاسلبروتينيةاسألكتيناواسلميواينافياسلعضالتاسلهيكليةا

فقطا.

افياسلجدولاجانبه،اأياسلموسقعاسلتاليةايمثلا  ا6ااسلاؤسلا
سألمعاءاسلدقيقةافياجاماسإلناان؟ا

PHالموقع

3

1

4

7

A

B

C

D

435ا

DدCجBبAأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
يفرزاسلبنكرياسااائالاقلوياا)قاعديا(الرفعاسلرقماسلهيدروجينيا)PH(افياسألمعاءاسلدقيقة،اليصلاأكثرا

منا7اليوفراسلواطاسلمناابالعملاسألنزيماتاسلمعوية.
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435اشرباكميةاكبيرةامناحليباسلمغنيايومايؤدياإلىا...  ااااسلاؤسلا

توقفاعملاأنزيماأ
خللافياسلعصارةابسلببايناا

عارافياهضماجسلصفرسوية
توقفاعملاأنزيمادسلدهون

سألميليزا

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

حليباسلمغنيايوماواطاقاعدي،اويمتازاسلواطاسلدسخلياللمعدةابأنهاشديداسلحموضة،اوسلواطاسلحمضيا
ضروريالعملاأنزيماسلبباين؛افإذساتماشرباكميةاكبيةامناحليباسلمغنيايومافإنهااوفايؤثراعلىا

حموضةاسلمعدةاوابالتاليايتوقفاعملاأنزيماسلبباين.

435ااوظيفةاسلعقداسللمفاوية:  ا8ااسلاؤسلا

ااتجديداكرياتاسلدماأ
ترشيحاسلاائلاسللمفيادتجلطاسلدماجسلدفاعاعناسلجامبسلحمرسء

مناسلموسداسلغربيةا

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ترشحاسلعقداسلليمفيةاسلاائلاسللمفياوتخلصهامناسلموسداسلغربية.اوتوجداسلخاليااسلبالزميةاسلبائيةافيا
جميعاسألناجةاسلليمفيةا-مثلاسلعقداسلليمفية–اويمكناأناتوصفابأنهاامصانعاسألجااماسلمضادة.

435ايقلاعدداخاليااسلدماسلحمرسءافياسإلنااناباببانقصا...  ااااسلاؤسلا

سلحديددسليوداجسلفوافورابسلكالايومأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلحديد.
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435ااأيااترسكيباسلدماسلتاليةاتوصلاسلدوسءاللجزءاسلمصاب؟  ال8اسلاؤسلا

سلبالزماادسلصفائحاسلدمويةجكرياتاسلدماسلبيضاءابكرياتاسلدماسلحمرسءأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
وظيفةاسلبالزمااهياسلنقل؛احيثاتنقلاماايتحللامناسلطعاماسلذياتماهضمهاومنهاسلجلوكوزاواسلدهوناوا

سلفيتاميناتاواسألمالحاوسلهرمونات،اكمااتنقلاسلفضالتامناسلخاليااإلىاخارجاسلجام.

435ااخالياادمويةاوظيفتهااسلدفاعاعناسلجاماضداسألمرسض:  اا8اسلاؤسلا

خاليااسلدماسلبيضاءادسلصفائحاسلدمويةاجخاليااسلدماسلحمرسءابسلبالزماأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
تنتجابعضاخاليااسلدماسلبيضاءاموسداكيميائيةالمقاومةاسألجااماسلغازيةاحيثاتحيطابهااواتقتلها.

435االماذسايحقناسألناولينابـالدماوالايحقنامناسلفم؟ا  اا8اسلاؤسلا

حتىاالايهضمافيابألناكميتهاقليلةأ
xxxxدxxxxجسلمعدة

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
حتىاالايهضمافياسلمعدةاألناأنزيماتاسلمعدةاتتلفه.
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435ااحجرةايصلاإليهااسلدمامناجميعاأجزسءاسلجام:  ا83اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجبطينبأذيناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
أذين.

435اامااسلذيايحتاجاإلىاATP؟ا  ا84اسلاؤسلا

سنقباضاسلعضالتاواجسنبااطاسلعضالتبسنقباضاسلعضالتااأ
xxxxدسنبااطها

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
اسنقباضاسلعضالتاواسنبااطها.

اإذساتماوضعاااقيناإلىاجانبابعضابطريقةاغيرامناابة،اوعنداإرجاعهمااإلىاوضعهماا  ا85اسلاؤسلا
سلصحيحانشعرابتنمل؛اسلاببافياذلك:ا

435ا

عودةاسلدماخاللاأ
xxxxدxxxxجxxxxبسلشرسييناا

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
عودةاسلدماخاللاسلشرسيين.
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435ااماهياسلعمليةاسلتياتعيداسلاكراإلىاسلدم؟ا  ا86اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبإعادةاسالمتصاصاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
إعادةاسالمتصاص.

435ااسلهرموناسلذيايفرزاعنداسلقيءاوسإلاهالاهو:ا  اا8اسلاؤسلا

أ

اسلجهازاسلعصبيا
يفرزاADHاوا
سألكايتوايناوا

تاتقبلهاسلغدةاسلنخامية

ب

اسلجهازاسلعصبيا
يفرزاADHاوا
سألكايتواينا
وسلعصبيةاتاتقبله

xxxxدxxxxج

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

ينتجاتحتاسلمهاداهرمونيناهما:اهرموناسألكايتواين،اوسلهرموناسلمانعاإلدرسراسلبولاADH،افعندا
سلقيءاواسإلاهالايفقداكميةاكبيرةامناسلماء،افتشعراسلخاليااسلموجودةاتحتاسلمهاداتعرضكاللجفافا
وسنخفاضاماتوىاسلماءافياسلدم،افتاتجيباسلخالياابإفرسزاسلهرموناسلمانعاإلدرسراسلبولامناسلمحاورا

سلعصبيةافياسلغدةاسلنخامية.

435اسلهرموناسلذيايعملاعلىانمواسألعضاءاسلتنااليةاسلذكريةاهوا...ا  ا88اسلاؤسلا

xxxxداسلتاتواتيرونجسألاتروجينبهرموناسلنموأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلتاتواتيرون.
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435االاتاتهدفانوعاامحددسامنامابباتاسألمرسضاوهياخطاسلدفاعاسألول:  اا8اسلاؤسلا

سلمناعةاغيراأ
سلمناعةاسلمتخصصةابسلمتخصصةا)سلعامة(

الاشيءاممااابقادكلامناأاواباج)سلنوعية(ا

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سلمناعةاغيراسلمتخصصةا)سلعامة(:اتضماحوسجزادفاعيةامنهااسلجلداواإفرسزاسلموسداسلكيميائيةاوا
سلماارستاسلخلويةاسلتياتنشطاعمليةاسلبلعمة.

سلمناعةاسلمتخصصةا)سلنوعية(:اتضماتنشيطاسلخاليااسلبائيةاسلتياتنتجاسألجااماسلمضادة،اواسلخالياا
سلتائيةاسلتياتضماسلخاليااسلتائيةاسلمااعدةاواسلقاتلة.

435اتلعبادورسامهماافياتنشيطاسلخاليااسلتائيةاسلتياتنتجافيانخاعاسلعظم:  الااسلاؤسلا

سلغدةاسلزعتريةدسلطحالاجسللوزتانابسلعقداسلليمفيةأ

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:ا
تقعاسلغدةاسلزعتريةافوقاسلقلب،اوتعلبادورسامهماافياتنشيطانوعاخاصامناسلخاليااسلليمفية،اتامىا

سلخاليااسلتائية.
للفائدة:

سلطحال:ايقومابتخزيناسلدماويحطماخاليااسلدماسلحمرسءاسلتالفةاواسلهرمة،اويحتوياعلىانايجاليمفيا
ياتجيبالوجوداسلموسداسلغريبةافياسلدم.

سللوزتان:اتشكلاحلقةاحمايةاخاصةابالنايجاسلليمفيابيناتجويفياسلفماواسألنفاواهذسايااعداعلىا
سلحمايةامناسلبكتريااواسلموسداسلضارةافياسألنفاوسلفم.

سلعقداسلليمفية:اترشحاسلاائلاسلليمفياواتخلصهامناسلموسداسلغريبة.
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مااسلموسداسلتياتشكلامجموعةاسإلنزيم-سلبروتيناسلحلقي/CDKا-وسلتياتتحكمافيامرسحلا  ااااسلاؤسلا
دورةاسلخلية؟

435ا

اسلكربوهيدرستاواجسلبروتيناتاوسألنزيماتاابسلدهوناوسلبروتيناتأ
سلدهوناوسألنزيماتدسلبروتيناتاا

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلبروتيناتاوسألنزيمات.

435اسلجهازاسلذيايتحكمافياتركيزاسألمالح:  ااااسلاؤسلا

xxxxد xxxx جxxxxبسإلخرسجيأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سإلخرسجي.

435امااسلوضعاسلذيايزيدامناايولةاطبقةاسلدهوناسلمفافرةاسلمزدوجة؟  ا3ااسلاؤسلا

زيادةاعدداجزيئاتاأ
سنخفاضادرجةابسلكولياترول

xxxxد xxxx جسلحرسرة

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
زيادةاعدداجزيئاتاسلكولياترول.
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435امااهواسألكثرااعرستاحرسرية؟  ا4ااسلاؤسلا

2اكجمابروتيناتد 2اكجماأمالحامعدنيةاج 1اكجمادهوناب2اكجمااكرأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
يحويا1gامناسلكربوهيدرستاأواسلبروتيناتاعلىا4ااعرستاحرسرية،افياحينايحويا1gامناسلدهونا

9ااعرستاحرسريةا..
1اكجما=ا1000اجم

1000جما)1اكجم(ا×ا9ا=ا9000ااعراحرسريامناسلدهون.

2000)ا2كجم(ا×ا4ا=ا8000ااعراحرسريامناسلبروتينات.
2000ا)2اكجم(ا×ا4ا=ا8000ااعراحرسريامناسلاكرا)سلاكرامناسلكربوهيدرست(

سألمالحاسلمعديةااعرستهااسلحرسريةاقليلةاوالناتصلاكـاعدداسلاعرست
سلحرسريةاللدهوناواسلكربوهيدرستاواسلبروتيناتا..

435اسلمناعةاسلتياتنتجاعندمااتنتقلاسألجااماسلمضادةاإلىاسلجنينامناسألمامناخاللاسلمشيمة:اا  ا5ااسلاؤسلا

سلتطعيمدسلتحصيناجسإليجابيةابسلاالبةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلاالبة.

435ااأيناتخزناسلحيوسناتاسلمنوية؟  ا6ااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجسلبربخبسلخصيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلبربخ.
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436اأيناتنتجاخاليااسلدماسلحمرسء؟  ااااسلاؤسلا

xxxxدسلخاليااسلعظميةجسلنخاعاسألحمرباسلنخاعاسألصفرأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سلنخاعاسألحمر.

436اأيافصيلةادماليسالهاامولداضد؟  ا8ااسلاؤسلا

BدAجABبOأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
.O

  ااااسلاؤسلا
فياسلشكلاأدناهامااسلعالقةاسلمحددةاسآلتية؟

الجسميفرز الھرمون
انخفاض ارتفاع

مادة معينة مادة معينة
يفرز الھرمون

436ا

سلتغذيةاسلرسجعةاأ
سلتغذيةاسلرسجعةابسإليجابية

سلتغذيةاسلرسجعةاجسلالبية
xxxxدسلمزدوجة

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سلتغذيةاسلرسجعةاسلالبية.
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ينصحاسألطباءابأخذاسلحيطةاوسلحذرامناتناولاسألماسلحاملاللعقاقيراخاللاسألشهراسلثالثةا  الل3سلاؤسلا
سألولىاإلىاأياسألاباباسآلتيةايعوداذلك؟

436ا

بدسيةاتكوناأجهزةاأ
تعوداجاماسلحاملابسلجنين

تأخراوتعاراسلوسلدةداتأخرانمواسلجنينجعلىاسلعقاقير

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
بدسيةاتكوناأجهزةاسلجنين.

436اأياسألجهزةاسآلتيةافياجاماسإلنااناتعملافياحاالتاسلطوسرئاوسإلجهاد؟  اال3سلاؤسلا

سلجهازاسلعصبياأ
اسلجهازاسلعصبيابسلمركزي

اسلجهازاسلعصبياجسلجامي
اسلجهازاسلعصبياجارادسلامبثاوي

سلامبثاوي

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
اسلجهازاسلعصبياسلامبثاوي.

436اأياسلخصائصاسآلتيةالهاسرتباطامباشرابالفجوةاسلمنقبضة؟  اال3سلاؤسلا

اسلمحافظةاعلىادسإلاتجابةاللمثيرستجاتخزيناسلفضالتبتخزيناسلغذسءاسلفائضأ
سالتزسناسلمائياللجام

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
اسلمحافظةاعلىاسالتزسناسلمائياللجام.
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436افياأيامدىايعملاسلبباين؟  ا3ل3سلاؤسلا

ايعملاسلبباينافياأ
xxxxدxxxxجسألمعاءبسلواطاسلحمضي

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
يعملافياسلواطاسلحمضيافهواإنزيمايعملافياسلمعدةاوسلتيايكوناواطهااحمضيا.

عندافحصادماشخصاتبيناسرتفاعاماتوىاسلكالايومافياجامهاهذهاسلزيادةاتخزنافيا  ا4ل3سلاؤسلا
أناجة:

436ا

سلغضاريفدسلعضالتجسلعظامبسلكبدأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سلعظام.

436امااابباسإلمااك؟  ا5ل3سلاؤسلا

اقلةاسإلنزيماتابقلةاسلماءافياسلكيموسأ
xxxxدبطئاسلهضمجسلهاضمة

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
قلةاسلماءافياسلكيموس.
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436اتؤثراسلعقاقيرافياسلنوسقلاسلعصبيةافياسلجهازاسلعصبيابـا...  ا6ل3سلاؤسلا

سلاماحالهاابمغادرةاجنقصاإفرسزهابزيادةاإفرسزهاأ
زيادةاسرتباطهاادمنقطةاسلتشابك

بالماتقبالت

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
زيادةاإفرسزها.

436اأيامماايلياهواممانعةاسلجاماإلحدسثاتغييرافياحركته؟  اال3سلاؤسلا

xxxxدxxxxجسلقصوراسلذستيبكتلةاسلقصورأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سلقصوراسلذستي.

438اعندماايشيراتقريراطبيابوجوداكاورافياسلعظاماغيرامنتظمةافمناسلمتوقعاأناتكوناعظام:ا  ا8ل3سلاؤسلا

عمودافقريدااقجراغباجمجمةأ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:

معلومة: 
أنوسعاسلعظام:

ماطحةا=<اسلجمجمة
غيرامنتظمةا=<اسلوجهاوسلعموداسلفقري.ا
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438اامركباتاعضويةايحتاجهااسلجامابكمياتاقليلةاإلتمامانشاطاتهاسلحيوية:ا  اال3سلاؤسلا

سلكالايومدسلبروتيناتجسألمالحاسلمعدنيةباسلفيتاميناتأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:

معلومة:اسألليافامثلاسلايليلوزاالاياتطيعاسإلنااناهضمها
سلدهوناأكبرامصدراللطاقةافياسلجام

سألمالحاسلمعدنيةا=<امركباتاغيراعضويةامثلاسلحديد
سلفيتاميناتا=<امركباتاعضويةا

438اأياسلفيتاميناتاسآلتيةايكتابهاسلجلدامناسلشمس؟  الا3سلاؤسلا

AدBجCب Dأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:
معلومة:افيتاميناA:اسلرؤيةاواصحةاسلجلداوسلعظام

اافيتاميناD:اصحةاسلعظاماوسألانان
افيتاميناE:اتقويةاسلغشاءاسلبالزميالخاليااسلدماسلحمرسء

افيتاميناC:اتكويناأليافاسلكوالجين
b12ايكوناخاليااسلدماسلحمرسء

أمااسألمالحاسلمعدنية:
  Ca Pاتقويةاسألاناناوسلعظام
  Fe cuابناءاسلهيموجلوبين

438افقداسلذسكرةابابباتلفافيا...  ااا3سلاؤسلا

سلقنطرةدسلحبلاسلشوكيجسلمخيخباسلمخأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلمخ.ا
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438اعندمااتضعايدكاعلىاكوباشاياحاراواأبعدتهااريعاااببه؟اا  ااا3سلاؤسلا

احبلاشوكيدقنطرةجمخبمخيخأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلحبلاسلشوكياهواسلماؤولاعناردوداسلفعلاسلمنعكاة.

438ااأياحجرستاسلقلباتضخاسلدم؟  ا3ا3سلاؤسلا

سألذيناسأليمندسألذيناسأليارجسلبطيناسأليمنباسلبطيناسأليارأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:

معلومة: 
يضخاسلدماسلمؤكاجاإلى
اسلجاما=<اسلبطيناسأليار

يعوداسلدماسلغيرامؤكاجامناسلجاماإلىا
سلقلبا=<اسألذيناسأليمن

)فياسالختباراكانتاسلرامةابالابياناتاينطلقا
منهاا4اأاهمامناسلحجرستاسألربعاللقلب(.ا
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438امااسلهدفامناتطعيماسألطفال؟  ا4ا3سلاؤسلا

مناعةاأوليةدمناعةاغيرامتخصصةجمناعةاالبيةبمناعةاموجبةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
مناعةاموجبة.

اسلمشتركابيناسلحديداوحمضاسلفوليك؟ا  ا5ا3سلاؤسلا

Feالفوليك

Cu B12

x

438ا

تكويناكرياتاسلدمابعملياتاأيضأ
مفيدالصحةاسألانانجسلحمرسء

xxxxدواسلعظام

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
تكويناكرياتاسلدماسلحمرسء.

إذساغضباشخصافإنانبضاتاقلبهاتزدسداويتماإفرسزاهرمونابالدماصيغتهاC9H13No3   ا6ا3سلاؤسلا
مااهواهذساسلهرمون؟

438ا

سلكالوايتيندسألدرينالينجسألناولينبسلثيروكاينأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سألدرينالين.
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438امااوظيفةاسلثيروكاين؟  ااا3سلاؤسلا

تخفيضاماتوىاجيزيداماتوىاسلاكربتنظيماعملياتاسأليضأ
ااسلصوديومدسلكالايوم

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
تنظيماعملياتاسأليض.

438اابباسرتجاعاحمضاسلمعدةاإلىاسلمرئ:  ا8ا3سلاؤسلا

سلعضلةاسلعاصرةادسلخمالتجسلحركةاسلدوديةاللمعدةبسلحركةاسلدوديةاللمرئأ
سلفؤسدية

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلعضلةاسلعاصرةاسلفؤسدية.

438امااوظيفةاهرموناسلفايبرينافياسلجام؟  ااا3سلاؤسلا

تخثراسلدمدمقاومةاسلجرسثيمجنقلاسلفضالتبانقلاسألكاجينأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
تخثراسلدم.
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438اسإلنزيماسلماؤولاعناهضماسللحم:  الا3سلاؤسلا

سلدواتروندسلاايتوكيونينجسألميليزبسلبباينأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلبباين.

438اتلعبادورسافياتنشيطاسلخاليااسلتائية:  ااا3سلاؤسلا

غدةاصنوبريةدغدةازعتريةجسللوزتينبسلطحالأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
غدةازعترية.

438اأياسلوجباتاسلتاليةاأقلااعرستاحرسرية؟  ااا3سلاؤسلا

اخبزا+ابيضا+ازبدةاأ
خبزا+ابيضا+االطةاب+اقشطة

أرز+اخضارا+اج+اامن
xxxxدشوربةاعدس

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
ساتبعداسلخياراسلذيايحتوياعلىادهون.ا
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أياسألاهمايمثلاعمليةاخاطئةالنقلاسلدمابينا  ا3ا3سلاؤسلا
سلفصائل؟

O AB AB

OAB ABB
1234

438ا

4د3ج2ب1أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
.3

438اماانوعاسلعضالتافيامعدةاسإلناان؟  ا4ا3سلاؤسلا

ملااءدهيكليةجمخططةبإرسديةأ

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:
معلومة:

أنوسعاسلعضالت
ملااءا=<االاإرسديةا=<اغيرامخططةا=<اسلمعدةاوسلرحم.

