
 

 االسم:                     الصباحيدوام ال األوىلاملذاكرة التحريرية                                                                                                               

   الشعبة:                                                     علــــــــــــــــــوماملادة :                                                                                                                                    
  الدرجة :                         (    2018– 2017ي )ـالثانوي العلم الثاني                                                                                                                      

 (ةدرج 50)                                                                                                                                                                :أجب عن األسئلة اآلتية السؤال األول:
ما شروط تكّون احلاّثة؟ . 

 الغولية, و األلدهيدية و الكيتونية.. اكتب الصيغة اخلطية للغلوكوز, و الصيغة الكيميائية للوظيفة 

 درجة( 40)                                                                                                                                                               :فسِّر علميًا كالًّ مما يلي السؤال الثاني:
 وجود املستحاثات يف الصخور االندفاعية.. عدم 

.وجود فجوة )انقطاع( يف السجل اجليولوجي لبعض الطبقات الرسوبية . 

.تستخدم امليكا يف صناعة املكواة الكهربائية . 

.يتمتع املاء بصفة قطبية . 

 درجة( 30)                                                                                                                                                           :ما املقصود بكلٍّ مما يلي السؤال الثالث:
                    .الربوتينات .                       .الكوارتز ..التمعدن . 

 درجة( 20)                                                                                                                                                                            :ما وظيفة كالًّ من السؤال الرابع:
                    .أمالح اليود . .السكريات . 

 درجة( 60)                                                                                                                                                           :أكمل املعادالت اآلتية  السؤال اخلامس:
.    سكر القصب + املاء 
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 درجة( 30)                                                                                                                                                                                :تفكري ناقد السؤال السادس:
 .يعد الشمع من الدسم البسيطة 

 حّدد مكان وجودها عند كل من النبات و احليوان و اإلنسان

 درجة( 30)                                                                                                                                                                قارن بني كالًّ مما يلي: السؤال السابع:
 :خواصها , مثال )واحد( , مكان وجودها. الربوتينات الليفية و الكروية من حيث 

 درجة( 40)                                                                                                                         ارسم خمطط خارطة مفاهيم تبّين فيها: :الثامنالسؤال 
 .)تصنيف السكريات )بدون شرح 
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 االسم:               املذاكرة التحريرية األوىل الدوام الصباحي                                                                                                                    

   الشعبة:املادة : علــــــــــــــــــوم                                                                                                                                                                                        
  الدرجة :  (                           2018– 2017ي )ـالثانوي العلم الثاني                                                                                                                      

 درجة( 50)                                                                                                                                                               أجب عن األسئلة اآلتية:  السؤال األول:

 .؟وّضح تسلسل احلياة على األرض 

 الكيميائية و حّدد عليها الوظائف, العامة للحمض األميين. اكتب الصيغة. 

 درجة( 40)                                                                                                                                                                فسِّر علميًا كالًّ مما يلي: السؤال الثاني:

 . احليواناتظهور النباتات قبل ظهور. 

 .تعد النموليت مستحاثة مميزة للحقب الثالث. 

 .يستخدم املاس يف صنع رؤوس احلفارات. 

 .من أسباب تصّلب الشرايني زيادة نسبة الكولسرتول. 

 درجة( 30)                                                                                                                                                          ما املقصود بكلٍّ مما يلي: السؤال الثالث:

 .اللبيدات                    . .املرو                       . .التفحم. 

 درجة( 20)                                                                                                                                                                            وظيفة كالًّ من: ما السؤال الرابع:

 احلديد. أمالح                    . .الربوتينات . 

 درجة( 60)                                                                                                                                                         أكمل املعادالت اآلتية : اخلامس: السؤال

 املاء  احللب. سكر + 
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 درجة( 30)                                                                                                                                                                                تفكري ناقد: السؤال السادس:

 املادة احلية تعّد مجلة مفتوحة. 

 درجة( 30)                                                                                                                                                                قارن بني كالًّ مما يلي: السؤال السابع:

  الوظيفة الكيميائية, مكان وجوده :سكر العنب و سكر الفواكه و سكر الغاالكتوز من حيث. 

 درجة( 40)                                                                                                                   تبّين فيها:)خمطط( ارسم خارطة مفاهيم  :الثامنالسؤال 

  بدون شرح(.اللبيداتتصنيف( 
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