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السؤال األول :اكتب/ي المصطمح العممي

 ) (.1غشاء يحيط بالخمية و يتكون من مواد دىنية و بروتينية ,يعمل عمى حفظ الخمية و يحيط بالسيتوبالزم
 ) ( .2مجموعة أنواع من الكائنات الحية تشترك معاً في صفات مشتركة.

 ) ( .3طفيل من طائفة السوطيات تنقمو ذبابة الرمل يسبب تشوه جمدي ,يسمى بحبة حمب أو حبة أريحا.
 ) ( .4وحدة البناء و الوظيفة في الكائن الحي.
 ) ( .5محطات توليد الطاقة في الخمية.

 ) ( .6عالم أمريكي صنف الكائنات الحية إلى خمس ممالك.

 ) ( .7كائنات حية وحيدة الخمية ال تحتوي الخمية فييا عمى أنوية محددة و واضحة.
 ) ( .8قدرة الكائن الحي عمى اإلستجابة لممؤثرات البيئية المحيطة بو ليتمكن من االستمرار في الحياة.
 ) ( .9مجموعة من الخاليا متشابية في الشكل و التركيب و تؤدي نفس الوظيفة .

 ) ( .10عضالت إرادية الحركة تتكون من ألياف مخططة عرضياً و ليا عدة أنوية.
 10درجات

السؤال الثاني :اختر/ي اإلجابة الصحيحة فيما يمي -:
 .1تقسيم الكائنات الحية إلى مجموعات بناء عمى صفات مشتركة بينها:
أ .التصنيف

 .2االسم العممي لإلنسان هو:

أHomo Spiens .

 .3تعتبر البكتيريا من:
أ .األوليات

ج .الجنس

ب .النوع

بHomo spiens .

جhomo spiens .

ب .الطالئعيات

 .4تختفي النوية و يبدأ الغالف النووي باالختفاء في الدور:
أ .التمييدي

ب .االستوائي

ج .الفطريات
ج .االنفصالي

د .المممكة

دhomo Spiens.
د .الطحالب
د .النيائي

 .5حبيبات منتشرة عمى الشبكة االندوبالزمية الخشنة تعتبر مصنع إنتاج البروتين في الخمية:
أ .األجسام الحالة

ب .المايتوكندريا

أ .الجدار الخموي

ب .الفجوة العصارية

ج .الريبوسومات

 .6تكتسب الخمية الحيوانية الدعامة لوجود:

ج .الشبكة اإلندوبالزمية
1

د .البالستيدات
د .جميع ما سبق
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 .7إحدى العضيات التالية ال توجد في الخاليا النباتية :
أ .الريبوسومات

ج .المريكزان

ب .الشبكة اإلندوبالزمية

 .8تتواجد الخاليا المرستيمية في خاليا:
أ .الحماية

د .المايتوكندريا

ب .اإلنتاج و التخزين

ج .النمو

أ .العضالت القمبية

ب .عضالت جدار األمعاء

ج .عضمة الساعد

د .عضمة الفك

أ .الميمف

ب .العظم

ج .الغدد

د .الغضروف

 .9من أمثمة األنسجة العضمية الممساء:

 .10كل ما يمي يعتبر من األنسجة الضامة ما عدا:

د .الدعامة

 6درجات

السؤال الثالث :قارن/ي بين كل مما يمي
 العضالت الهيكمية و العضالت القمبية -االنتشار المسهل و االنتشار النشط

 الخمية الحيوانية و النباتية من حيث أوجه االختالف.-

 4درجات

السؤال الرابع:
 .1عدد/ي بنود نظرية الخمية.

 .2صف/ي التغيرات التي تحدث في الخمية الحيوانية خالل الطور النهائي لالنقسام المتساوي.

إنتهت األسئمة

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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