قلبيةا=<االاإرسديةا=<امخططةا=<اسلقلب.
هيكليةا=<اإرسديةا=<امخططةا=<امعظماعضالتاسلجام.

سألوتارا=<انايجايربطابيناعظماوعضلة.
سألربطةا=<اعظماوعظم.
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نوعامفصلاسلمرفق:  ا5ا3سلاؤسلا

438ا

الاشيءاممااذكردمدسريجرزيبكرويأ

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا
معلومة:ا

أنوسعاسلمفاصل:
كروي)حقي(ا=<اسلورك
مدسريا=<سلمرفق
رزيا=<سلركبة
منزلقا=<سلراغ
درزيا=<سلجمجمة

438اعندانقصاسلحديدافياجاماسألطفالافمااسألكثراتأثرس؟  ا6ا3سلاؤسلا

أيضاسلكربوهيدرستدسلايالاسلعصبيجسنقباضاسلعضالتبنقصاسألكاجينأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
نقصاسألكاجين.
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438اأياسآلتيامناعةاالبية؟  ااا3سلاؤسلا

حقنافيروساضعيفاأ
احقنافيروساميتبفياجامااليم

أجاامامضادالامومادتطعيماشللاسألطفالجفياجالمااليم
سلعقارب

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:

معلومة:اسلمناعةاسإليجابيةاتحدثانتيجةاسلتعرضالمرضامعداأواسلتطعيم.
سلمناعةاسلالبيةاتحدثابيناسألماوجنينهااعندمااتنتقلاسألجااماسلمضادةاللجنيناعبراسلمشيمةاوعندماا

يحقناسلجامابأجاامامضادةامثلامرضاسلتهاباسلكبداسلوبائياوسلتيفوئيد.

مااسلرقماسلذيايمثلاسلبطيناسأليمن؟ا  ا8ا3سلاؤسلا

438ا

4د3ج2ب1أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
.4
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أياأجزسءاسلقلبايدخلاإليهاسلدماسلمؤكاج؟ا  ااا3سلاؤسلا

438ا

4د3ج2ب1أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.1

438اليسامناأجزسءاسلهيكلاسلمحوري:  ال33سلاؤسلا

سألضالعدعمودافقريجاسلكتفبسلجمجمةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سلكتف.

438اأحداهذهاسلشرسيينايحملادماغيرامؤكاج:  اا33سلاؤسلا

سلكعبريادسلرئويجاسألبهربسلكلويأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سلرئوي.
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438الوادخلامرضاعلىاطفلاأيانوعامناسلخاليااسلبيضاءاتبدأابالدفاع؟ا  اا33سلاؤسلا

سلتائيةاسلقاتلةادسلتائيةاسلمااعدةجاسلبائيةبسألكولةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سألكولة.

438اسلابباسلرئيساللشداسلعضلياهو:  ا333سلاؤسلا

xxxxدxxxxجانقصاO2بتنفساالاهوسئيأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
.O2انقصا

عندماايرتفعاماتوىامادةامعينةايفرزاسلجاماهرموناواعندمااينخفضاماتوىاهذهاسلمادةا  ا334سلاؤسلا
يفرزاسلجاماهرمونااآخراتامىاهذهاسلعمليةا...

438ا

سلتغذيةااسلرسجعةاأ
سلتغذيةاسلرسجعةابسلالبيةا

سلتغذيةاسلرسجعةاجسإليجابية
سلتغذيةااسلرسجعةادسألحادية

سلمزدوجة

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلتغذيةااسلرسجعةاسلالبية.
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أينايوجداأنزيماسلبباين؟  ا335سلاؤسلا

2
3

4

1
438ا

4د3ج2ب1أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
.4

ا43اأكبرامصدراطاقةاللجام:  ا336سلاؤسلا

سألمالحاسلمعدنيةدسلفيتاميناتجسلدهونابسلكربوهيدرستاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
توجداسلدهونافياسللحوماوامنتجاتاسأللبان.

يعملاهرموناسلغدةاسلجارادرقيةاPTHابآليةاسلتغذيةاسلرسجعةاسلالبيةافياسلحفاظاعلىاستزسنا  اا33سلاؤسلا
سلكالايومامعاهرمون:ا

438ا

سلكالايتونيندساللداترونجسلثيروكاينبسلكورتزولأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلكالايتونين.
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أكبراجزءافياسلدماغ:  ا338سلاؤسلا

ا43ا

xxxxدسلنخاعاسلماتطيلجسلمخيخابسلمخأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلمخ.

ا43ايخزناسلكالايوماسلزسئد:  اا33سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxx بفياسلعظامأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
افياسلعظاما–اسلنخاعاسألحمر.

ا43اتقومابترشيحاسلماءاوسلفضالتاوسألمالحامناسلدم:  ال34سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxx بسلكليأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلكليتاناعضواسإلخرسجاسلرئيسافياسلجاماواسلنفروناسلوحدةاسلوظيفيةافياسلكلية.
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ا43افياأنثىاسإلناان،ايكتملانمواسلمشيمةافياسألابوعا...  اا34سلاؤسلا

سلثامندسلاادسجسلرسبعابسلعاشرأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
تنمواسلمشيمةابشكلاكاملافياسألابوعاسلعاشرامناسلحمل.

ا43اسلعالقةابيناكتلةاسلجاماومعدلاسأليض:  اا34سلاؤسلا

كلماازسدتاكتلةاسلجاماأ
كلمااقلتاكتلةاسلجامابسنخفضامعدلاسأليض

كلماازسدتاكتلةاسلجاماجسنخفضامعدلاسأليضا
الاتوجداعالقةدزسدامعدلاسأليضا

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
كلماازسدتاكتلةاسلجاماسنخفضامعدلاسأليض.

ا43اايفرزامادةاصفرسءاتعملاعلىاهضماسلدهون؟  ا343سلاؤسلا

xxxxد xxxxجسألمعاءاسلغليظةابسلكبدأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلكبدامناسألعضاءاسلملحقةافياسلجهازاسلهضميامعاسلبنكرياساواسلحوصلةاسلصفرسوية.
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ا43اأقوىاعضلةافياسإلناانامناحيثاسلقدرةاوسلتحمل؟  ا344سلاؤسلا

سلكتفدسلحجاباسلحاجزجسلفخذبسلقلبأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
أقوىاعضلةافياجاماسإلنااناتنقامابحاباسلمكاناوسلوظيفةافمثالاأقوىاعضلةامناناحيةاسلقدرةا

وسلتحملاهياعضلةاسلقلب.

نوعاسلعظمافياسلصورة؟  ا345سلاؤسلا

ا43ا

xxxxدxxxxجعظماكثيفبعظماسافنجياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ,ب(
أاواباحاباسلمطلوبا)كلهااموجودة(اسلعظماسالافنجياوسضحاعنداسلطرفاواسلكثيفافياسلواط.
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ا43اسللمفايحتوياعلىاجميعاماايلياعدس:  ا346سلاؤسلا

خالياالمفيةدصفائحادمويةجكرياتادمابيضاءبكرياتادماحمرسءأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
ماادسماسللمفامناسلمناعةاسلمتخصصةافماالهادخلافياسلكرياتاسلحمرسء.

ا43اسلذيايصنعاكرياتاسلدماسلحمرسء:  اا34سلاؤسلا

سلغشاءاسلرهليدغشاءاسلكوريونجكيساسلممباربكيساسلمحاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
ااهواأولاموقعايعملالتكويناخاليااسلدماسلحمرسءاللجنين.

ا43اامنامكوناتاسلدماسلتاليةاتااعدافياتكويناخثرةاسلدم:  ا348سلاؤسلا

خاليااسلدماسلحمرسءدخاليااسلدماسلبيضاءجسلصفائحاسلدمويةابسلبالزمااأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
ألناوظيفةاسلصفائحاسلدمويةاتكويناخثرةاسلدم.

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C124 جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

ا43اتوجداسلغدةاسلكظرية:  اا34سلاؤسلا

xxxxدسلبنكرياسجفوقاسلمخبفوقاسلكليةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلغدةاسلكظريةاتفرزاهرموناتا:1-اسألدواتيرونا2-اسلكوريتزولا3-اسألدرنالين.

أياأجزسءاسلدماغاسلتاليةاتنظمادرجةاحرسرةا  ال35سلاؤسلا
سلجام؟

ا43ا

xxxxدمنطقةاتحتاسلمهادجسلمخيخبسلمخأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
تحتاسلمهادابالنظراإلىاسلشكل.
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اأينايتماتبادلاسلغازست؟  اا35سلاؤسلا

ا43ا

xxxxدxxxxجxxxxبسلحويصالتاسلهوسئيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلحويصالتاسلهوسئية.

ل44اعنداتناولاجرعاتاكبيرةامناسلكربوهيدرستاماذسايحدثالألناولين؟  اا35سلاؤسلا

ينعدمدالايتغيرجيزدسدبيقلاااااأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
يزدسداإفرسزاسألناوليناعندمااتزدسدانابةاسلاكرافياسلدم.

ل44اسلحديدامهماجدسالجاماسإلنااناوهوامفيدالا:  ا353سلاؤسلا

سلمفاصلادكرستاسلدماسلحمرسءجسألانانبسلعظاماااااأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
يدخلاسلحديدافياتركيبامادةاسلهيموجلوبين.
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ل44اأيامماايليايعداحلقةاوصلابيناسلجهازاسلعصبياوسلجهازاسلهرموني؟  ا354سلاؤسلا

سلنخاعاسلماتطيلادتحتاسلمهادجسلمخيخبسلمخأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
تحتاسلمهاد.

ل44اماذسايحدثاللخليةاسلعصبيةاوقتاسلرسحة؟  ا355سلاؤسلا

أ
تكوناأيوناتا

سلصوديومافياسلخارجا
أكثرامنادسخلها

ب
تكوناأيوناتا

سلصوديومافياسلدسخلا
أكثرامناخارجهاا

ج
تكوناأيوناتا

سلبوتاايومافياسلخارجا
أكثرامنادسخلها

تصلاسلخليةالجهداد
سلعتبة

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلخليةاوقتاسلرسحةاسلخارجاموجباوسلدسخلااالب
سلخليةاوقتاسلجهداسلخارجااالباوسلدسخلاموجب.

ل44االعباأصيباأثناءامبارسةاكرةاسلقدم،اإذساكانتاسإلصابةابالعظاماوسلعضالتافإنهاافيا...  ا356سلاؤسلا

سألعصابدسألربطةاجسألوتارابسلمفاصلاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
تتصلاسلعضالتامعابعضهااعناطريقاسألوتار.
تتصلاسلعظامامعابعضهااعناطريقاسألربطة.
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ل44اسلحجاباسلحاجزايفصلابين:  اا35سلاؤسلا

سلتجويفاسلبطنيااواجسلمعدةاوسألمعاءبسلرئةاوسلقلبأ
سلدماغاواسلقلبدسلصدرياا

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سلتجويفاسلبطنيااوسلصدري.

ل44اماهياسلعضالتاسلتياتحركاسلغذسءامناسلمريءاإلىاسألمعاء؟  ا358سلاؤسلا

هيكليةدملااءااجمخططةابإرسديةاأ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:

هيكليةا-اإدسريةامخططةاترتبطابالهيكل
قلبيةا-االاإدسريةامخططةاتوجدافياسلقلب

ملااءا-االاإدسريةاغيرامخططةاتوجدافياسلرحماوسلمثانةاوسلقناةاسلهضمية.

ل44اامااسلذيايميزاكيساسلمحافياسإلنااناعناسلزوسحف؟ا  اا35سلاؤسلا

تكويناخاليااسلدماأ
تكويناخالياااسلدماجاتزويداسلجنينابالغذسءابسلحمرسء

سلتخلصامناسلفضالتدسلبيضاءاا

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:

-اكيساسلمحافياسلمخلوقاتاسألخرىايغذياسلجنين.
-اأماافياسألنااناكيساسلمحايكوناخاليااسلدماسلحمرسءالحيناسكتمالاتكوينانخاعاسلعظماسلذيايبدأافيا

تكويناخاليااسلدماسلحمرسء.
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ل44اأيامماايليايتأثراإذساحدثاخللافياخصيةاسلرجل؟  ال36سلاؤسلا

إنتاجاسلحيوسناتادهرموناسألناوليناااجهرموناسلثيروكاينابسلاائلاسلمنوياأ
سلمنوية

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلماؤولاعناإنتاجاسلحيوسناتاسلمنويةاسلخصية.

ل44اأيامماايليالهاامفاصلاالاتتحرك؟  اا36سلاؤسلا

سلمرفقدسلكتفجسلجمجمةبسلركبةاأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:
سلركبةامفصلارزي

سلجمجمةامفصلاالايتحركادرزي
سلكتفاواسلوركامفصلاكروياأواحقي

أافلاسلذرسعامفصلامدسري
سلراغاوسلفقرستامفصلامنزلق

ل44اشخصاأثناءامشاهدةاسلتلفازاشعرابالجوع؛امااسلماؤولاعناذلك؟  اا36سلاؤسلا

سلنخاعاسلماتطيلدسلقنطرةاجسلمخيخبتحتاسلمهادااأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:

تحتاسلمهاد:اماؤولاعناسلجوعاوسلعطشاوسلخوفاوسلنوم
سلمخيخ:احفظاسلتوسزن

سلنخاعاسلماتطيل:اسلعملياتاسلالإرسديةامثلاسلتنفساوضرباتاسلقلباوسلقيئاوسلاعالاوسلعطس
سلقنطرة:اتربطابيناسلمخيخاوسلمخ
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ل44اأياسلعضالتاتتحكمافياضخاسلدم؟  ا363سلاؤسلا

الاإرسديةامخططةدهيكليةااجإرسديةبملااءاأ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:

سلعضالتاسلملااء:اتوجدافياسألحشاءاسلدسخليةامثلاسلمعدةاواسألوعيةاسلدمويةاواسلمثانةاالاإرسديةاوغيرا
مخططة.

سلعضالتاسلهيكلية:اتوجدافياسلهيكلاسلعظميامثلاسلذرسعاوسلصدراوسلااقامخططةاإرسدية.
سلعضالتاسلقلبية:اتوجدافياسلقلبافقطاوهياإرسديةامخططة.ا

ل44اسلرقماسلهيدروجينيافياسلمعدةالعملاإنزيماسلبباينايااوي:  ا364سلاؤسلا

12د6  ج3ب8 أ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
يعملاإنزيماسلبباينافياواطاعالياسلحموضةايترسوحابينا2,5ا-ا3اوسلمعدةاهياسلجزءاسلوحيدا

سلحمضيافياسلقناةاسلهضمية.

ل44امااسلذيايااعداسلغدداسلجاردرقيةافياتنظيماماتوىاسلكالايوم؟  ا365سلاؤسلا

سلبكرياسداسلغدةاسلكظريةااجسلغدةاسلدرقيةبسلغدةاسلنخاميةاأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:

سلغدةاسلدرقيةاتفرزاهرموناسلكالايتونيناسلذيايقللاسلكالايومافياسلدم.
سلغدةاسلجاردرقيةاتفرزاهرموناPTHاسلذيايزيداسلكالايومافياسلدم.

وهماايعمالنامعااعلىاتنظيماسلكالايوم.ا
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ل44ااسألناولينايعتبراهرمونا...  ا366سلاؤسلا

جنايدسلكولاترولاجدهنياببروتينياأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
بروتيني.ا

ل44اااسلشرياناسألبهرا)سألورطي(اينقل:  اا36سلاؤسلا

سلدمامناسلرئتيناإلىاجسلدماإلىاسلجامبسلدماإلىاسلرئتينأ
سلجاماإلىاسلقلبدسلقلباا

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:

-سلشرياناسلرئوياينقلاسلدمامناسلبطيناسأليمناإلىاسلرئتيناوهوادماغيرامؤكاج.
ا-سألوردةاسلرئويةاتنقلاسلدمامناسلرئاتاإلىاسألذيناسألياراوهوادمامؤكاج.
-سلشرياناسألبهرا)سألورطي(اينقلاسلدمامناسلبطيناسألياراإلىاسلجام.
-اسلوريداسألجوفاسلعلوياوسلفلياينقلاسلدمامناسلجاماإلىاسألذيناسأليمن.

ل44اأياسآلتياليسامناأعضاءاسلجهازاسلليمفي؟  ا368سلاؤسلا

بنكرياسدطحالاااجسللوزتينبغدةازعتريةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلبنكرياساوسلكبداوسلغدداسللعابيةاملحقاتاسلقناةاسلهضمية.
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ل44اأياسلهرموناتاسلتاليةايعتبرامناهرموناتاسألحماضاسألمينية؟  اا36سلاؤسلا

سلبروجاتروندسلتاتواتيروناجسألاتروجينابسألناوليناأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:
أنوسعاسلهرمونات:

-هرموناتااسلاتيرويديةامثلاهرموناسألاتروجيناوهرموناسلتاتواتيروناوهذهاتذوبافياسلغشاءا
سلبالزمي.

-اهرموناتاسألحماضاسألمينية،اغيرااتيرويدية،االاتذوبافياسلغشاءاسلبالزميامثلاهرموناسألناولينا
وهرموناسلنمو.

ل44اتتميزاكرياتاسلدماسلحمرسءاسلبالغةابأناليسالديهاا...  الا3سلاؤسلا

رسيبواوماتدنوسةااجبروتيناتاابحديدااأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
نوسة.

ل44امااهواسلعضواسلماؤولاعناسمتصاصاسلطعام؟  ااا3سلاؤسلا

سلمرئدسلمعدةاااجسألمعاءاسلدقيقةبسلكبداأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
تحدثاعمليةاسمتصاصاسلطعامافياسألمعاء،
تحدثاعمليةاهضماسلبروتينافياسلمعدة.
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ل44اعندماايتضرراسلمخيخاماذسايحدث؟  ااا3سلاؤسلا

سضطرسباتافياسلمشيدبطءافياسلكالماااجزيادةانبضاتاسلقلببعدماسلقدرةاعلىاسلنومأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
اسلمخيخاهواسلماؤولاعناحفظاتوسزناسلجام.

ل44اشخصالديهاسرتفاعافيامادةاسلكولياترولاماذسايتجنب؟  ا3ا3سلاؤسلا

سلشحومدسأللباناااجبقولياتبزيتازيتوناأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
يجباتجنباسلدهوناوخاصةاسلشحوم.

ل44اإذساأصيباشخصافيانخاعاسلعظماأياسلتاليايتأثر؟  ا4ا3سلاؤسلا

إنتاجاخاليااسلدماجإنتاجاسألناولينابإنتاجاسلثيروكاينأ
إنتاجاهرموناسلنمودسلحمرسءا

سلشرح:سلجوسب:)ج(
يتماإنتاجاكرياتاسلدماسلحمرسءامنانخاعاسلعظام.
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اذهبتاأماإلىاطبيباوهياتعانيامنامشاكلافياسلغدةاسلدرقية،امااهواسلهرموناسلذيايجبا  ا5ا3سلاؤسلا
فحصهالمعرفةاسلمشكلة؟

ل44ا

سلتياتواتروندسألاتروجيناااجسألدرينالينبسلثيروكايناأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
تفرزاسلغدةاسلدرقيةاهرموناسلثيروكايناوهواسلماؤولاعناعملياتاسأليضاوسلكالايتونين.

ل44اامااسلذياياببانقصاناكتلةاسلدماغ؟  ا6ا3سلاؤسلا

ماكناتاسأللمدسلماتنشقاتاجسلكافيينبسلكحولاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلكحول.

