انىحذة األون  :يٍ انخهيت إن انجظى
ايتحبٌ

انظؤال األول  :اختز ريش اإلجببت انصحيحت فيًب يهي :
 -1أي انعهًبء اآلتيت درص شزيحت يٍ خهيت انفهيٍ ؛ ببطتخذاو يجهز بظيظ صُعه بُفظه :
أ) فاى لىفنهىك

ب) روترخ هىك

ج) رودلف فيرشى

 -2أي انكبئُبث انحيت اآلتيت تعذ وحيذة انخهيت :
أ) اإلنساى

ب) الحيىاى

ج) الثكتيريا

 -3أي اآلتيت يحًي يكىَبث انخهيت انذاخهيت :
أ -السيتىتالزم

ب) الغشاء الثالزهي

ج) السيتىتالزم

-4تبهغ َظبت انًبء في انظيتىبالسو يب يعبدل :
أ) ثلث حدوه

ب) ثلثي حدوه

ج) كاهل حدوه

 -5أي يكىَبث انخهيت اآلتيت يعذ يزكش انتحكى :
أ) النىاج

ب) السيتىتالزم

 -6أي انعببراث اآلتيت صحيحت :
أ -تتويس النىاج تالشكل الثيضىي  ،و تحىي الوادج الىراثيح
ب -تتويس النىاج تالشكل الكروي  ،و ال تحىي الوادج الىراثيح
ج -تتويس النىاج تالشكل الكروي ،و تحىي الوادج الىراثيح

ج) الغشاء الثالزهي

 -7أي اآلتيت تعذ يٍ انخاليب حميميت انُُىاة :
ب -الفطرياخ

أ -الطالئعياخ

ج( -أ  +ب)

 -8أي اآلتيت تعذ جهبس َمم في انخهيت انحيت :
ب -الشثكح اإلنذوتالزهيح

أ -خهاز غىلدي

ج -الرايثىسىهاخ

 -9أي انعببراث اآلتيت صحيحت ببنُظبت نهزايبىطىيبث :
أ -الوائذج التي يتن تصنيع الثروتيناخ عليها
ب -عضياخ كرويح كثيرج الحدن
ج -يتن تصنيعها في النُىيح
د( -أ  +ج)
 -11أي اآلتيت يًثم يزكش انتُّفض وإَتبج انطبلت في انخهيت :
أ -النىاج

ج -الويتىكنذريا

ب -الشثكح اإلنذوتالزهيح

 -11أي انبالطتيذاث اآلتيت تمىو بعًهيت انبُبء انضىئي :
أ -الولىنح

ج -عذيوح اللىى

ب -الخضراء

 -12يُتمم غبس األكظجيٍ و غبس ثبَي أكظيذ انكزبىٌ في انخهيت انحيت بطزيمت :
أ -االنتشار

ج -النقل النشظ

ب -الخاصيح األسوىزيح

 -13أي طزائك َمم انًىاد خالل انغشبء انبالسيي تحتبج إن طبلت :
أ -االنتشار

ج -النقل النشظ

ب -الخاصيح األسوىزيح

 -14أي األعضبء اآلتيت ؛ يعًم كًضخت ؛ نضخ انذُو إن جًيع أَحبء انجظى :
أ -الوعذج

ب -الكليح

ج -القلة

 -15عضى انتكبثز انجُظي في انُببتبث انشهزيت :
أ -السهرج

ب -الوخروط

ج( -أ  +ب)

انظؤال انثبَي  :عزف يب يهي :
* النسيح :

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

* العضى :
* الدهاز :

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

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

* الثناء الضىئي :
* التنفس الخلىي :
* االنتشار :

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

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

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

.

* الخاصيح األسوىزيح :
* النقل النشظ :

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

* االتساى الذاخلي :
* الخليح :

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

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

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

.

* االتساى الذاخلي :

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

انظؤال انثبنث  :لبرٌ بيٍ االَتشبر انبظيظ و انُُمم انُُشظ يٍ حيث :
من حيث
اتجاه انتقال المواد
الحاجة إلى ATP

االنتشار البسٌط

النقل النشط

انظؤال انزابع  :لبرٌ بيٍ انخهيت حميمت انُىاة و انخهيت بذائيت انُىاة يٍ حيث ؟
يٍ حيث

انخهيت بذائيت انُىاة

انخهيت حميمت انُىاة

انًفهىو
يثبل

انظؤال انخبيض  :لبرٌ بيٍ عًهتي انبُبء انضىئي وانتُفض انخهىي يٍ حيث :
من حٌث
المواد المتفاعلة

التنفس الخلوي

البناء الضوئً

المواد الناتجة
أماكن حدوث كل
منها
انظؤال انظبدص  :عذد انشّزوط انالسيت إلتًبو عًهيت انُمم انُشظ ؟
-1

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

-2

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

.

انظؤال انظببع  :عذد بعض انًىاد انتي تحتىي عهيهب انخاليب ؟
-1 .

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

-2

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

-3

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

.

انظؤال انثبيٍ  :عذد وظبئف انجذار انخهىي ؟
-1

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

-2

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

.

انظؤال انتبطع  :لبرٌ بيٍ انخهيت انُببتيت و انحيىاَيت يٍ حيث :
يٍ حيث

انخهيت انُببتيت

انخهيت انحيىاَيت

انجذار انخهىي
انبالطتيذاث
يثبل
انظؤال انعبشز  :عهم يب يهي :
ظببَخ وانخض وانُعُع إن رشهب ببنًبء ؟
 -1يهجأ كثيز يٍ ببعت انخضزواث انىرليت يثم ان ّ
......................................................................................................................... .............................................................................................................................

 -2يجزي تببدل انًىاد عه جبَبي انغشبء انبالسيي ؟

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

 -3يذبم انجشر عُذ وضعه في يحهىل يهحي ؟
......................................................................................................................... .............................................................................................................................
.

انظؤال انحبدي عشز  :ضع إشبرة ( )أيبو انعببرة انصحيحت وإشبرة (×) أيبو انعببرة انخبطئت :
( -1

) ال تتأثز انبطبطب عُذ وضعهب في انًحهىل انًهحي

( -2

) عملٌتً البناء الضوئً و التنفس الخلوي عملٌتان متكاملتان

( -3

) تتًيش جشيئبث انظكزوس بأَهب صغيزة انحجى.

( -4

) توجد الشبكة اإلندوبالزمٌة فً الخلٌة الحٌوانٌة و النباتٌة

( -5

ظبق انذُعبيت نهُببث
) يعطي ان ُ

( -6

ظبق و األوراق جهبس َمم في انُببتبث
) يعذ كالً يٍ انجذر و ان ُ

( -7

) يحبفع انغشبء انبالسيي عه االتشاٌ انذاخهي في انخهيت

انظؤال انثبَي عشز  :انشكم اآلتي يًثم يجهز ؛ حذد أجشاء انًجهز انًشبر إنيهب في انشكم :