ااعندافحصادماشخصاتبيناسرتفاعاماتوىاسلكالايومافياجامهاهذهاسلزيادةاتخزناافيا  ااا3سلاؤسلا
أناجةا...

ل44ا

سلكبددسلغضاريفااجسلعضالتابسلعظامااأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلعظام.
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ل44اأيامماايلياليسامناخصائصاسلهضماسلميكانيكي؟  ا8ا3سلاؤسلا

توصيلاسلطعاماللمرئادسلطحناباألانانااجإفرسزاسللعاببتحريكاسلطعاماباللااناأ
عناطريقاسللاان

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سلهضماسلميكانيكيايشملاتحريكاوتقطيعاسلطعام،

سلهضماسلكيميائيايشملاهضماسلطعامابوساطةاسإلنزيمات.

تعرضاشخصالحادثاايارةافعانىاسضطرسبافياضرباتاسلقلباوعزىاسألطباءاذلكا  ااا3سلاؤسلا
إلصابةا...

ل44ا

سلقنطرةدسلنخاعاسلماتطيلجسلمخيخابسلمخأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سلنخاعاسلماتطيلاينظماضرباتاسلقلباوسلتنفس.

ل44اسألمعاءاسلغليظةاتنتجافيتامينا...  ال38سلاؤسلا

KدDجC بAأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
.BاوبعضامناKتنتجاسألمعاءاسلغليظةافيتامينا
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ل44اسنقباضاتاعضليةامتموجةاومنتظمةاتحركاسلطعاماعبراسلقناةاسلهضمية:  اا38سلاؤسلا

سلحركةاسلعضليةدسلحركةاسلموجيةاجسلحركةاسلدوديةبسلحركةاسلمنتظمةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سلحركةاسلدوديةاتوجدافياسلقناةاسلهضميةالدفعاسلطعام.

ل44اأياسلبوليمرستاسلتاليةاالايهضمهاسإلناان؟  اا38سلاؤسلا

الكتوزدايليلوزاجفركتوزابسلجلوكوزاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سلاليلوز،األناسالنااناليسالديةاإنزيماتالهضمهاولكنهاياهلاحركةاسلطعامافياسألمعاء.

ل44اأياسلهرموناتاسلتاليةايعملاعلىارفعاماتوىاسلاكرافياسلدم؟  ا383سلاؤسلا

جلوكاجوندسألناولينااجسلتاتواتيروناابسلثيروكايناأ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:

-اسلثيروكاينايعملاعلىازيادةامعدلاسأليض
-ااسألدرينالينايزيداضرباتاسلقلباوسلتنفس
اا-اسألناولينايخفضاسلاكرافياسلدم
-اجلوكاجونايرفعاسلاكرافياسلدم
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ل44اأيامماايلياليساجزءامناسلجهازاسإلخرسجي؟  ا384سلاؤسلا

سلجلددسلرئةااجسلكليةبسلطحالأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلطحال.

ل44اعندامضغاقطعةاخبزافإناسإلنزيماسلمؤثراعلىاهضمهااهو:  ا385سلاؤسلا

سلليبيزدسألميليزاجسلتربايناابسلبباينأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سألميليزايوجدافياسللعاباويحولاسلاكرياتاإلىااكرياتاأحادية.

ل44افقدسناسلذسكرةايكونااببهاحدوثاخللافيا...  ا386سلاؤسلا

سلنخاعاسلماتطيلدتحتاسلمهاداجسلمخيخاابسلمخاأ

سلشرح:سلجوسب:)أ(
سلمخامركزاسلذسكرةاواسلتفكيراوسلتعلماسللغة.

ل44اأياسلترسكيباسلتاليةاتزدسدافيهااماكةاسلعضالت؟  اا38سلاؤسلا

سللاانادسألوردةاججفناسلعينابسلشرسيينااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلشرسيين.
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شخصايعانيامناسإلجهاداواستااعافياعداةاسلعيناوتاارعانبضاتاسلقلب،اأيااسألجهزةا  ا388سلاؤسلا
سلتاليةاماؤولةاعناذلك؟

ل44ا

سلجهازاسلهضميدسلجهازاسلجارامبثاوياااجسلجهازاسلتنفاياابسلجهازاسلامبثاوياأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلجهازاسلامبثاويا=<ايعملاوقتاسلخطراوسلطوسرئ،
سلجهازاسلجاراامبثاويا=<ايعملاوقتاسلرسحة.

ل44اسلطحالاأحداأجزسءاسلجهازا...  اا38سلاؤسلا

سلعصبيدسلدوريجسلعضليابسلليمفياأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلليمفي.

ل44اأياسلوجباتاسلتاليةاتحتويابروتيناتاقوية.  الا3سلاؤسلا

زيتازيتونا+ابيضاأ
ادجاجا+احليبا+اب+احليباا

زيتازيتونا+ابطاطاادخضارا+ازبدةا+اأرزجبيضا
+اتفاح

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
ادجاجا+احليبا+ابيضا.
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ل44ايحذراسألطباءامناسلمشروباتاسلغازيةاألنهااتحتوياعلىا...  ااا3سلاؤسلا

سلكحولدبروفينجكافيينبكوكايينأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
كافيين.

ل44اسلماؤولاعناعمليتياسلشهيقاوسلزفيراأثناءاسلنوم:  ااا3سلاؤسلا

انخاعاسلماتطيلدتحتاسلمهادجسلمخيخبسلمخأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلنخاعاسلماتطيلاماؤولاعناسلعملياتاسلإلرسديةامثلاسلتنفساوادقاتاسلقلب.

ل44اتواعاواتقلصاسلمثانةاسلبوليةاتقومابهاعضالتا...  ا3ا3سلاؤسلا

رسديةدمخططةجملااءبهيكليةاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
ملااء.

ل44اسلخطراسألااايالالابياتوس:  ا4ا3سلاؤسلا

xxxxدسلمهاقجمرضاسلكبدبسلارطاناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلارطان.
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ل44اعنداإصابةاطفلابخلعافياسلورك،افمناسلمتوقعاأنايبدأاسلطبيبابمعالجةا...  ا5ا3سلاؤسلا

سلرزيدسلكرويجسلمنزلقبسلمدسريأ

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:
سلوركاوسلكتفا=<اكروياأوانص
سلراغاوسلعقباوسلفقرستا=<امنزلق
أافلاسلزرسعا=<امدسرياأوامحوري

سلجمجمةا=<ادرزياثابت
سلمرفقاوسلركبةا=<ادرزي

ل44اسإلناانايحتاجالكمياتاكبيرةامناسللحوماألنهااتحتوياعلىا...  ا6ا3سلاؤسلا

ببايندأحماضادهنيةججليارولبأحماضاأمينيةأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:

بروتينا=<اأحماضاأمينية
سلنشوياتا)اكربوهيدرستا(ا=<ااكر

سلدهونا=<اأحماضادهنية

ل44انقصاسلحديدايؤثراعلىا...  ااا3سلاؤسلا

بناءاسلثيروكايندإفرسزاسلبولاجسلهيموجلوبينبخاليااسلدماسلبيضاءاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
يدخلاسلحديدافياتكويناسلهيموجلوبين.
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ل44امااوظيفةاسللياواومات؟  ا8ا3سلاؤسلا

سإلخرسجدسلبناءاسلضوئياجإنتاجاسلطاقةبهضماسألجزسءاسلزسئدةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سلبناءاسلضوئي.

ل44اإذساأصاباصديقكاجرحاوالمايلتئمابارعة،افمااسلذياينقصاصديقك؟  ااا3سلاؤسلا

كالايوماCaدسلزنكاZnجبوتاايوماkبحديداFe    أ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سلزنكايااعداعلىاسلتئاماسلجروح.

ل44اامانوعاسلعضالتافياذرسعاسإلناان؟  الل4سلاؤسلا

مخططةدقلبيةااجملااءاابهيكليةاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
هيكلية.
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ل44اايدةاسلغدداسلصماهي:ا  اال4سلاؤسلا

سلغدةاسلنخاميةدسلغدةاسلدرقيةاجسلبنكرياسبسلغدةاسلكظريةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلغدةاسلنخاميةاتتحكمافياباقياسلغدد.

ل44اسلموسداسلكحلوليةاتعتبرا...  اال4سلاؤسلا

ماكناتدمخدرستاجمضادستاحيويةبمنبهاتاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
اسلمنبهات:اهياموسداتزيداسليقظةامثلاسلنيكوتيناوسلكافيينن
اسلماكنات:اهياموسداتقللامنانشاطاسلجامامثلاسلكحول

مااساماسلعظماسلمشاراإليهابالاهم؟  ا3ل4سلاؤسلا

ل44ا

سلكتفدعظماسلقصجترقوةبكتفأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
عظماسلقص.
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ل44القاحاشللاسألطفالاعبارةاعنا...  ا4ل4سلاؤسلا

امومابكتيريةدامومافطريةاجفيروساضعيفببكتيريااضعيفةااأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
أمثلةاسألمرسضاسلفيرواية:اشللاسألطفالا-اسلتيتانوسا-اسالنفلونزسا-اجدرياسلماءا-إلتهاباسلكبداسلوبائي.

ل44اأياسلترسكيباسلتاليةاتزدسدافيهاااماكةاسلعضالتاسلملااء؟  ا5ل4سلاؤسلا

سألوردةدسلشرسيينجاجفناسلعينابسللااناأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سلشرسييناسلعضالتاسلملااءافيهاااميكةاحتىاتتحملاسلنبض.

مااساماسلعضواسلذيايمرابالجهازاسلتنفايا  ا6ل4سلاؤسلا
وسلهضمياكمااهواموضحافياسلصورة؟

ل44ا

سللوزتاندسلكبدجسلمعدةبسلمرئأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلمرئ.
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ل44اإذسادخلابإصبعكاشوكةاأياعصباايتأثر؟  اال4سلاؤسلا

سلعصباسلحايدسلشوكياجسلحائرابسلحركياأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلعصباسلحاي.

ل44امااهياسلمادةاسلتياياتمراهضمهاافياسلمريء؟  ا8ل4سلاؤسلا

سألنزيماتدسلبروتيناتاجسلنشوياتابسلدهوناأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
إنزيماسألميليزافياسللعاباياتمراعملهاحتىايصلاسلطعاماإلىاسلمعدةاويتوقفاعملهاألناسلمعدةاواطا

حمضي.

ل44اماهياوظيفةالااناسلمزمار؟  اال4سلاؤسلا

يمنعادخولاسلطعاماإلىابهضماسلطعامأ
ذوباناسلطعامدحركةاسلطعاماجسلقصبةاسلهوسئية

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
يمنعادخولاسلطعاماإلىاسلقصبةاسلهوسئية.
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ل44اجميعاماايأتيايرتبطابردةاسلفعلاسلمنعكسامااعدس؟  الا4سلاؤسلا

خالياابينيةدخاليااحايةاحركيةجسلحبلاسلشوكيابسلدماغاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلدماغااليعلمابرداسلفعلاسلعكساإالابعداحدوثه.

ل44اأثناءاتكويناسلجنيناتتكوناجمجمةاودماغاسلجنيناوبعضاأعضاءاسلحسامن:  ااا4سلاؤسلا

سلذيلدسلعموداسلفقرياجسلعرفاسلعصبيبسلايالاعصبيااأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سلعرفاسلعصبي.

ل44ايتكوناسلكيموساأوالافيا...  ااا4سلاؤسلا

سألمعاءاسلدقيقةدسلمريءاجسلمعدةبسألمعاءاسلغليظةاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سلمعدة.
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ل44امرضاورسثياشائعاعنداسلذكور:  ا3ا4سلاؤسلا

سلقماءةدنزفاسلدمجسألنميابزونتجنأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
اوهواسلهيموفيليا.

ل44اأياسألنشطةاسلتاليةاياتهلكااعرستاحرسريةاأكثراخاللاااعة؟  ا4ا4سلاؤسلا

كرةاسلالةدكرةاسلقدمجسلاباحةبركوباسلدرسجةأ

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:

النشاط

كرة اليد 

كرة السلة

ركوب الدراجة

التزلج

النشاط

تسلق الجبال مع حقيبة 

على الظھر

السباحة

الھرولة

كرة القدم

السعرات المستھلكة
في الساعة

السعرات المستھلكة
في الساعة

600

564

240-410

700

564

300

740-920

540
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مااسلمفصلافياسلصورة؟  ا5ا4سلاؤسلا

ل44ا

منزلقدمدسريجرزيبكرويأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
كروي.

ل44اماااببافقدسناسلماءامناسلجامافياسلطقساسلعادي؟  ا6ا4سلاؤسلا

سألطرسفدسلرياضةجسلعرقبسلبولأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلبول.
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ل44اسلعالماسلذياسكتشفاسلبنالين:  ااا4سلاؤسلا

جولياناهيلادأنتونياالفوسزييهجألكاندرافلمنغابمندليفاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
ألكاندرافلمنغ.

ل44امناأمرسضاسلجهازاسلعصبي:  ا8ا4سلاؤسلا

سلتيتانوسادسلافلساجسلجمرةاسلخبيثةبمرضااليماأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
مناسألمرسضاسلتياتصيباسلجهازاسلعصبياسلتيتانوسا-اسلتهاباسلاحايا
سلجمرةاسلخبيثةاتصيباسلجهازاسلتنفسا-اسلافلساتصيباسلجهازاسلتناالي

ل44اأياسألنزيماتاسلتاليةايقومابهضماسلدهون؟  ااا4سلاؤسلا

سلبباينادسلليبيزاجسلتربيانبسألميليزأ

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:
-اسألميليزايحولاسلنشوياتاإلىااكرياتابايطةاويوجدافياسللعاباويعملافياواطامتعادل.

-اسلترباينايفرزامناسلبنكرياساويهضماسلبروتيناتاويعملافياسألمعاءاألناسألمعاءاواطاقاعدي.
-اسلليبيزايهضماسلدهوناويفرزامناسلبنكرياساويعملافياسألمعاءاألناسألمعاءاواطاقاعدي.

-اسلببابينايهضماسلبروتيناتاويفرزامناسلمعدةاويعملافياواطاحمضي.
-اسلعصارةاسلصفرسويةاتحولاسلدهوناإلىاماتحلبادهنياوالاتحتوياعلىاأنزيماتاهاضمة.

النباتات
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435اأياسلهرموناتاسلتاليةايحفزاعمليةانضجاسلثمار؟ا  الا4سلاؤسلا

سإليثيلينادسلاايتوكاينيناجسألكاينبسلجبريليناأ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:ا

سألكاين:اأولاهرمونانباتياتماسكتشافه،اينبهاساتطالةاسلخاليا،ايابباوجودهاايادةاسلقمةاسلنامية.
سلجبريلين:اتحفزاسنقااماسلخاليا،اتؤثرافيانمواسلبذور،اتنقلافياسألناجةااسلوعائية.
سإليثيلين:اسلهرموناسلغازياسلوحيد،ايؤثرافيانضجاسلثماراواينتقلاعبراسللحاء.

سلاايتوكاينين:اهرموناتاتحفزاسلنموا.

435ااأياسلخاليااسلنباتيةاالاتاتطيعاسالنقاام؟  ااا4سلاؤسلا

سإلنشائيةادسلكولنشيميةاجسلبرنشيميةباسإلاكلرنشيميةأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
لالاتفادةاأكثر:

خصائصھا و وظائفه الخلية

البرنشيمية

الكولنشيمية

اإلسكلرنشيمية

خاليا رقيقة الجدران ، كروية الشكل ، قادرة على االنقسام عندما يكتمل 
نموھا ، تقوم بالعديد من الوظائف منھا التخزين ، البناء الضوئي ، تبادل 

الغازات ، الحماية ، تعويض األنسجة التالفة أو استبداله

لھا جدار خلوي سميك ، طولية الشكل ، قادرة على االنقسام عندما يكتمل 
نموھا ، تقوم بالعديد من الوظائف منھا : دعامة لألنسجة المحيطة ، إعطاء

النيات المرونة ، تعويض األنسجة التالفة أو استبدالھا.

لھا جدار خلوي سميك ، غير قادرة على االنقسام عندما يكتمل نموھا ، تقوم 
بالعديد من الوظائف منھا : الدعامة ، النقل ، موجودة في الورق ومواد

البناء.
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  ااا4سلاؤسلا
فياسلشكلاجانبهانبتتاناموجودتان
فياحديقةامنزل،اأياسآلتيايحتمل

أنايكوناابباافياضعفانمواسلنبتةاسلثانية؟

435ا

إصابةاسلنباتابمرضدسختالفانوعيةاسلتربةاجعدمارياسلنبتةابعدماوجوداسلضوءأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
إصابةاسلنباتابمرض.

435اسلنايجاسلذيايدعماسلنباتاتافيابدسيةانموها؟ا  ا3ا4سلاؤسلا

سلفلينيادسلبرنشيميةجسإلاكلرنشيميةبسلكولنشيميةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلكولنشيمية.

435اسلنايجاسلذيايوفراسلغذسءاللجنيناسلناميافيابذرةاسلنباتاتاسلمزهرةاهو؟  ا4ا4سلاؤسلا

xxxx دxxxxجxxxxبسألندروابيرماأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سألندروابيرما.
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سلكامبيوماسلوعائياواسلكامبيوماسلفلينيامناأنوسعاسألناجةاسلمولدة؟  ا5ا4سلاؤسلا
435ا

xxxx دسلقميةجسلبينيةبسلجانبيةاأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
توجد عند قمم الجذور والسيقان ، تنتج خاليا تسبب زيادة في طول النبات.األنسجة المولدة 

توجد على طول سيقان العديد من ذوات الفلقة الواحدة ، تنتج خاليا
تسبب زيادة في طول الساق و األوراق.

تنتج الزيادة في قطر الساق و الجذر من النمو الثانوي الذي ينتج عن
نوعين من النسيج المولد الجانبي ؛ ھما الكامبيوم الوعائي : يمتد على 
طول الساق و الجذر، وينتج خاليا تختص بالنقل في بعض الجذور و

سيقان ، المولد اآلخر ھو الكامبيوم الفليني : وھو ينتج خاليا يكون 
جدراً قاسية ، وتشكل ھذه الخاليا طبقة خارجية واقية على السيقان و الجذور.

القمية

األنسجة المولدة
البينية

األنسجة المولدة
الجانبية

بعضاسلنباتاتاتكونامتالقةاوتنمواعلىاسألشجارالتحصلاعلىاسألمطار...اماانوعاسلعالقة؟  ا6ا4سلاؤسلا
435ا

xxxx دxxxxجxxxxبتعايشاأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

تعايشاألناسلنباتاتاتاتفيداواسألشجاراالاتتضرر.
سلتعايش:اعالقةاياتفيدامنهااأحداسلمخلوقاتاسلحية،ابينمااالاياتفيداسآلخراوالايتضرر.
سلتقايض:اسلعالقةابينامخلوقيناأواأكثرايعيشانامعا،ابحيثاياتفيداكلامنهماامناسآلخر.

سلتطفل:اعالقةاياتفيدامنهاامخلوقاحيابينماايتضرراسآلخر.
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435ااأيامناسلنباتاتاسآلتيةاتعتبرامناسلارخايات؟ا  ااا4سلاؤسلا

xxxx دسلخنشارجسلبرتقالبسلعرعراأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلارخاياتاهيامناسلنباتاتاسلوعائيةاسلالبذريةا..ا
مناأمثلةاسلارخايات:اسلخنشار،اذيلاسلحصان.

435ااسلنايجاسلوعائياسلناقلاللماءا؟  ا8ا4سلاؤسلا

xxxx دxxxxجسلخشببسللحاءاأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
يوجدانوعانامناسألناجةاسلوعائية،اهمااسلخشب،اسللحاء.

سلخشب:اهواسلنايجاسلوعائياسلناقلاللماء،اوهواينقلاسلماءابعيدساعناسلجذور،اويتألفامناخالياا
متخصصةاهي:اسألوعيةاسلخشبيةاواسلقصيبات.

سللحاء:انايجاوعائيايتكونامناسألنابيباسلغرباليةاواسلخاليااسلمرسفقة،اوهواينقلاسلموسدامناسألورسقاوا
سلايقاناإلىاسلجذور،اوسلعكس.

435اسلتكاثراسلذيايحدثامنادوناتلقيحاهو؟  ااا4سلاؤسلا

xxxx دxxxxجسلتبرعمبسلتكاثراسلعذرياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلتكاثراسلعذري.

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C152 جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

  ال43سلاؤسلا
تبينالمزسرعاأناحقلهافقيرابأحداسلعناصراسألااايةاسلكبرىافاقترحاعليهامهندسازرسعيا
زرسعةابقولياتاخاللاهذساسلمواماالاتصالحاسألرضافياحقلهافمناسلمحتملاأنايكوناهذسا

سلعنصر:

436ا

بوتاايومادفوافورجنيتروجينبكربونأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
نيتروجين.

436اسلعضواسلذكريافياسلزهرة:  اا43سلاؤسلا

xxxx دسلبتالتجسلكربالتبسألاديةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سألادية.

435امناسلعوسملاسلفيزيائيةاسلمؤثرةاعلىانمواواسنتحاءاسلنبات؟  اا43سلاؤسلا

xxxx دسلحرسرةجسلرطوبةبسلضوءأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلضوء.
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سلعلماءاسكتشفوساأنهمابااتطاعتهماسلتحكمابتقزيماسلنباتا)تقصيراطوله(ابالتحكمابنوعامعينا  ا433سلاؤسلا
مناسلهرموناتامااهواهذساسلهرمون؟ا

436ا

سلاايتوكاينياتادسلجبرليناتجسإليثيلينبسألكاجينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
ألنهااتابباساتطالةاسلخاليااوالاتتوسجدافياسلنباتاتاسلقصيرة،افبالتحكمابوجودهاايمكناسلتحكمافياطولا

سلنبات.

438اماذسايعملامزسرعابأقلاتكلفةالكيايحمياسلنباتامناسلفيروااتا؟  ا434سلاؤسلا

تغييراسلغالفاحولاجاماداصناعيبادوسءايمنعاساللتصاقأ
اياجاحمايةادسلفيروس

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
اماداصناعي.

سلفجوستاسلمنقبضةافياسليوجليناافائدتها؟  ا435سلاؤسلا
438ا

سالتزسناسلمائياأودحركةاسلحيوسنجسلبناءاسلضوئيبهضماسلغذسءأ
إخرسجاسلماءاسلزسئد

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سالتزسناسلمائياأواإخرسجاسلماءاسلزسئد.
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تمتلكازهرةاثالثاأاديةاوثالثابتالت،اأيامماايلياتتوقعاأناتنتمياإليهاهذهاسلزهرة؟  ا436سلاؤسلا
438ا

سلمخروطياتدمعرسةاسلبذورجذوستاسلفلقتينباذوستاسلفلقةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اذوستاسلفلقة.

أيناتوجداسلتفاعالتاسلضوئيةافياسلبالاتيدستاسلخضرسء؟  اا43سلاؤسلا
438ا

سلمخروطياتدسألاوسطجسلثايالكويدبسللحمةأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

معلومة:
اسلتفاعالتاسلضوئيةاتتمافياسلثايالكويد
سلالضوئيةافياسللحمةا)سلحشوة(.

تالقانباتاسلعنباباتجاهاسلضوء؟ا  ا438سلاؤسلا
438ا

سنتحاءاأرضيداسنتحاءاسنتقاليجسنتحاءااالببسنتحاءاموجبأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سنتحاءاموجب.
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أياسلنباتاتاسآلتيةالهااخشباولحاءاوتتكاثراعناطريقاسألبوسغ؟  اا43سلاؤسلا
438ا

سلجينكياتدسلارخاياتجسلايكادستبسلحزسزياتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلارخايات.

الاتاتطيعاسلنباتاتاسلالوعائيةاسلتكيفاوسلعيشافياسلمناطقاسلتيايندرافيهااسلماء:  ال44سلاؤسلا
438ا

أ
األناسألجهزة

سلتكاثريةاتوجداعلى
سلنباتاتامنفصلة

ب
ضرورةاوجوداسلماء
لوصولاسلمشيج
سلذكراإلىاسلبويضة

وجوداأناجةاوعائيةاج
تميزهاابوجوداسلطورادحقيقية

سلبوغي

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
ضرورةاوجوداسلماءالوصولاسلمشيجاسلذكراإلىاسلبويضة.

اسلفجوستاتقومابوظيفة؟ا  اا44سلاؤسلا
438ا

تقومابخزناسلماءابتوليداسلطاقةأ
تكاباسلنباتاتالوناجوسلغذسء

اتنظماسلتفاعالتادأخضر
سلكيميائيةافيها

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
تقومابخزناسلماءاوسلغذسء.

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C156 جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

مااسلذيايجعلاااقاسلنباتاعريضا؟  اا44سلاؤسلا
438ا

كثرةاسلماءدايادةاسلقمةاسلناميةجسلنايجاسلمولداسلجانبيبسلنايجاسلمولداسلبينيأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
معلومةا 

سألناجةاسلنباتية:
1-امولدة

أ-اقميةا=<افياسلقممافقطاويابباطولاسلنبات.
ب-ابينيةا=<افياأكثرامناموقعاعلىاطولاسلااقاوهياسلاببافيانمواسلحشائشابعداقصاسلنايجا

سلقمي.
ج-اجانبيةا=<اتنتجازيادةافياقطراسلااقاوسلجذراوهيانوعيناكامبيوماوعائياوفليني.

2-اخارجيةا=<اسلبشرة.
3-اوعائية.
4-اأاااية.

أياسآلتياهرمونانباتياغازيايؤثراعلىانضجاسلثمار؟  ا443سلاؤسلا
438ا

سإليثيليندسألكاولينجسألكاينبسلجبرلينأ

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:ا
معلومةا

اسلهرموناتاسلنباتية:
سألكاين:اأولاهرمونانباتياتماسكتشافه؛ايابباوجودهاايادةاسلقمةاسلنامية.

سلجبريلين:ايابباساتطالةاسلخاليا.
سإليثيلين:اسلهرموناسلغازياسلوحيد؛ايوثرافيانضجاسلثمار.

سلاايتوكاينين:اهرموناتاتحفزاسلنمو.ا
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قاماعالمابدرساةاسلهنداةاسلورسثيةالبعضاسلنباتاتاوإمكانيةامقاومتهااللحشرستاوسألمرسضا  ا444سلاؤسلا
سلفطرية،اسذناعالماسألحياءاهناايدلاعلىا:ا

438ا

تحايناسلزرسعةدحمايةاسلبيئةجسلبحثافياسألمرضبتطويراسلتقنياتأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
تحايناسلزرسعة.

أياسلترسكيباسآلتيةاتمثلاسألعضاء  ا445سلاؤسلا
سلذكريةافياسلزهرة؟

438ا

DدCجBبAأ

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:ا
معلومة:اترسكيباسألزهار:

أاديةا=<اترسكيباتكاثريةاذكرية.
كربالتا=<اتكاثريةاأنثوية.

بتالتا=<اترسكيباملونةاتجذباسلملقحات.
ابالتا=<اسلحمايةاوسلبناءاسلضوئي.
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مااسلعضواسلمشاراإليهافياسلصورة؟  ا446سلاؤسلا

438ا

xxxxدxxxxجبتالتبسلمياماأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلميام.

عالماسكتشفاطريقةالتقزيماسلنباتافيكوناعبر:  اا44سلاؤسلا
438ا

هرموناسلاايتوكينيندهرموناسلجبريلينجهرموناسالثيلينبهرموناسألكاينأ

سلشرح:سلجوسب:)ج(
هرموناسلجبريلين.

هرموناتاتحفزاسلنمو؟  ا448سلاؤسلا
438ا

سألكايندسلجبريلينجسإليثيلينبسلاايتوكاينينأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلاايتوكاينين.
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438اابباإاتمرسريةانمواسلحشائشابالطولابالرغمامناقصاسلقمةاسلناميةالهااوجودا...  اا44سلاؤسلا

اسألناجةااسلمولدةادسألناجةاسلمولدةاسلبينيةجسلكامبيوماسلفلينيبسلكامبيوماسلوعائيأ
سلجانبية

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سألناجةاسلمولدةاسلبينية.

438اعندادرساةاأثراسلضوءاعلىاإنتاجاسلثمارامعاثباتادرجةاسلحرسرةاوكميةاسلماءافإناسلعاملا...  ال45سلاؤسلا

اسلماتقلاهواإنتاجاأ
سلتابعاهواادرجةادسلماتقلاهواسلضوءجاسلتابعاهواكميةاسلماءبسلثمار

سلحرسرة

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سلماتقلاهوااسلضوء.

ا43اأثرازيادةاسلمجموعةاسلكرومواوميةافيانباتاسلقمح:  اا45سلاؤسلا

تقلاحيويتهدقوتهاوصالبتهجموتهبالايتأثرأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
كلماازسدتاسلمجموعةاسلكرومواوميةازسدتاصالبةانباتاسلقمح.
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ا43ااأهميةاسلخاليااسإلاكلرنشيميةافياسلنباتا...  اا45سلاؤسلا

سلبناءاسلضوئيدتخزيناسلغذسءجبادلاسلغازستباسلدعامةاوسلنقلأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:

هناكانوعانامناسلخاليااسالاكرنشيمية:
1-اسلخاليااسلحجرية

 2-اسأللياف

ا43اوضعاصورةانبتةاسنادلتانحواسلشمس،اهذسايدلاعلى:  ا453سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبساتجابةاللمثيرأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلضوءاهواسلمثيراواسلنبتةاساتجابتاله.

ا43اجذوراوااقااميكةاتحتاسألرضاولديهاسلقدرةاعلىاتخزيناسلموسد:  ا454سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبسلرسيزومأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلرسيزوماااقاتحتاأرضيةااميكةاللخنشاراوايعملاعلىاتخزيناسلغذسء.

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C161 جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

ا43اوظيفةاسلخاليااسلكولنشيمية؟  ا455سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبإعطاءاسلنباتاسلمرونةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
خاليااكولنشيميةاخالياااميكةاسلجدرسناوالهااسلقدرةاعلىاسإلنقاام،اأيضااطويلةاسلشكلاواتعطيا

سألناجةاسلمحيطةاسلدعامةاواسلمرونة.

ا43اأياسلنباتاتاسآلتيةايصنفاضمناسلنباتاتاسلوعائيةاسلالبذرية؟  ا456سلاؤسلا

xxxxدسلارخاياتجسلحشائشاسلبوقيةبسلحزسزياتأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
يضماهذساسلقاماسلخنشارياتاواسلنباتاتاسلمجنحةا)اذيلاسلحصانا(.

ا43اأزهاراتحتوياعلىاادسةاوكربلة:  اا45سلاؤسلا

xxxxدذوستاسلفلقةجأحاديةاسلجنسبثنائيةاسلجنسأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
اواتامىاأيضااأزهاراكاملة.
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ا43اسلذيايؤثراعلىاسلنمواوسنتحاءاااقاسلنباتاهواعاملا...ا  ا458سلاؤسلا

سلجاذبيةدسإلضاءةجسلرطوبةبسلحرسرةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج,د(
سإلضاءة،اسلجاذبية.

ا43ازهرةابهاا5ابتالت،اتعدامنا...  اا45سلاؤسلا

xxxxدأحاديةاسلجنسجذوستاسلفلقتينبذوستاسلفلقةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
ذوستاسلفلقتينا5اوا4اوامضاعفاتهااواذستاسلفلقةا3اوامضاعفاتها.

ا43ااأياسلترسكيباسلنباتيةاسآلتيةاياتعملهاسإلناانافياصناعةاسلحبالاوسألقمشة؟  ال46سلاؤسلا

xxxxدxxxxجسلخاليااسلكولنشميةبسألليافأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سألليافامناأنوسعاسلخاليااسإلاكلرنشيمية.

ا43اسلترسكيباسلذكريةافياسألزهار؟  اا46سلاؤسلا

سلكربلةدسألاديةجسلبتالتبسلابالتأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سألاديةامناخيطاوامتك.
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ا43اأياسلتالياالايعدامناسلخنشار؟  اا46سلاؤسلا

بثرة/ابذرةدشبهاجذرجاعفةبرسيزومأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
ألناسلخنشارامناسلنباتاتاسلوعائيةاسلالبذرية.

ا43امااسلذيايؤثرافيانموانباتاسلعنب؟  ا463سلاؤسلا

xxxxدxxxxجسنتحاءاضوئيبسنتحاءالماياأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
ممكناتكوناسالنتحاءاسللماياأواضوءاسلشمسا)اغيرامتأكدا(.

نوعاسلزهرةاسلموضحةافياسلشكل؟  ا464سلاؤسلا

ا43ا

كاملةدناقصةجثنائيةاسلجنسبوحيدةاسلجنساأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
ألناافيهاأادية)ذكري(اواكرسبلا)أنثوي(اعلىانفساسلنبات.
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لديناانبتتيناإذساقمناابوضعاامادايحتوياعلىاسلنيتروجيناعلىاسلنبتةاسألولىاواماداالايحويا  ا465سلاؤسلا
نيتروجيناعلىاسلنبتةاسلثانية،افأيامناسآلتياصحيحا:

ل44ا

نمواسلنباتامتغيراتابعدسلضوءامتغيراماتقلاجاسلضوءامتغيراتابعبسلامادامتغيراتابعأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلمتغيراسلماتقل:اهواسلعاملاسلمرسداسختياره،

سلمتغيراسلتابع:امتغيرايتبعاسلماتقل.

ل44انباتاتاليسالهااأناجةاوعائية:  ا466سلاؤسلا

سلحزسزياتدسلخنشاراجسلصولجانيةابسلارخاياتأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلنباتاتاسلالوعائيةاتشمل:اسلحزسزياتا/اسلحشائشااسلبوقيةا/اسلحشائشاسلكبدية.

ل44امااسلذيايميزاسألزهاراسلتياتلقحهااسلرياحاعناسألزهاراسلتياتلقحهااسلحيوسنات؟  اا46سلاؤسلا

سلادسةاتحتاسلبتالتدسلمتكاصغيرةاجألوسنهاازسهيةاوجذسبةبرسئحتهااقويةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلادسةاتحتاسلبتالت.
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ل44اأياسلترسكيباسلتاليةاتمثلاسلترسكيباسلذكريةاعنداسألزهار؟  ا468سلاؤسلا

سألاديةدسلبتالتجسلكربلةبسلابالتأ

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:
تتكوناسلادسةامنامتكاوخيط.

سلشكلاجانبههايمثلاعمليةاسلبناءاسلضوئي،ا  اا46سلاؤسلا
سلجزءاسلمشاراإليهابالرقما1ايمثل:

ل44ا

مركباتاعضويةدثانياأوكايداسلكربونجسألكاجينبسلماءاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
يأخذاسلنباتاثانياأكايداسلكربونامناسلهوسءاوسلماءامناسلتربةاويقومابعمليةاسلبناءاسلضوئياوينتجا

مركباتاعضويةا)اكر(اوسألكاجين.
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لديناانبتتين،افالنبتةاسألولىايضافاعليهااسلماءامرةافياسألابوع،اوسلنبتةاسلثانيةايضافاعليهاا  الا4سلاؤسلا
ماءاثالتامرستاباألابوع،ايعتبراسلماءافياهذهاسلتجربة:

ل44ا

ضابطدمتغيراتابعجمعايرةبمتغيراماتقلاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
متغيراماتقل.ا

أياأجزسءاسلزهرةايمثلاسلبتالت؟  ااا4سلاؤسلا

ل44ا

4د3ج2ب1أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.1

1

2

3

4
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1أياأجزسءاسلزهرةايمثلاسلادسة؟  ااا4سلاؤسلا

2

3

4

ل44ا

4د3ج2ب1أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
.3

ل44اكنتامريضااوذهبتاإلىاصيدلياواوصفالكاعالجابهامادةاموجودةابأحداسلنباتاتاسلتالية:  ا3ا4سلاؤسلا

سلنيتوفايتدارخاياتجحزسزياتاباجنكيةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلنيتوفايتاياتخرجامنهاامادةاسفيدرساسلتياتاتخدمالعالجاسلحااايةاوسلرشح.
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ل44اتاتخدماسلنباتاتاسلصولجانيةافياصناعة:  ا4ا4سلاؤسلا

تكويناسلبذوردسلفحماسألحفورياجسلغازاسلطبيعيبتكويناسألزهارأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سلغازاسلطبيعي.

ل44اتتكيفاسلنباتاتاسلصحرسويةامعاقلةاسلماء،ابتحوراأورسقهااإلىاماايلياعدس:  ا5ا4سلاؤسلا

وجوداسلثغورافياأ
زيادةامااحةااطحاجسلتفافاسألورسقبسلتجاويفا

قلةاعدداسلثغوردسلورقة

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
زيادةامااحةااطحاسلورقة.

ل44اهرمونايابباسنتحاءاسلنباتات:  ا6ا4سلاؤسلا

سلجبريليندسلاايتوكاينيناجسألكايناابسإليثيليناأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سألكاين.
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ل44اأياسلترسكيباسآلتيةايتحولاإلىاثمرة؟  ااا4سلاؤسلا

سلبويضةدسلبتالتجسلمبيضبسألاديةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
-اسلمبيضايكوناسلثمرة.
-اسلبويضةاتكوناسلبذرة.

أيناتحدثاسلتفاعالتاسلضوئية؟  ا8ا4سلاؤسلا

ل44ا

4د3ج2ب1أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
.2
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أياسألجزسءايشيراإلىاسلابالت؟  ااا4سلاؤسلا

ل44ا

4د3ج2ب1أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
.4

ل44اتتحولاسلطاقةافياسلنباتاتامنا.........اإلىا..........ا.  ال48سلاؤسلا

كيميائية-كهربائيةدضوئيةا-اكيميائيةجكيميائيةا-اضوئيةباكهربائيةا-اضوئيةااأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
ضوئيةا-اكيميائية.
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435اأياسلخاليااسلتاليةايحتوياعلىاجدسراخلوي؟  اا48سلاؤسلا

xxxxدخليةادمامناقطةاجخليةاشجرةاسلبرتقالبخليةامناضفدعأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
ألناسلبرتقالامناسلنباتات؛اوسلنباتاتاتحتوياعلىاجدسراخلوي،اأمااسلخاليااسلحيوسنيةافالاتحتوياعلىا

جدسراخلوي.

435اتتشابهاعمليةاسلبناءاسلضوئياواسلتنفساسلخلوي؟  اا48سلاؤسلا

سنتقالاأيوناتاججزيئاتاATP بستجاهاايراسلتفاعلاأ
عدداأيوناتادسلهيدروجينا

سلهيدروجينا

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
. ATPجزيئاتا

435اأيامماايلياالايدخلافياصنعاسلبروتين؟  ا483سلاؤسلا

جهازاجولجيادسللياواوماتجسلنويةابسلنوسةاأ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

سألجااماسلمحللةا)سللياواومات(افياسلخليةاسلحيوسنيةاالاتقومابصنعاسلبروتيناوإنمااتقومابهضماأوا
تحللاسلعضياتاوجزيئاتاسلموسداسلمغذيةاسلزسئدة،اأمااسلنوسةاواسلنويةاواجهازاجولجيا)توجدافياسلخليةا

سلحيوسنيةاواسلنباتية(افهياتقومابصنعاسلبروتين.

الخاليا
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435اتوجداسلخاليااسلحجريةافياسلنايجا...  ا484سلاؤسلا

xxxxدسإلاكلرنشيميةجسلكولنشيميةبسلبرنشيميةاأ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

هناكانوعانامناسلخاليااسإلاكلرنشيمية،اهما:اسلخاليااسلحجرية،اوسألليافا..
سلخاليااسلحجرية:اوهياتكوناأقصرامناسألليافاوالهااشكلاغيرامنتظم،امثل:اسلقوسماسلخشنافياثمرةا

سإلجاص،اوقااوةاغالفاسلبذور.
سأللياف:اإبريةاسلشكل،اولهااجدسرااميك،امثل:اسألليافاسلموجودةافياسلحبالاواسألقمشةا...

435اابروتينايمكناأنايابباعدوىاللمخلوقاسلحي؟  ا485سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبابريوناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
بريوناهوابروتينايابباسلعدوىاأواسلمرضابـا)سلدقيقةاسلبروتينيةاسلمعدية(،احيثاأنهااتوجدافياسلخالياا

وشكلهاايشبهاسللولب،الكناوظيفتهااغيرامعروفةاتماما.

سلمادةاسلتيايحتملاوجودهااأكثرافياسلجدسراسلخلويالمخلوقالديهابالاتيدستاخضرسءاوا  ا486سلاؤسلا
أناجة؟

435ا

اليلوزدخيوطافطريةجكايتينابببتيدوجاليكاناأ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:ا

سلبالاتيدستاسلخضرسءاتوجدافياسلنباتات،اوسلجدسراسلخلوياللنباتاتايحتوياعلىااليلوز.
سلجدسراسلخلوياللبكتريااسلحقيقيةايحتوياعلىاببتيدوجاليكان.

سلجدسراسلخلوياللفطرياتايحتوياعلىاكايتين.
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435ااالاتوجدافياسلخاليااسلنباتية؟  اا48سلاؤسلا

xxxxدسلمريكزستجاجهازاجولجيباسألجااماسلمحللةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلمريكزست.

435ااالاتوجدافياسلخاليااسلحيوسنية؟  ا488سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبسلجدسراسلخلويأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
الخلية النباتية الخلية الحيوانية

ال يوجد بالستيدات خضراء

النواة مركزية

يوجد جسم مركزي

ال يوجد جدار خلوي

ال يوجد بالستيدات خضراء

النواة جانبية

يوجد جسم مركزي

ال يوجد جدار خلوي

435اسلهرموناسلذياياببافياساتطالةاسلخاليا؟  اا48سلاؤسلا

سلاايتوكاينيندسإليثيلينجسلجبريلينبسألكاينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سألكاين:اأولاهرمونانباتياتماسكتشافه،اينبهاساتطالةاسلخاليا،ايابباوجودهاايادةاسلقمةاسلنامية.
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435ااأيامناسآلتيالهاادورافياسنقااماسلخليةاسلحيوسنية؟ا  الا4سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxباسلمريكزستاأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
تركيب الخلية

الجدار الخلوي

المريكزات

البالستيدات الخضراء

األھداب

الھيكل الخلوي

الشبكة  اإلندوبالزمية

األسواط

جھاز جولجي

األجسام المحللة
الميتوكندريون

النواة

الغشاء البالزمي

الرايبوسومات

الفجوات

الدعامة و الحماية للخلية النباتية

انقسام الخلية

يتم فيھا عملية البناء الضوئي
الحركة و التغذية وسحب
المواد نحو سطح الخلية

بعض الحيوانية و خاليا 
األوليات وبدائيات النواة

شبكة داخل الخلية توجد 
داخل السيتوبالزم

موقع لبناء البروتين

الحركة و التغذية

بناء البروتين ونقله خارج الخلية

تحليل المواد الخلوية الزائدة
توفير الطاقة للخلية

معلومات مشفرة إلنتاج 
مركز السيطرة ، تحوي على 

البروتينات و انقسام الخلية

تنظيم حركة المواد من الخلية و اليھا

موقع لبناء البروتين

تخزين مؤقت للمواد

النباتية – الفطريات – بعض
الخاليا البدائية النواة 

الحيوانية – معظم خاليا األوليات

النباتية فقط

الحقيقية النواة

الحقيقية النواة
بعض الحيوانية و البدائية و

النباتية

الحقيقية النواة

 الحيوانية
الحقيقية النواة

الحقيقية النواة

الحقيقية النواة

جميع الخاليا

الحيوانية تحوي القليل من
الفجوات صغيرة الحجم

النباتية تحوي فجوة كبيرة 

نوع الخليةالوظيفة
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435ااموسقعالبناءاسلبروتينات؟ا  ااا4سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxباسلرسيبواوماتاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلرسيبواومات.

435اسلمادةاسلتياتخزنهااسلخليةاوتطلقهااباعتبارهاامصدراللطاقةاسلكيميائية؟ا  ااا4سلاؤسلا

xxxxدADPجNADHبATPأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.ATP

مااعدداكرومواوماتاخليةاتمرابالطوراسإلاتوسئياسألولامناسإلنقااماإذساكانتاتحويا12   ا3ا4سلاؤسلا
كرمواوماأثناءاسلطوراسلبينيا؟ا

435ا

36د28ج24ب12أ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

بمااأنهاأثناءاسلطوراسلبينياتبقىاعدداسلكرومواوماتانفاها،اأمااإذساكاناقبلادخولاسلطوراسلبينياففيا
هذساسلحالةااتتضاعف.

+اسلاؤسلاموجودافياكتاباسألحياءاللصفاسلثالثاسلثانوياصا129.
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عنداتفحصكالشريحةازجاجيةالخليةاتحتاسلمجهرااسلضوئياشاهدتاتكوناسلصفيحةاا  ا4ا4سلاؤسلا
سلخلوية،انوعاهذهاسلخلية:

435ا

فطريةدبكتيريةجنباتيةبحيوسنيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلخليةاسلنباتيةاتكوناسلصفائحاسلخلوية.

435ااأياسلمخلوقاتاسلتاليةاتحتوياعلىاأجاامامحللة؟ا  ا5ا4سلاؤسلا

xxxxدxxxxجااقانباتابجلداأرنبأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سألجااماسلمحللةاالاتوجداإالافياسلخاليااسلحيوسنية.

سلمادةاسلتياتوجدابكائناحيايتكونامناسلبالاتيدستاسلخضرسءاوسألناجة؟ا  ا6ا4سلاؤسلا
435ا

xxxxدxxxxجxxxxبااليلوزاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
االيلوز.
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435اتوجداسلشبكةاسألندوبالزميةافيا...  ااا4سلاؤسلا

جميعاسلخالياادسلنباتاتاواسلفطرياتجسلخالياابدسئيةاسلنوسةبسلخاليااسلحقيقيةاسلنوسةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلشبكةاسألندوبالزميةاهياعبارةاعناغشاءاكثيراسلطياتاوهواموقعابناءاسلبروتيناوايوجدافياجميعا

سلخاليااسلحقيقيةاسلنوسة.ا

436ابروتينايزيدامناارعةاسلتفاعل:  ا8ا4سلاؤسلا

سلمادةاسلناتجةدسلهرمونجسأليونبسألنزيمأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سألنزيم.

436اأياسلخاليااسلآلتيةاحاباحجمهااتتوقعاأنايكوناحصولهااعلىاسلغذسءاباهولةاأكبر؟  ااا4سلاؤسلا

m1أ 3n m4بخليةا 3n m2جخليةا 3n m6دخليةا 3n خليةا

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألنهاكلمااقلاحجماسلخليةاقلتاسلنابةابيناسلحجماوامااحةاسلرطحاممااياهلاسلحصولاعلىاسلغذسء.
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436اتكمناخطورةامرضاسإليدزافياأنها...  الل5سلاؤسلا

يهاجماسلخليةاسلتائيةاجيلتصقابفياسلمادةاسلورسثيةأ
xxxxدسلمااعدة

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
يهاجماسلخليةاسلتائيةاسلمااعدة.

436اأياسآلتيايعدامناسلكربوهيدرستاسلثنائيةاسلتاكر؟  اال5سلاؤسلا

سلاليلوزدسلنشاجسلاكروزبسلفركتوزأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلاكروز.

436اأياسلكربوهيدرستاسآلتيةاتصنفاإلىاعديدةاسلتاكر؟  اال5سلاؤسلا

سلاليلوزدسلفركتوزجسلاكروزبسلالكتوزأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلاليلوز.
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438اأيامماايليايمكناأنايصيباسلخاليااسلعصبيةافياسلدماغ؟ا  ا3ل5سلاؤسلا

شللاسألطفالدافيروساسلقوباءجسإليدزببريونأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تابباسلبريوناتاطفرةافياسلبروتيناتاسلطبيعيةاسلتياتصيباسلخاليااسلعصبيةافياسلدماغاماببةا

سنفجارها.

438امنانتائجاسلتحللاسلاكري:  ا4ل5سلاؤسلا

xxxxد2NADHج2ATPب4ATPأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

2ATP2افتصبحاسلحصيلةاATP4اولكناأثناءاسلتفاعلاياتهلكاATPينتجاعناسلتحللاسلاكريا
معلومةا

اناتجاحلقةاكالفنا)سلضوئية(ا==<اجزيئياG3Pالبناءاسلجلوكوز
.ATPناتجاسلتحللاسلاكريا)فياسلايتوبالزم(ا==<اجزيئيابيروفيت،اوتخزناسلطاقهافياجزيئي

438اأيامناسلترسكيباسلتاليةاالايوجدافيابطانةاسلفم؟ا  ا5ل5سلاؤسلا

سلايتوبالزمدسلغشاءاسلخلويجسلجدسراسلخلويبنوسةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلجدسراسلخلوي.
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438اسلجزءاسلذيايقومابتغليفاسلبروتينافياسلخليةا...  ا6ل5سلاؤسلا

سلنويةدجهازاجولجيجسلرسيبواوماتباسلميتواكندرياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
جهازاجولجي.

438ااسلهضماسألولياللكربوهيدرستايتمابوساطهاأنزيما...  اال5سلاؤسلا

سلليبيزدسألميليزجسلبباينباسلترباينأ

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا
معلومة:ا

سألميليزا=<افياسلفما=<التحليلاسلكربوهيدرست.
سلبباينا=<سلمعدةا=<الهضماسلبروتين.

سلواطافياسلمعدةا=<احمضي.
سألمعاءاسلدقيقةا=<اقاعدي.

سلخمالتاسلمعويةاتوجدافياسألمعاءاسلدقيقةاوتااعدافياسالمتصاص.

438اسلجدسراسلخلوياللفطرياتامكونامنا...  ا8ل5سلاؤسلا

سلجلددسلكيرستينجسلاليليوزبسلكايتينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلكايتين.
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438ااتختفياسلنويةافياسلطور؟  اال5سلاؤسلا

سإلاتوسئيدسإلنفصاليجسلبينيبسلتمهيديأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلتمهيدي.

438اأيامماايليايعدامنامرسحلاسلتنفساسلخلوي؟  الا5سلاؤسلا

نقلاسلبروتوندنقلاسإللكترونجحلقةاكربسبسلتحللاسلاكريأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
نقلاسلبروتون.

438اايشتركاجهازاجولجياوسلشبكةاسألندوبالزميةاوسلرسيبواوماتافيا...ا  ااا5سلاؤسلا

سلنمودسلبلعمةجإنتاجاسلبروتينبإنتاجاسلطاقةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
إنتاجاسلبروتين.
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مااابباساتخدسماهرموناسلحمضاسألمينيالماتقبلاسلهرموناعلىااطحاسلخليةاوعدمادخولها  ااا5سلاؤسلا
دسخله؟

438ا

ألنهايذوباوايتحركأ
سلماتقبالتاموجودةابدسخلاسلخلية

ألنهايذوباواالايتحركاجعلىاغشاءاسلخليةافقط
ألنهاالايذوباواالاددسخلاسلخلية

يتحركادسخلاسلخلية

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ألنهاالايذوباواالايتحركادسخلاسلخلية.

438اخليهاتتكونامناn=1اكرومواوم:  ا3ا5سلاؤسلا

سلمبيضدسلالقحةجخليهاجلديةبخليهامناسلكبدأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلمبيض.

438اأياسلخاليااسلتاليةاتوصفابأنهاامصنعالألجااماسلمضادة؟ا  ا4ا5سلاؤسلا

سألكولةدسلبالزميةجسلقاتلةبسلبائيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلبائية.
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مقارنةابيناخليةانباتيةاواحيوسنيةافياسلطوراسلتمهيديامناسإلنقااماسلمتااوي؟امااسلفرقا  ا5ا5سلاؤسلا
بينهم؟ا

438ا

سختفاءاسلطبقةاجسختفاءاسلنويةبوجودامريكزستأ
وجوداسلطبقةاسلمغزليةدسلواطى

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
وجودامريكزست.

خليةاجنايةاتحتوياعلىا12اكرومواوماكماعدداسلكرومواوماتافياسلطوراسلنهائياسألولا  ا6ا5سلاؤسلا
؟ا

438ا

144د24ج6ب12أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
ألناسلخليةافياسلطوراسلنهائياتنقاماإلىاخليتيناويصبحافياكلاخليةا6اكرومواومات.ا

438ايحدثالهااسنقاامامنصف؟ا  ااا5سلاؤسلا

سلمارطناتدسلمبيضجسلكبدبسلجلدأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
األناسلمبيضاخليةاجناية.
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438اتدخلافياتركيباسلغشاءاسلخلوياوهياتعملاحاجزسافيهااألنهااالاتذوبافياسلماءا...  ا8ا5سلاؤسلا

سلميتوكندريادسلايتوبالزمجسلفجوةبسلدهوناسلمفافرةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلدهوناسلمفافرة.

438ااسلخاليااسلجذعيةاسلتيالهااسلقدرةاعلىاسلتخصصاإلىانوعامناخاليااسلجام؟  ااا5سلاؤسلا

سلخاليااسلجذعيةاأ
سلخاليااسلجذعيةبسلجنينية

الاشيءاممااذكرداأااوابجسلبالغة

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلخاليااسلجذعيةاسلجنينية.

438اعندماايفقداATPاذرةاوسحدامناسلفوافوراماذسايصبح؟  الا5سلاؤسلا

ATPدGTPجAMPبADPأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.ADP
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438اأياسلخاليااتحوياسلشبكةاسألندوبالزمية؟ا  ااا5سلاؤسلا

سلعضالتدسلطحالجسلدمبسلكبدأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلكبد.

438اأياعملياتاسلتنفساسلخلوياالاتحدثافياسلميتوكندريا؟ا  ااا5سلاؤسلا

xxxxدسلتحللاسلاكريجحلقةاكربسبانقلاسإلكترونأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلتحللاسلاكري.

438ابمااتتميزاخليةاسإلنااناعناخليةاسلبكتيريا؟  ا3ا5سلاؤسلا

اسلبالاتيدستاجسلغشاءاسلبالزميبسلغشاءاسلنوويأ
اسلجدسراسلخلويدسلخضرسء

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلغشاءاسلنووي.
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438اتختلفاسلخليةاسلارطانيةاعناسلخليةاسلطبيعيةافي؟  ا4ا5سلاؤسلا

يبقىافياسلطوراسلبينيجينقامابانتظامبشكلهامنتظمأ
ايبقىافياسلطوراسلبينيدفترةاأقل

فترةاأكبر

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
يبقىافياسلطوراسلبينيافترةاأقل.

438امتىايبدأاتكوناسلنويةاوسلنوسةافياسإلنقااماسلمتااوي؟  ا5ا5سلاؤسلا

سلنهائيدسإلنفصاليجسإلاتوسئيبسلتمهيديأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلنهائي.

تاتخدماسلكالباسلمدربةاللعثوراعلىارفاثاسلبشراعنداسلكوسرثاوذلكالوجودارسئحةامميزةا  ا6ا5سلاؤسلا
لمركباتا...

438ا

سألاترستدسلحموضاسلعضويةجسألميناتبسلكحولأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سألمينات.
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438ااكرارسيبوزاوامجموعةافوافاتاواقوسعدانيتروجينية:  ااا5سلاؤسلا

انيوكليوتيددنيوكليوناتجأميناتبنيوتروناتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
نيوكليوتيد.

فياسلشكلاجانبه،اعدداATPاسلدسخلة  ا8ا5سلاؤسلا
فياسلتفاعلاوسلناتجةامنهاعلىاسلتوسلي:

438ا

4-4د4-6ج2-4ب1-2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(ا
.4-2
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438اأياسلوظائفاسلتاليةامناوظائفاسلهيكلاسلخلوي؟  ااا5سلاؤسلا

سلمحافظةاعلىاشكلاأ
نقلاسلموسدادسخلاسلخليةدإخرسجاسلفضالتجعدماثباتاسلعضياتبسلخلية

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلمحافظةاعلىاشكلاسلخلية.

438اتامىاسلخاليااسلعظميةاسلتياتتخلصامناسألناجةاسلهرمة:ا  ال53سلاؤسلا

سألنزيميةدسلمحللةجسلهادمةبسلبائيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلهادمة.

فياأيامماايليايكوناطوراسلتباطؤ؟  اا53سلاؤسلا

�

�

�

�

438ا

DدCجBبAأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(ا
 .A
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438امااهواسلغيرامشتركابيناسلخليةاسلحيوسنيةاوسلنباتية؟  اا53سلاؤسلا

سلمريكزستدجهازاجولجيجرسيبواوماتبميتوكندرياأ

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:ا
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438اأجااماباراتوجدافياسلخاليا:  ا533سلاؤسلا

اسلجنايةاسلذكريةدسلجنايةاسألنثويةجسلجاميةاسلذكريةبسلجاميةاسألنثويةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلجاميةاسألنثوية.

438افيمااتتشابهاسلخليةاسلنباتيةاوسلخليةاسلبدسئية؟  ا534سلاؤسلا

سلمريكزستدسلبالاتيدستاسلخضرسءجسألاوسطبسلميتوكندرياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سألاوسط.

فياسلخليةاسلعصبيةاسلميلينيةاالاتاتطيعاأيوناتاسلصوديوماوسلبوتاايومامناسالنتشارامماا  ا535سلاؤسلا
يااعداعلى:ا

438ا

زيادةاارعةانقلاأ
بسلايالاسلعصبي

عدماسلقدرةاعلىا
سالنتقالاسلوثبيامنا
عقدةاإلىاسخرى

xxxxدxxxxج

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
زيادةاارعةانقلاسلايالاسلعصبي.
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438امضخةاخرجتامنهااأيوناتاKافإناسلخلية؟  ا536سلاؤسلا

تنبيهدتعوداللرسحةجتوليداسلعتبةبساتعادةاجهدااسلخليةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
األناسيوناتاسلKاتتوسجدابكثرةادسخلاسلخليةافياوقتاسلرسحةاوعندمااتخرجاأيوناتاسلبوتاايوم،اامنا

سلخليةاتبدأاسلخليةافياساتعادةاجهدها.

438اسلخليةاسلتياتحويامريكزستاالاتحوياعلى؟  اا53سلاؤسلا

غشاءاخلويدشبكةاأندوبالزميةجبالاتيدستاخضرسءبميتوكندرياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
بالاتيدستاخضرسء.

438اعندمااتنقلامضخةاسلصوديوماوسلبوتاايوماأيوناتاNaاخارجاسلخليةافإنهااتعملاعلى:  ا538سلاؤسلا

توليداسلتنبيهدبناءانوسقلاعصبيةجساتعادةاجهدباساتعادةاوقتاسلرسحةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اساتعادةاوقتاسلرسحة.
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438اسألنزيماتامكونةامن:  اا53سلاؤسلا

جيلارولدأحماضانوويةجأحماضادهنيةبأحماضاأمينيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اأحماضاأمينية.

ا43امناأمثلةاسلاكرياتاسلمتعددة:  ال54سلاؤسلا

سلفركتوزدسلالكتوزجسلجلكوزبسلجاليكوجينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
أيضااسلنشااواسلاليلوزا-اسلجاليكوجينايتكونامناوحدستاجلكوزاتختزناسلطاقةافياكبداواعضالتا

سإلنااناواسلحيوسن.

ا43افائدةاسلميتوكندرياافياسلخلية:  اا54سلاؤسلا

اتخزيناسلغذسءدتخزيناسلطاقةجنقلاسلموسدبإنتاجاسلطاقةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلميتوكندريااهياسلتياتنتجاسلطاقةافياسلخلية.
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ا43اتتكوناسلوحدستاسلبنائيةاسلبروتينيةاللخاليااسلتيانشأتاعناأجااماسلمخلوقاتاسلحيةامن:  اا54سلاؤسلا

موسداغازيةدأحماضاسمينيةجأحماضادهنيةباكرياتاأحاديةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سألحماضاسألمينيةاهياسلوحدستاسألااايةاللمخلوقاسلحي.

ا43اأياسلوظائفاسلتاليةامناوظائفاسلهيكلاسلخلوي؟  ا543سلاؤسلا

سلمحافظةاعلىاشكلاأ
نقلاسلموسدادسخلاجعدماثباتاسلعضياتبسلخلية

إخرسجاسلفضالتدسلخلية

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلهيكلاسلخوي:اشبكةافياسلخليةاتوجدادسخلاسلايتوبالزماأيضاايحافظاعلىاشكلاسلخلية.

ا43اسلصفةاسلمشتركةابيناأجااماجولجياوسلرسيبواوماتاوسلشبكةاسألندوبالزميةاسلخشنة:  ا544سلاؤسلا

إنتاجاسلطاقةدتخزيناسلغذسءجإنتاجاسلبروتينبسنقااماسلخليةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلبروتيناتامكونةامناسلعديدامناسألحماضاسألمينية.
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نباتأياسلترسكيباسلتاليةاتمثلابعالمةاx؟  ا545سلاؤسلا

حيوان

بدائية النوى

x

ا43ا

xxxxدسلغشاءاسلبالزميجسألهدسببجدسراسلخليةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(ا
حاجزامرناينظماحركةاسلموسدامناسلخليةاواإليها.ا

ا43اأياسلخاليااسآلتيةاتعانياعنداسلتخلصامنافضالتها؟  ا546سلاؤسلا

جبأ
نواة سيتوبالزم

د

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
اكلمااكبراحجماسلخليةاصعباسلتخلصامناسلفضالت.

ا43اصفةامشتركةافياجميعاسلمخلوقاتاسلحيةا...  اا54سلاؤسلا

سألاوسطدبالاتيدستاخضرسءجرسيبواوماتبنوسةاحقيقيةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
عضياتاتعداموقعاالبناءاسلبروتيناتاواتوجدافياجميعاسلخاليا.
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ا43اسلهرموناسلذيايذوبافياسلغشاءاسلبالزمي؟  ا548سلاؤسلا

سلنمودسألناولينجسألاتروجينبسلتاتواتيرونأ

سلشرح:اسلجوسب:اا)أاأواب(
سلتاتواتيروناأواسألاتروجين.

ا43ابروتينايزيدامناارعةاسلتفاعل؟  اا54سلاؤسلا

xxxxدxxxxجسلهرموناتبسألنزيماتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
وأيضاادوناأنايتأثرابهذساسلتفاعل.

إذساسحتوىاسلجدسراسلخلويالخليةابكتيريااعلىاطبقةااميكةامناسلبيتيدوجاليكانافإنهااتتلونا  ال55سلاؤسلا
بعداصبغهاابصبغةاجرسماباللونا...

ل44ا

سألزرقدسألصفراجسلقرمزيابسلوردياأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

سلبكتيرياااسلتيايحتوياجدسرهااعلىاسلبيتيدوجاليكاناتأخذاسللوناسلقرمزيا)سلبنفاجي(اتامىاموجبةا
صبغةاجرسم.

اسلبكتيريااسلتياالايحتوياجدسرهااعلىاسلبيتيدوجاليكاناتأخذاسللونا)سلوردي(اوتامىااالبةاصبغةا
جرسم.
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ل44اسلدهوناتحتوياعلىا...  اا55سلاؤسلا

بروتيناتدأحماضاأمينيةاججليارولبأمالحاأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

سلبروتينايتكونامناأحماضاأمينية
سلدهوناتتكونامناأحماضادهنيةا+اجليارول

سلكربوهيدرستاتتكونامنااكرياتاأحاديةا)جلوكوز(.

ل44ااتعرضتاخليةاكبديةالإلنقاامامرةاوسحدةافأصبحتاعدداخالياهااسلناتجة:  اا55سلاؤسلا

3د4ج2ب6 أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلخليةاسلكبديةاعندمااتنقاماتعطياخليتيناألنهااخليةاجاديةا)سنقاامامتااوي(.
سلخليةاسلجنايةاتنقاماباإلنقااماسلمنصفا)سإلختزسليا(اإلىاأربعاخاليا.

ل44اسلمكوناسلرئياياللشعراواسلريش:  ا553سلاؤسلا

سلميالتونيندسلجاليكوجينجسلكيرستينابسلكايتيناأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

سلكايتينا-امادةاكربوهيدرسنيةاعديدةاسلتاكراتكوناجدسراسلفطريات
سلكيرستينا-ابروتيناليفيايوجدافياسلشعراوسلقروناوسألظافر
سلجاليكوجينا-ااكراعديدايخزنافياسلكبداوسلعضالت

سلميالتونينا-اصبغةاتفرزامناسلغدهاسلصنوبريةاتابباسلنوم
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ل44اكلماانمتاسلخليةازسدتامااحةااطحهااوهذسايؤدياإلى:  ا554سلاؤسلا

صغرهااواهولةاأ
سلمحافظةاعليهاابحصولهااعلىاغذسئهاا

صعوبةاحصولهااعلىاجوبقاءهااباهولة
اهولةاسلتخلصامنادسلغذسء

سلفضالت

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
صعوبةاحصولهااعلىاسلغذسء.

ل44اأيامماايليابروتين؟  ا555سلاؤسلا

جيلارولدبباينججلوكوزباليلوزاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سإلنزيماتاوبعضاسلهرموناتاعبارةاعنابروتين.

ل44امااهواسلمركباسلذياينتجامناعمليةاسلبناءاسلضوئي؟  ا556سلاؤسلا

سلبروتيندسلجلوكوزاجسلدهونابسلايليلوزااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلجلوكوز.
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ل44اأياعضيةامناسلعضياتاسلتاليةاموجودةاأكثرافياسلدماغا؟ا  اا55سلاؤسلا

سلميتوكندريادسألنويةاجسلشبكةاسألندوبالزميةابسلرسيبيواوماتاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلميتوكندريا.

ل44اعنداوضعاسلخاليااسلجذعيةافياظروفامناابةاتتحولامنا...  ا558سلاؤسلا

متخصصةاإلىاغيراأ
غيرامتخصصةاإلىابمتخصصةاا

خالياابائيةاإلىاخاليااجمتخصصة
خالياادهنيةاإلىاخالياادبالزميةا

طالئية

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
غيرامتخصصةاإلىامتخصصة.

ل44اعنداحدوثاعطلافياسلميتوكندريااتتعطلاعملية:  اا55سلاؤسلا

نقلاسلغذسءدسلتنفساسلالهوسئيجاسلبناءاسلضوئيباسلتنفساسلهوسئيأ

سلجوسب:)أ(
سلشرح:

-عمليةاسلتنفساسلالهوسئياتحدثافياسلايتوبالزم
-أمااعمليةاسلتنفساسلهوسئياجزءامنهاافياسلايتوابالزماوسلجزءاسآلخرافياسلميتوكندرياا..ادورةاكريبسا

والالةانقلاسإللكترون.
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ل44اأيامماايلياليسابروتين؟  ال56سلاؤسلا

سلببايندسلجليارولااااجهرموناسلنموبسألناولينااأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
بعضاسلهرموناتاوسألنزيماتاموسدابروتينية.

ل44اأيامناسلترسكيباسلتاليةاالايوجدافيابطانةاسلفمالإلناان؟ا  اا56سلاؤسلا

اسلميتوكوندريادسلنوسةاجسلجدسراخلويابسلايتوبالزماأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سلجدسراسلخلوي.

ل44امااسلتالالاسلصحيحالنمواسلجينين؟  اا56سلاؤسلا

سلالقحةاسلتوتةاأ
سلتوتةاسلالقحةبسلبالاتيوال

سلالقحةاسلبالاتيوالجسلبالاتيوال
سلتوتةاسلالقحةادسلتوتة

سلبالاتيوال

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلالقحةاسلتوتةاسلبالاتيوال.
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خاللاسلمرسحلاسلمبكرةامناسلنمواسلجنينياسلبالاتيوالايزيداعدداسلخالياامعابقاءاكميةا  ا563سلاؤسلا
سلايتوبالزماثابتةالذسافإناحجماسلجنينا...

ل44ا

متغيردثابتجينقصبيزيداأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
ثابت.

ل44ااأياسلتالياالايحتوياعلىاجدسراخلوي؟  ا564سلاؤسلا

سلتمردسلبرتقالجسإلافنجبسلرمانأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سإلافنجامناسلحيوسناتاسلالفقرية.

طلبامناسلطالباتنفيذادرساةابحثيةاعناخاليااعندابلوغهااتفتقداللنوسة،اسلمناابالهذها  ا565سلاؤسلا
سلدرساةاهياخالياا...ا

ل44ا

خيوطاطحلباأ
سلقمةاسلناميةالنباتابسإلابيروجيرس

سلغزلاسلفطريالعيشاجسلفولا
سلدماسلحمرسءافيادسلغرسبا

سلجمل

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
الاتحتوياكرستاسلدماسلحمرسءافياسلثديياتاعلىانوسةاوهياالاتنقام.
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ل44اأيامناسلخاليااسآلتيةاالايمكنامشاهدةاسلغشاءاسلنوويافيهااعندافحصهااتحتاسلمجهر؟  ا566سلاؤسلا

خالياابرنشيميةافياأ
خليةافطردخليةامناأناجةاأرنبااااجبكتيريابورقةاشجراا

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
جميعاسلبكتيرياا)بدسئيةاسلنوسة(االاتحتوياعلىاأغشيةادسخلية.

ل44امااسألكثرااعرستاحرسرية؟  اا56سلاؤسلا

2اجرسمابروتيناتد1اجرسمادهونج2اجرسماأمالحامعدنيةب  1اجرسمااكرأ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:

 1اجرسمامناسلدهونا=ا9ااعراحرسري
1اجرسمااكرا=ا4اااعراحرسري
1اجرسمابروتينا=ا4اااعراحرسري

ل44اأيامماايلياالايدخلافياصناعةاسلبروتينات؟  ا568سلاؤسلا

سلرسيبواوماتدسلنوسةاجسللياواوماتابجهازاجولجياأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:

-اجهازاجولجيايغلفاسلبروتينات
-اسللياواوماتاتحللاسلغذسء

اا-اسلنوسةاتنظمامعظماعملياتاسلخلية
ا-اسلرسيبواوماتابناءاسلبروتين
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ل44اأثرازيادةاسلمجموعةاسلكرومواوميةافياسلقمح:  اا56سلاؤسلا

تزدسداقوتهدتقلاحيويتهااجيموتابالايتأثرأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
تعدداسلمجموعةاسلكرومواوميةاهواوجودامجموعةاكرومواوميةاإضافيةاأواأكثر.

ل44ايزيدامناسلنفاذيةاسإلختياريةافياسلغشاءاسلبالزمي:  الا5سلاؤسلا

سلبروتيناتددهونجأيوناتابكربوهيدرستأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلبروتينات.

تعداهذهاسلخليةامثاالاعلى:  ااا5سلاؤسلا

ل44ا

خليةادهنيةدخليةاقلبيةجخليةاهيكليةاابخليةاعضليةاملااءاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(ا
خليةاعضليةاملااء.
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ل44اإذساأرسداعلماءافحصاعينةامناسألحماضاسألمينية،افإنهمايجدونهاافي:  ااا5سلاؤسلا

سلجلوكوزدسلببايناجسألحماضاسلنوويةابسلجليارولاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سلبباين.

كمايعطياتحللاكميةا10اجزيئاتامناسلجلوكوزاجزيءاطاقةا]ATP[افياعمليةاسلتحللا  ا3ا5سلاؤسلا
سلاكري؟

ل44ا

ATP 40د ATP 30جATP 20بATPا10أ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
2ATPسلجزيءاسلوسحدامناسلجلوكوزافياسلتحللاسلاكريايعطيا

.20ATPوسلعشرةاجزيئاتامناسلجلوكوزاتعطيا10×2ا=ا

ل44امااهواسلهرموناسلذياالايتحللافياسلغشاءاسلبالزمي؟  ا4ا5سلاؤسلا

سلنمود سلتاتواتيرونج سلبروجاتيرونبسألاتروجينأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
هرموناسلنمواوسألناولينامناهرموناتاسألحماضاسألمينيةاسلتياالاتذوبافياسلغشاءاسلبالزمياوتدخلا

سلخليةاعناطريقاماتقبالت.
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ل44اأينايتماتنظيماسلعملياتاسلخلويةادسخلاسلخلية؟  ا5ا5سلاؤسلا

جهازاجولجيد سلمريكزستججهازاجولجيب سلرسيبواوماتأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
جهازاجولجي.

مااساماسلجزءاسلمشاراإليهابالدسئرة؟  ا6ا5سلاؤسلا

ل44ا

نوسةدعقدجمحوربزوسئدأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(ا
عقد.

ل44ااماذسايحدثالوافشلانظامانقاطاسلايطرةافياسلخلية؟  ااا5سلاؤسلا

نمواسلخليةابشكلاغيراب موتاسلخليةأ
 نمواسلخليةابشكل جمنتظم

 يقفانمواسلخليةدطبيعي

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سلارطان:اهوانمواسلخاليااوسنقاامهاابشكلاغيرامنتظم.
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مااساماسلجزءاسلمشاراإليهافياسلشكل؟  ا8ا5سلاؤسلا

ل44ا

سلنوسةدسلتفرعاتجسلزوسئدبسلمحورأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(ا
سلمحور.

مااساماسلجزءاسلمشاراإليهافياسلشكل؟  ااا5سلاؤسلا

ل44ا

نهاياتاسلمحوردسلتفرعاتاسألوليةجسلنوسةبسلمحورأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(ا
نهاياتاسلمحور.
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ل44اأيامناسآلتيايعداعمليةاجناية؟  ال58سلاؤسلا

تجدددتبرعماجسنشطارابسقترسنأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سالقترسناهواسنتقالاسلمادةاسلورسثيةامناخليةاألخرىامناسلبكتيريااوهواعمليةاجناية.

ل44ايتماتبادلاسلمادةاسلورسثيةافيابدسئياتاسلنوسةامناخاللا...  اا58سلاؤسلا

سلكرومواوماتدسلغشاءاسلبالزمياجسلهديباتاابسلمحفظةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلهديبات.

أذكرامكاناحدوثاهذساسلنوعامناسلتخمر؟  اا58سلاؤسلا

ل44ا

سلفجوستدسلجدسرجسلعضالتابسلنوسةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(ا
ترسكماحمضاسلالكتيكافياسلخليةاسلعضليةايابباسلشداسلعضلي.
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كماعدداسلجزيئاتاسلناتجةافياسلتفاعلا  ا583سلاؤسلا
سلتالي؟

ل44ا

ATP 4دATP 3ج ATP 2بATPأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(ا
.2 ATP

أذكرامكاناحدوثاهذساسلنوعامناسلتخمر؟  ا584سلاؤسلا

ل44ا

سلحيوسناتدسلنباتجسلفطرياتبسلطيوراأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(ا
سلفطريات.
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سلصلعاهواصفةامرتبطةابالجنسااائداعنداسلذكوراومتنحياعنداسإلناثاإذساكاناBايمثلا  ا585سلاؤسلا
سلصفةاسلاائدةاواbاسلمتنحيةاأيامناسآلتيايمثلاجيناتاأنثىامصابةابالصلعا؟

435ا

BBدBbجBBbبbbأ

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:ا

أصلع سليم

ذات شعر عاديسليمه
تعاني من تساقط 
الشعر مصابة 

بالصلع

أصلع
العضو
ذكر

أنثى

BB Bb bb

435اسلقاعدةاسلنيتروجينيةاسلتياالاتوجداعلىاسلحمضاسلنووياRNAاهي؟  ا586سلاؤسلا

سلجوسنينادسلثايميناجسليورسالبسلاايتواينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
.)T(ابدالامناسلثايمينا)U(ايتكونامنااكراسلرسيبوزاواسلقاعدةاسلنيتروجينيةاسليورسايلاRNAسلـا

انجابالهاآذسناطويلةاتزوجامناآخرالهاآذسناقصيرةاواأنجبوساأفرسداجميعهمالهماآذسنا  اا58سلاؤسلا
طويلةاواتزسوجوساواأنجبوسا3اطويلةاو1اقصيرة؛اصفةاسآلذسناسلطويلةاصفةا...

435ا

xxxxدxxxx جمتنحيةباائدةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اائدة.

التكاثر و الوراثة
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435انوعامتالزمةاطرسزهااسلجينياXXY ...  ا588سلاؤسلا

xxxxدمتالزمةادسونااجمتالزمةاتيرنربمتالزمةاكلينفلترأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

.XXYمتالزمةاكلينفلتر:ا
متالزمةاتيرنر:اXO،اكرومواوماته:ا45اكرومواوماباببانقصافياسلزوجا23.

متالزمةادسون:اكرومواوماتها47ابابباإضافةازوجاإلىازوجاسلكرومواوماتا21.
سلشخصاسلطبيعي:اكرومواوماتها46ابحيثايكونا23ازوج.

435اارجلالديهاأبناءانصفهماذكوراوفيهمامرضاهيموفيليااسلدمافإناطرسزهماسلجينياهوا...  اا58سلاؤسلا

xxxxدXHX0 جXHXHبXhxHأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألناXاسلكبيرةاتعبراعناسلاليم،اواxاسلصغيرةاتعبراعناسلمصاب.

435اافائدةاسلعبورافياسإلنقااماسلورسثيا...  الا5سلاؤسلا

تبادلاسلمعلوماتابسلتنوعاسلورسثيأ
xxxxدxxxx جسلورسثية

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلعبوراسلجيني:اهواتبادلاسألجزسءابينازوجامناسلكرومواوماتاسلمتماثلة،

سالنقااماسلمنصفاينتجاعنهاتنوعااورسثياا.ا
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إذساكاناعدداسلكرومواوماتالألمشاجافياسلدجاجايااويا39اكرومواومافإناعددا  ااا5سلاؤسلا
كرومواوماتاسلخليةاسلكبديةايااوي؟

435ا

156د39 ج78ب19أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
.78

اإذساكانتانابةاسلثايمينا%29ا)T(،افماانابةاسألدينينا)A(؟ا  ااا5سلاؤسلا
435ا

xxxxدxxxxج%25 ب%29أ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
 .)T(ا=اكميةاسلثايمينا)A(ألناكميةاسألدنينا
.)C(ا=اكميةاسلاايتواينا)G(كميةاسلجوسنينا

435اأياسلخيارستاسآلتيةاتمثلارجلاطبيعيامصابابالعقم؟  ا3ا5سلاؤسلا

xxxxدxxxxج XXY+44بXY+44أ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:اا

أحداأاباباسلعقماعنداسلرجالاهواخللافياسلجيناتاأواسلكرومواوماتامثلامتالزمةاكالينفلترا..ا
متالزمةاكالينفلتر:اهيامتالزمةاتوجدافياسلذكوراسلذينايمتلكوناصبغا)X(ازسئدافياخالياهم،اليصبحا

.XY+44اابدالامناXXY+44سلعدداا
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435اتزوجاأرنبانافنتجاأبناءاأحدهماالوناأاوداواسآلخرالوناأبيض،امااسلطرسزاسلجينيالألبوينا؟اا  ا4ا5سلاؤسلا

 bb , Bbدbb , bbجBB , Bbب bb , BBأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:اا
)Bb(سألرنباسألاود:ا
)bb(سألرنباسألبيض:ا

سلطرزاسلشكليةاسلناتجة:ا2اأاودا:ا2اأبيضاا=ا1اأاودا:ا1اأبيضا.
bb Bb

Bb

bb

bb

bb

اآلباء

األبناء

افصيلةاسلدماسلماتقبلةاهيا...  ا5ا5سلاؤسلا

A A

A
B B

B

435ا

OدABجBبAأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
ألناABاتاتقبلامناجميعاسلفصائلاوالاتعطياإالانفاها.
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سبناليساحامالاللمرض،او  ا6ا5سلاؤسلا
وسحدامناأبنائهامريضا؟!

436ا

3اأنثىا:ا3اذكرد4اأنثىا:ا4اذكرج2اأنثىا:ا2اذكرب1اأنثىا:ا1ذكرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلدسئرةاترمزالإلناث:اسلملونةايظهرافيهااسلمرض،انصفاملونةاحاملةاللمرض.
سلمربعايرمزاللذكور:اسلملونايظهرافيهاسلمرض،انصفاملوناحاملاللمرض.ا

إذساكاناتالالاسلقوسعداسلنيتروجينيةافياقطعةامناأحداشريطياحمضاDNAاهوا  ااا5سلاؤسلا
5CTGAATTCA3اافمااسلتالالاسلمتممالهذهاسلقطعة؟ا

436ا

’CAGTTAACG5’3د’TCAGGCCTG’3ج’AGTCCGGAT5’3بGACTTAAGT’3’5أ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
بتغييراكلاقاعدةاإلىاسلقاعدةاسلمتممةالهااواقلباستجاهاسألرقاماسلمعبرةاعناستجاهاسلالالةافياطرفيها.

435افيروسامادتهاسلورسثيةاRNAابدالامناسلـاDNA؟  ا8ا5سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxx بفيروساسرتجاعيأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.Hمناسألمثلةاعلىاسلفيروساسالرتجاعي:افيروساسإليدزا
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436اسلحشائشاسلكبديةاتصنفامناأباطاأنوسعاسلنباتاتاألنهااتفتقرالـا:  ااا5سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبتالالاDNAأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
.DNAتالالا

436اممايتكوناسلنيوكلياوم؟  الل6سلاؤسلا

فوافاتاوهاتوندDNAامرتبطابهاتونجفوافاتاوبروتونبنترستاوابروتونأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)ج(
 DNAامرتبطابهاتون.

436اسلذياينتجامناسندماجاكلامناسلبويضةاواسلحيوسناسلمنوي:  اال6سلاؤسلا

سلزيجوتدسلجااتروالجسلبالاتيوالبسلجنينأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)د(
سلزيجوت)اسلالقحةا(:استحاداسلحيوسناسلمنويابالبويضةاويحدثافياأعلىاقناةاسلبيض.

436اسلعمليةاسلتياتلعبادورسافياسلتنوعاسلورسثي:  اال6سلاؤسلا

xxxxدxxxxجسلتوزيعاسلحربسإلنقااماسلمتااويأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)ب(
سلتوزيعاسلحراأواسلعبوراإناتوسفرتافياسلخيارست.
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تعتبراصفةاسلظهراسألحمراRافياذبابةاسلفاكهةااائدةاعلىاصفةاسلظهراسألاوداr،اماانابةا  ا3ل6سلاؤسلا
سلطرزاسلشكليةاسلناتجةاعناتلقيحاذكراظهرهاأاودامعاأنثىاغيرامتماثلة؟

436ا

3:1د2:1ج1:2ب1:1أ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:اا

ألناسلذكراصاحباسلظهراسألاوداطرسزهاسلجينياالبداوأنايكوناrrاألناسلصفةامتنحيةافالاتظهراإالا
إذساكانامتماثلاسلجينات،اأمااسألنثىاغيراسلمتماثلةافطرسزهااسلجينياRrاثمانرامامربعابانيتالمعرفةا

سلنابة.

إذساكانتافصيلةاسألماAاوفصيلةاسألباABاأيامناسلتالياالايمكناأناتكونافصيلةااأحدا  ا4ل6سلاؤسلا
سألبناء؟

436ا

OدABجBبAأ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:اا

ألنافصيلةاسلدماOاصفةامتنحيةافالايمكناسلحصولاعليهااإالاإذساكاناسألبايحملاجيناامتنحيااواسألما
تحملهاكذلكابينمااهناافصيلةاسألباABامكونةامناجينينااائدينافالايمكناأنانحصلامنهاعلىاجينا

متنحيابالتالياياتحيلاأناتظهراسلصفةاسلمتنحيةاعلىاسإلبن.

436اماانوعاسلمتالزمةاسلتياطرزسهااسلجينياXXYا؟  ا5ل6سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبمتالزمةاكلينفترأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
متالزمةاكلينفتر.
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أبامصابابعمىاسأللوسناولهابنتااليمةاتزوجتابرجلااليم،اماانابةاأنايصاباسألوالدابـا  ا6ل6سلاؤسلا
عمىاسأللوسن؟

436ا

%100د%50ج%25ب%0أ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:اا

   %25اإذاأناسلبنتابالتأكيداحاملةاللمرضاألناوسلدهاامصاباواسلمرضامرتبطابالجنساأياأنها
محمولاعلىاسلكرومواوماXامماايعنياأناسلكرومواوماXاسلذياسنتقلاللبنتامناأبيهاامصابافالبداأنا
تكوناحاملةاللمرضاوابرامامربعابانيتاللبنتاوازوجهااسلاليمانحصلاعلىاذكرامصابامناأصلا

سل4اأوالدافتكوناسلنابةاربعاأوا25% .

436ايوجداDNAافيا...  اال6سلاؤسلا

سلريبواوماتدسلنوسةاوسلايتوبالزماجسلايتوبالزمابسلنوسةأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)ج(
فياسلمخلوقاتاسلحقيقيةاسلنوسةايوجداDNAافياسلنوسة،

وفياسلمخلوقاتاسلبدسئيةاسلنوسةايوجداDNAافياسلايتوبالزم.

436اأياسلطرزاسلجينيةاسآلتيةاألنثىامصابةابمتالزمةاتيرنر؟  ا8ل6سلاؤسلا

xxyدxxxجxyبxoأ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)أ(
.XO
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نظاماسلمكافحةاسلحيويةاهواإدخالامخلوقاحيافيابيئةاللقضاءاعلىامخلوقاتاحيةاأخرىا  اال6سلاؤسلا
ضارة،اهذهاسلعالقةايمكناأناتكونا...

438ا

سفترسساأواتعايشدتطفلاأواسفترسسجاتكافلاأواتقايضبتطفلاأواتقايضأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
تطفلاأواسفترسس.

تماتلقيحانباتين،اونتجاعناذلكاأزهاراحمرسءاواأزهارابيضاء،امااسلطرسزاسلجينيالهذينا  الا6سلاؤسلا
سلنباتين؟

438ا

Rr,Rrدrr,rrجrr,RRبRR,RRأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلمقصوداسلطرسزاسلجينياللنباتيناسلذيناتماتلقيحهماوليساسلناتجين.

436اإذساكاناعدداسلكروموااتاسلجنايةالإلناانا23اكرومواومامااعدداكرومواوماتاسلجلدا؟  ااا6سلاؤسلا

xxyدxxxج46ب23أ

سلشرح:ااسلجوسب:ا)ب(
.46
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438اعنداتخصيباسلبويضةاأيامناسآلتيايحدث؟  ااا6سلاؤسلا

أ

يرتفعاهرمونا
سلبروجاتروناوا
الايضمحلاسلجاما

سألصفر

ب

يرتفعاهرمون
سلبروجاتروناوا
يضمحلاسلجاما

سألصفر

ج

ينخفضاهرمون
سلبروجاتروناوا
يضمحلاسلجام
سألصفر

د

ينخفضاهرمون
سلبروجاتروناواال
يضمحلاسلجاما

سألصفر

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
يرتفعاهرموناسلبروجاتروناواالايضمحلاسلجاماسألصفر.

438اامااسلذياينقلاسألحماضاسألمينيةاإلىاسلرسيبواومات؟  ا3ا6سلاؤسلا

سلناخدmRNAاسلراولجrRNAاسلرسيبواوميب tRNAاسلناقلأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا

438االوكايعتمداعلىاسلورسثة:  ا4ا6سلاؤسلا

سلتعوددمكتابجغريزيبسدرسكيأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
غريزي.
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438امخلوقالها4اأزوسجامناسلكرومواوماتافمااعدداسلترسكيباسلجينيةاسلمحتملةاله؟  ا5ا6سلاؤسلا

128د64ج32ب16أ

سلشرحا:سلجوسب:ا)أ(
2nا،احيثاnاعدداسلكرومواومات.

438اوحدةاوظيفيةاتتحكمافياسلصفاتاسلموروثةاوتنتقلامناجيلاإلىاآخر:  ا6ا6سلاؤسلا

سلكرومواومدسلكروماتيدستجسلـاDNAبسلجينأ

سلشرحا:سلجوسب:ا)أ(
سلجين.

438امااساماسلمرضاسلورسثياسلذيايابباسختاللافياسألنزيمات؟  ااا6سلاؤسلا

عدمانمواسلغضروفدتاياااكسجسلهنجتونبجالكتوايمياأ

سلجوسب:ا)ج,أ(
سلشرحا:

اأاواجاصحيحان،الذلكامناغيراسلمتوقعاأنايوضعاامعاالنفساسلاؤسل.
مرضاسلجالكتوايميا:امرضاينتجابابباغياباجيناينتجاسإلنزيماسلماؤولاعناتحليلاسلجالكتوز.

مرضاتاياااكس:امرضاينتجابابباغياباسإلنزيماسلماؤولاعناتحليلاسلموسداسلدهنية.

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C219 جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

438اماافائدةاسألعضاءاسلذكريةاإذساكانتاخارجاسلجام؟  ا8ا6سلاؤسلا

اهولةاسإلخصاباأ
إنتاجاسلحيوسناتابسلخارجي

الاشيءاممااذكردأاوابجسلمنوية

سلشرحا:سلجوسب:ا)ب(ا
إنتاجاسلحيوسناتاسلمنوية.

438امخلوقالديها6اأزوسجاكرومواوماتاكماعدداسلجيناتاسلمحتملة؟  ااا6سلاؤسلا

68د66ج64ب62أ

سلشرحا:سلجوسب:ا)ب(ا
2 646 =

438اسلحمضاسلذيايحملاسلمعلوماتاسلورسثية:  الا6سلاؤسلا

نوويداكريجدهنيبأمينيأ

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:ا
معلومة:ا

تتكوناسألحماضاسلنوويةامناوحدستابناءاأااايةاهياسلنيوكلوتيدستاوسلنيوكليوتيدستاتتكونامن:
1-افوافات

2-اقاعدهانيتروجينية
3-ااكرارسيبوز

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C220 جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

438امرضامتنحيايصيباسلبروتيناسلغشائيايابباإفرسزامخاط:  ااا6سلاؤسلا

سلمهاقدسلجالكتوايمياجتاياااكسبسلتليفاسلكيايأ

سلشرحا:سلجوسب:ا)أ(ا
سلتليفاسلكياي.

فياسلحمضاسلنووي،اإذساكاناترتيباسلقوسعدافياسلالالةاسلمتممةاهوا)5TGAAGTTA3(   ااا6سلاؤسلا
فإناترتيباسلالالةاسألااايةاهو:

438ا

CAGGACCG,3,5دCAGGACCG,5,3جACTTCAA,3,5بACTTCAAT,5,3أ

سلشرحا:سلجوسب:ا)أ(ا
3,ACTTCAAT,5

438اتامىاسلعمليةاسلتيايتمافيهااربطاmRNAامعاسلرسيبواوماوتصنيعاسلبروتينابا...  ا3ا6سلاؤسلا

اسلمعالجةدسلتضاعفجسلشفرةبسلناخأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سإلجابةاسألصحاهياسلترجمةالكناغيراموجودة.ا
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مااسلذيايمثلاسلشكلاجانبه؟ا  ا4ا6سلاؤسلا

438ا

سلفوافاتدRNAجسلقاعدةبسلنيوكليوتيدأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(ا
سلنيوكليوتيد.

سلشكلاسلمجاورايمثل:  ا5ا6سلاؤسلا

438ا

سلانتروميردقاعدةاتشارجافجاجزيءاسلـاATPبجزيءاسلـاADPأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(ا
معلومة:اسلانتروميرا=<اتركيبايربطاسلكروماتيدستاسلشقيقة.
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438اتحدثاعمليهاسلعبوراسلجينيافياسلطور؟  ا6ا6سلاؤسلا

سالنفصاليدسالاتوسئيجسلتمهيدياسلثانيبسلتمهيدياسألولأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلتمهيدياسألول.

قطعةامناسلحمضاسلنووياDNAاتالالاقوسعدهااGGGCATاحدثتالهااطفرةافأصبحا  ااا6سلاؤسلا
تالالاقوسعدهااGGACATاتامىاهذهاسلطفرة:

438ا

تضاعفدحذفجساتبدسلبإزسحةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
ساتبدسل.

438امرضاهنتنجتونايؤثراعلى:  ا8ا6سلاؤسلا

سلجهازاسلهيكليدسلجهازاسلتنااليجسلجهازاسلعصبيبسلجهازاسلهضميأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
مرضاهنتجتوناهوامرضاورسثيااائدايؤثراعلىاسلجهازاسلعصبي.
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438اأياسالختالالتاسلتاليةايعداسختاللاورسثيااائد؟  ااا6سلاؤسلا

سلمهاقدهنتنجتونججالكتوايميابتاياااكسأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
هنتنجتون.

438انباتاشباسلليلاأحمراRRاتزسوجامنانباتاشباسلليلاسألبيضاrr ا  ال63سلاؤسلا

اتوزيعاحردايادةاغيراتامةجايادةامشتركةبايادةاتامةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
ايادةامشتركة.

438اعنداحدوثاتزسوجاأبوينالهماسلطرسزاسلجينياAaBbافاناسألبناءايكونالهم:  اا63سلاؤسلا

AABB,AABB أ
,AABB,AABBب AaBb,AaB

,AaBb,AABBجAabb,aabb
aabb,aabb,دAaBb,AaBb

aabb,AABB

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
.AaBb,AaBb, aabb,AABB
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438اأياسلحيوسناتاسلتاليةايتكاثرابإاترستيجيةاسلمعدل؟  اا63سلاؤسلا

بقرةدجملاجدببفأرأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:
معلومةا 

سلتكاثرابإاترستيجيةاسلمعدل:امخلوقاتاصغيرة،االتعتنيابالصغار،اتنتجاأعدسداكبيرة،اأمثلتها:اسلجرسدا
وسلفأر.

سلتكاثرابإاترستيجيةاسلقدرةاسإلاتيعابية:امخلوقاتاكبيرة،اتنتجاأعدسدساقليلة،اتعتنياباألبناءامثالها:اسلفيلة،ا
سلدب،اسلجمل،اسلبقرةا...

438اسلمرضاسلمرتبطابالكرومواوماتاسلماؤولةاعناتحديداجنساسلمولوداهو:  ا633سلاؤسلا

سلهيموفيليادمتالزمةادسونجسأللبينوباقصراسلنظرأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
وأيضاامرضاعمىاسأللوسنامرتبطابالجنس.

438اجنينارصدافيهاتشوه،اأياسألعضاءاتتبعاسلتشوه؟ا  ا634سلاؤسلا

xxxxدxxxجسلجهازاسلعصبيبسلجلدأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
ا)جوسبادكتور(اولكنامختلفافيه.
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438امرضاينتجاعنهاتغيباصبغةاسلميالنين:  ا635سلاؤسلا

سلمهاقداتاياااكسجاسلجالكتوايوماباسلتليفاسلكيايأ

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:
معلومة:

 سختالالتاورسثيةامتنحية:
1-اسلتليفاسلكيايا=<اتعطلاجيناماؤولاعناإنتاجابروتيناغشائياويابباإفرسزامخاطاكثيف.

2-اسلمهاقا=<افقداصبغةاسلميالنينا-الايوجدالونافياسلجلد.
3-امرضاتاياااكسا=<االاتتحللاسلموسداسلدهنية.

4-اسلجالكتوايمياا=<االايتحللاسلجالكتوز.
سختالالتااائدة:

1-اهنتجتونا=<ايؤثرافياسلجهازاسلعصبي.
2-اعدمانمواسلغصروفا=<ايؤثرافيانمواسلعظام.

438امانوعاطفرةاسلاDNAاسلتياكانتاتحملاتالالاGGACATاثمااأصبحتاGGCATا؟ا  ا636سلاؤسلا

تضاعفدحذفجساتبدسلبإضافةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
حذف.

  اا63سلاؤسلا
تأخراسإلنجاباعنداأحداسلزوجيناوعندافحصاسلاائلاسلمنوياستضحاااالمتهاوسكتشفافيا
وقتاالحقامشكلةافياحركةاسلحيوسناتاسلمنويةاافيامهبلاسألنثى،اأياسلغدداسلتاليةانقصا

إفرسزهاايابباهذهاسلمشكلة؟ا

438ا

سلمبيضدسلحوصلةاسلمنويةجسألنابيباسلمنويةباسلبرواتاتاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
ألناسلذكرااليم،الاناامتأكدين.
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438اصيغةامتالزمةاكاليفنتر:ا  ا638سلاؤسلا

XOدXYYجXXبXXYأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
.XYY

438ارجلايعانيامناهشاشةاسلعظاماوضعفهااياتنداإلىاذلك:  اا63سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبانقصاسلكالايومأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
انقصاسلكالايوم.

438اتنتجاسلخصيةاهرمون:  ال64سلاؤسلا

سلكالاتوليندسلتاتواترونجاسلبروجاترونبسألاتروجينأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سلتاتواتيرون.

438اسلمرضاسلورسثياسلذيااببهاغياباأنزيمايحللاسلدهون:ا  اا64سلاؤسلا

سلمهاقدسلتليفاسلكيايجاسلجالكتوايومابتاياااكسأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
تاياااكس.
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438اممايتكوناسلنيوكليواوم؟  اا64سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبDNAاوهاتونأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
.DNAسلنيوكليواوما=<ابروتيناسلهاتوناواا

438اإذساكانتافصيلةادماسألباAاوسألماABاأيامماايلياالايمكناأنايكونافصيلةادماأحداسألبناء؟  ا643سلاؤسلا

BدAجABبOأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
.O

عنداإنجاباطفلامناأمافصيلةادمهااBاواأبافصيلةادمهاAافمناسلمتوقعاأناتكونافصيلةا  ا644سلاؤسلا
دمه؟

438ا

xxxxدBجAبABأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:
حلهابمربعابانيت.

Ai A

ABAB
AB AB

i
i

B

iB
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يوجداطفلينافصيلةادمهماABا،اOافصيلةادماسألباسألولاAاوسألماABااوسألباسلثانيا  ا645سلاؤسلا
فصيلةادمهاAامافصيلةاسألماحتىايعرفاأيهمااطفلهم؟ا

438ا

 AانقيدAجBانقيبOأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
.O

ا43اأيامناسلتاليايحدثالهاسنقاامامنصف؟ا  ا646سلاؤسلا

xxxxدخاليااسلكبدجخاليااسلمبيضبخاليااسلجلداأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
ألنهااتنقامالتكويناسلجنين.

ا43اماهياسلقوسعداسلنيتروجينيةاسلمتممةاللالالةاسلتالية:ا5ATGGGCGC’3ا؟  اا64سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxب3TACCCGCG5أ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلطريقةاهياتبديلاكلاأدنيناباثايميناواكلاجوسنينابااايتوايناواسلعكساواقلبامكاناسلرقمين.
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ا43افصيلةاسلدماABاطرسزهااسلجيني:  ا648سلاؤسلا

xxxxدxxxxجi^a i^bبiiأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
  i^a i^bااجينانااائدسنا--اوسلجيناiامتنحيا--اوبينهمااايادةامشتركة.

ا43اإخاللاورسثيايؤثرافياإفرسزاسلعرقاوسلمخاط:  اا64سلاؤسلا

سلجالكتوايميادسلهيموفيلياجسلمهاقبسلتليفاسلكيايأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
ينتجاعناتعطلاسلجيناسلماؤولاعناإنتاجابروتيناغشائياوايؤثرافياإفرسزاسلمخاطاوايعيقاسلهضم.

ا43اسلطفرةابالخليةاسلجناية:  ال65سلاؤسلا

تختفياعنداظهوراأ
تظهرافياسألجيالابسألمشاج

تظهرابالجيلاسألولدتعالجاطبيااجسلقادمة

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
تظهرافياسألجيالاسلقادمة.
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أنتجتاإناثامنادودةاسلقزابيوضاافأصبحتاأفرسدساجديدةاذكوراوإناثاادوناحدوثاتلقيحا  اا65سلاؤسلا
لها،اهذهاسلطريقةامناسلتكاثر:

ا43ا

سلعذريدسلتجددجسلتبرعمبسلتجزؤأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
اسلتكاثراسلعذرياهواتكاثرادوناوجوداذكور.

عنداتزسوجاأرنباأاوداBBامعاأرنباأبيضاbbافإناأفرسداسلجيلاسألولاجميعهاااتحملا  اا65سلاؤسلا
سلطرسزاسلجينيا...ا

ا43ا

BbbدbbجBBبBbأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
منامربعابانيت.

تزسوجاانجاباأذنهاطويلةامعاانجاباأذنهاقصيرة،اكاناأفرسداسلجيلاسألولاآذسنهماطويلة  ا653سلاؤسلا
افياتزسوجهماكانتاسلنابةا3اطويلةاوا1اقصيرة،اناتنجامماايلي:

ا43ا

اسألذناسلطويلةابسألذناسلطويلةااائدةأ
xxxxدسألذناسلقصيرةااائدةجسلمتنحية

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
منامثلثابانيتاناتنتجاهذهاسلناباواسلاائداهواسلذياطغىاعلىاسلمتنحيا..
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ا43ااجزيئاتاكبيرةامعقدةاتخزناسلمعلوماتاسلورسثيةاوتنقلها:  ا654سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxx بسألحماضاسلنوويةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
.G=CواT=A--االهااأربعاقوسعدانيتروجينيةاأدينيناثايميناجوسنينااايتواين

اتماتلقيحانباتيناونتجاعناسلتلقيحاأحمرا25%اواأصفرا%25اوبرتقاليا%50،امااسلطرسزا  ا655سلاؤسلا
سلجينياللنباتين؟

ا43ا

RRYYدRrYyجRRyy بRryyأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
.RRYY

أظهراسلتحليلاسلكيميائيالعينةامناسلحمضاسلنووياRNAابأنا%21امناسلقوسعدا  ا656سلاؤسلا
سلنيتروجينيةاعبارةاعناأدنين،افكمانابةاسليورسايلافياهذهاسلعينة؟

ا43ا

xxxxد%51ج%29ب%31أ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سألقربالا21%.
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ا43اأياسلخيارستاسلتاليةايعداصحيحااالرتباطاسلقوسعداسلنيتروجينةامعابعضها؟  اا65سلاؤسلا

A-CاG-Tد A-GاU-CجA-CاG-Tب C-GاA-Tأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
G=CاA=T

ا43اأياسآلتيايااهمافياسلتنوعاسلورسثياللمخلوقاسلحي؟  ا658سلاؤسلا

سالنقااماسلمنصفدسألبوسغجسلتكاثرابالتبرعمبسالنقااماسلمتااويأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
خصائصه:اينصفاعدداسلكرومواومات،ايحدثافياسلخاليااسلجنايةالتكويناسألمشاج،ايؤدياإلى

سلتنوعاسلورسثي،ايحدثاعلىامرحلتينامتتاليتين.

عنداتزسوجانباتين،انباتابنفاجياسألزهاراطويلاRTامعانباتاأبيضاسألزهاراقصيراrtافماا  اا65سلاؤسلا
هواسلنوعاسلناتجافياسلجيلاسألول؟

ا43ا

xxxxدRrttجRrTtبrrTtأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
منامربعابانيت.
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عنداتزسوجانباتاأصفراسألزهاراYYامعانباتاأخضراسألزهاراyyافإناسلجيلاسلناتجامنا  ال66سلاؤسلا
سلتزسوجاهو:

ا43ا

xxxxدyyجYYبYyأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
منامربعابانيت.

ا43ااأيامناطقاسلمحيطاسآلتيةاالاتتمكناسلمخلوقاتاسلحيةاسلتياتنتجاغذسئهاابنفاهااأناتعيشافيها:  اا66سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxx بسلمنطقةاسلمظلمةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
األناسلمخلوقاتاسلذستيةاسلتغذيةا)أغلباسلنباتات(اتحتاجاللضوءالعمليةاسلبناءاسلضوئي.

ا43اسلعالقةابينانزفاسلدماوعمىاسأللوسن:  اا66سلاؤسلا

xxxxدxxxxجمتأثرةابالجنسبمرتبطابالجنسأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلصفاتاسلمرتبطةابالجنس:اصفاتاتتحكمافيهااجيناتامحمولةاعلىاسلكرومواوماXاواهياأكثراشيوعاا

فياسلذكور.
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ا43ااالايااعدافيازيادةاسلتنوعاسلورسثي:  ا663سلاؤسلا

زيادةاعددادسالنقااماسلمنصفجسلعبوراسلجينيبسلتوزيعاسلعشوسئيأ
سلكرومواومات

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
زيادةاعدداسلكرومواومات.

ا43اتوجداأجاامابارافي:  ا664سلاؤسلا

سلخاليااسلجاميةاأ
سلخاليااسلجنايةابسألنثوية

xxxxدxxxxجسألنثوية

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
أجاامابارا:اكرومواوماتاXاغيراسلفاعلةافياجاماسألنثىاواتوجدافياسإلناثافقطا.

ا43ااسلتكاثرافياسلديدسناسلمفلطحة:  ا665سلاؤسلا

xxxxدسنتشارجخارجيبدسخليأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سإلخصابافياسلديدسناسلمفلطحةادسخلياوهياخنثى.
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  ا666سلاؤسلا

عنداتزسوجانباتيناسألولابنفاجياسألزهاراطويلاRTاوسلثانياأبيضاسألزهاراقصيراrt،اماا
سلعبارةاسلتياتصفاسلجيلاسألولابشكلاصحيح؟

غير متماثلمتماثلالطراز الجيني

1

2

3

4

RRTT

RrTT

RrTt

rrtt

x
x

x
x

ا43ا

4د3ج2ب1أ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
منامربعابانيت.

لماذساتأخذاسألماسلتياتحملاسلعاملاسلريزيايا)-RH(احقنةاعندماايكوناطفلهاايحملاسلعامل  اا66سلاؤسلا
سلريزيايا)+RH( ؟

ا43ا

منعاإنتاجاأجااماأ
RH+منعاإنتاجاأجاامبمضادةالا

RH-جمضادةالاxxxxدxxxx

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
اسلوسضحاأناهذهابروتيناتا)سلعاملاسلريزياي(اواتأخذهااسألمالكياالاتكوناهناكاأجاامامضادةالعاملهاا

سلريزيايا)-RH(افياجاماطفلهاا..ا)تحرياتاكلبالكناسإلجابةاصحيحةابإذناهللا(
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ل44اأينايوجدابروتيناسلكيرستيناسلصلب؟  ا668سلاؤسلا

أجنحةاسلفرسشةدقشرةاجرسداسلبحرجشعراسلخروفبعظاماسلفأرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
يدخلاسلكيرستينافياسلشعراوسألظافراوسلريشاوسلقرون.

ل44اسلصفاتاسلمظهريةاسلناتجةاعناأزوسجاسلجيناتاسلمتقابلةاهي:  اا66سلاؤسلا

غيرامتماثلاسلجيناتادسلمتماثلاسلجيناتاجسلطرزاسلشكليةابسلطرزاسلجينيةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلطرزاسلشكليةا.

ل44اأياسلخيارستاسلتاليةايعداوصفااصحيحاالوظيفةاسألحماضاسألمينية؟  الا6سلاؤسلا

تخزيناسلطاقةا-اتشكلاأ
بحوسجز

نقلاسلموسدا-اتزيدا
ارعةاسلتفاعلا-اتكونا

هرمونات
تخزيناسلمعلوماتاج

تخزيناسلطاقةا-اتوفرادسلورسثيةاونقلهاا
دعمااتركيبيا

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سألحماضاسألمينيةاهياوحدةابناءاسلبروتيناتاسلتياتكوناسإلنزيماتاوسلهرمونات.
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ل44اسلتكاثراسلذياتنتجافيهاسإلناثابيوضااتصبحاأفرسدسادوناحدوثاتلقيح:  ااا6سلاؤسلا

إنتاجابريعمياتدسلتجدداااجسلتكاثراسلعذريبسلتبرعماأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلتكاثراسلعذريا/اهواقدرةاسلبويضةاغيراسلمخصبةاعلىاإنتاجاأفرسداجديدة.

ل44امناهواسلعالماسلذياسكتشفاسلاDNA؟  ااا6سلاؤسلا

كريكدوسطاونااااجتشارجافابفريدريكاجريفيثأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
فريدريكاجريفيث.

ل44اسلطرسزاسلجينياYOاياببا:  ا3ا6سلاؤسلا

ذكراطبيعيدمتالزمةاكليفنترااااجمتالزمةاتيرنرابسلوفاةاأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

متالزمةاتيرنرا=ا45اكرومواوماااا44+اXOا)إناثافقط(
متالزمةاكليفنترا=ا47اكرومواوماااا44+اXXYا)ذكورافقط(

كرومواوما46ا=اXY+44ا=اذكراطبيعي
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ل44اأيامناسلتالياالاينتقلاللجنيناعبراسألم؟  ا4ا6سلاؤسلا

سلمضادستاسلحيويةدسألكاجينااجسلموسداسلمغذيةبخاليااسلدماسلحمرسءأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلموسداسلمغذيةاواسألكاجيناواسلمضادستاسلحيويةاتنتقلامناسألماإلىاسلجنيناعبراسلمشيمة.

ل44اأيامماايليايكونافيهاستحاداسلحيوسناسلمنوياوسلبويضةاخارجاسلجام؟  ا5ا6سلاؤسلا

سلالحفاةدسلضفدعاجسلبطريقبسلصقراأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
يكوناسإلخصاباخارجياللمخلوقاتاسلتياتعيشافياسلماءاعدساسلقرش.

اإذساأصيباشخصابمرضاسلجدرياوشفيامنهاوأصيبابهامرةاأخرىافإناسلخاليااسلتيا  ا6ا6سلاؤسلا
اتقومابتذكراسلمرضاهي:

ل44ا

خاليااسلدمدسلخاليااسلبالزميةجسلخاليااسلذسكرةبسلخاليااسألكولةاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
سلخاليااسلذسكرة.
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ل44اسلطفرةافياسلخليةاسلجاميةا...  ااا6سلاؤسلا

تظهرافياسألجيالاابتظهرافياسلجيلاسألولااأ
الاتظهردتظهرافياسلجيلاسلثانيجسلقادمةا

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
الاتظهر.

ل44اااسلصفةاسلمحددةاألبناءاسلجيلاسألولاتكونا...  ا8ا6سلاؤسلا

متنحيةدمتأثرةابالجنسجمرتبطةابالجنسااباائدةاااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ااسلصفةاسلاائدةاهياسلتياتظهرافياسلجيلاسألولاإذساكاناسألبوسنانقيين.

ل44اأيامماايلياصحيحاعناسلمناعة؟  ااا6سلاؤسلا

سلجلداهواخطاسلدفاعابترفعاسلدهونااااأ
غيرامخصصةافقطدتحطماسلدمجسألول

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلجلداهواخطاسلدفاعاسألول.
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إذساأخذنااصورةامقطعيةامناسلحبلاسلشوكياتكوناسألعصاباسلشوكيةاعلىاشكلاأزوسجا  ال68سلاؤسلا
عددها:

ل44ا

62د31ج12ب6أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سألعصاباسلشوكيةا31اوسألعصاباسلمخيةا12.

ل44اسالاماسلعلمياسلصحيحاللبرتقال:  اا68سلاؤسلا

citrus Sinensisدcitrus sinensisجCitrus SinensisبCitrus sinensisأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ساماسلمخلوقايتكونامناساماسلجنساويبدأابحرفاكبيراوساماسلنوعاويبدأابحرفاصغير.

ل44اأيامماايلياالاياهمافياسلتنوعاسلورسثي؟  اا68سلاؤسلا

تعادلااب سلعبوراسلجينيأ
سلتزسوجاسلعشوسئيدسالنقااماسلمنصفجسلكرومواومات

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
تعادلااسلكرومواومات.

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C241 جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

ايمثلاسلشكلاسلمجاوراسلطورا...  ا683سلاؤسلا

ل44ا

سإلاتوسئيدسالنفصالياجسلنهائيابسلتمهيدياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(ا
سإلاتوسئي.

أينايحدثاسلعبوراسلجيني؟  ا684سلاؤسلا

ل44ا

aامعاBدAامعاa ج  B مع bب B مع aأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(ا
اسلعبوراهواتبادلابيناأجزسءاسلكروماتيدستاسلدسخلية.
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ل44اينكمشاسلبرسميايومافياسلمياهاسلعذبةاوذلكالوجوداخللافيا...  ا685سلاؤسلا

سألهدسبدسلنوسةاسلصغيرةاجسلفجوةاسلمنقبضةبسلنوسةاسلكبيرةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلفجوةاسلمنقبضةاهىاماؤولةاعناتنظيماسلماءافىاسلجام.

ل44ايتماتخزيناDNAافيا...  ا686سلاؤسلا

أجااماجولوجيدميتوكوندريااجكرومواوماتبسلبالاتيدستاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
  DNAا+ابرونينا=<اكرومانين.

اكرومانينا+اكروماتين=<اكرومواوم.

ل44اسلمصابينابعمىاسأللوسناالاياتطعونارؤيةاسللونينا...  اا68سلاؤسلا

سألبيضاوسألاوددسلبنفاجياواسلوردياجسألصفراوسألزرقبسألحمراوسألخضرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سألحمراوسألخضر.

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C243 جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

ل44ااماافائدةاسلقطعاسلطرفيةافياDNAا؟  ا688سلاؤسلا

أ
يااعداعلىاثباتاوا
ساتقرسراسلكرومواوما

واحمايتها
ترتيباسلقوسعداجإنتاجاسلطاقةب

نقلاسلمعلوماتادسلنيتروجينية
سلورسثية

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلقطعةاسلطرفيةاتوجداعلىاأطرسفاسلكرومواومالحمايتهاوتتكونامناDNAاوبروتيناولهااعالقةا

بالشيخوخةاوسلارطان.

ل44ااسألبااليماوسألماحاملةالمرضاعمىاسأللوسناكمانابةاسإلصابةافياسألبناء؟  اا68سلاؤسلا

%100د%75ج%50ب%25أ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا

اااااااااااااااااذكرامصاب
نابةاسإلصابةافياسألبناءا25%.
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ل44االايااعدافياسإلختاللاسلورسثي:  الا6سلاؤسلا

سلطفرةدتعادلاسلكرومواوماتجنقصاسلكرومواوماتابزيادةاسلكرومواوماتاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
تعادلاسلكرومواومات.

ل44امااهياسلصفةاسلمتأثرةابالجنس؟  ااا6سلاؤسلا

تاي-ااكسدعمىاساللوسنجنزفاسلدمبسلصلعاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
عمىاسأللوسناونزفاسلدمامناسلصفاتاسلمرتبطةابالجنساأمااسلصلعامناسلصفاتاسلمتأثرةابالجنس.

ل44امااأثرانقصاحمضاسلفوليكالألماسلحامل؟  ااا6سلاؤسلا

عدماسكتمالانمواسلدماغادالايتأثراسلمولودجزيادةاوزناسلمولودابنقصاوزناسلمولوداأ
واسلرأس

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:ا
وظيفةاحمضاسلفوليك:

 -ااتكويناخاليااسلدماسلحمرسء
RNAاواDNAاا-اتكوينا

ونقصهايابب:ا
 -ااعدماسكتمالانمواسلدماغاوسلرأس

-اسلعصباسلمفلوجا)اتكشفابعضاسلخاليااسلعصبيةاللحبلاسلشوكي،اممااقدايابباسإلصابةابالشللا(
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مااساماسلجزءاسلمشاراعليهابالاهم؟  ا3ا6سلاؤسلا

ل44ا

اسلاائلاسلمنويدسلقطعةاسلواطىاج سلرأسب ذيلأ

سلجوسب:ا)ج(ا
سلشرح:ا

-اسلذيلاياتخدماللحركة
-اسلرأساتحملاسلمادةاسلورسثية

-اسلقطعةاسلواطىاتحتوياعلىاسلميتوكوندريا
-اسلاائلاسلمنوياياهلاحركةاسلحيوسناتاسلمنويةا-اسلتغذيةا-ايعادلاحموضةاسلبول

ل44اتقنيةاإضافةاDNAاسلىاDNAاآخر:  ا4ا6سلاؤسلا

تنظيماجينيدطفرةجشفرةابهنداةاورسثيةااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
هنداةاورسثية.

ل44ااتكمناأهميةاسلعبوراسلجينيافيا...  ا5ا6سلاؤسلا

إنتاجاكميةاكبيرةامناأ
يؤدياإلىاسلتنوعاديحافظاعلىاسلصفاتجزيادةاعدداسألمشاجبسألمشاج

سلورسثي

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
يؤدياإلىاسلتنوعاسلورسثي.
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أياجزءاياتخدماللتكاثراوسلتزسوجافياسلشكلا  ا6ا6سلاؤسلا
سلمجاور؟

ل44ا

4د3ج2ب1أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(ا
.4

ل44اأياسلحيوسناتاسلتاليةايكوناسإلخصابافيهااخارجي؟  ااا6سلاؤسلا

منقاراسلبطدامكاسلبلطيجطائراسلطنانبسلثعباناأ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:ا

-اسإلخصاباسلخارحيافيهاتلتقياسلحيوسناتاسلمنويةاوسلبويضاتاخارجاجاماسألنثىافياسلماءامثلا
سألاماكاسلعظميةاوغالبيةاسلبرمائيات.

-اسإلخصاباسلدسخلياتلتقياسلحيوسناتاسلمنويةاوسلبويضاتادسخلاجاماسألنثىامثلاسلزوسحفاوسلطيورا
وسلثدييات.

ل44الدرساةامادةاسلكيرستيناسلصلبةايتماأخذاعينةامناكلامماايلياعدسا...  ا8ا6سلاؤسلا

مخلباسلناردعظماسلفأرجقروناسلغزسلبشعراسلخروفاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
عظماسلفأر.
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ل44اعنداإضافةاخالياااليمةاإلىاخالياامريضةافإنهااتتعالجا...  ااا6سلاؤسلا

xxxxدسلتنوعاسلورسثيااجبالهنداةاسلورسثةببالتهجيناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
بالهنداةاسلورسثة.ا

أينايحدثاسلعبوراسلجيني؟  اللاسلاؤسلا
A

C

B

D

E

E F

ل44ا

C.B دB.FجA.DبD.Eأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(ا
D.E
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