
 

 

 العلــــــــومادة ـــيف مورقـــــة عمــــل حل  

 (9191-9102الثالث الثانوي العلمي )
 اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: أواًل:

 .إسدى العبازات التالية ؾشيشة ؾينا خيـ الؿريوضات: 

 أ اختيازيةطؿيليات  ب مجيعَا مػلؿة

 ز زيً ٍنا التشلل و االىدمازامتس دوزة تهاثسٍا مبط د الؿريوع على اخللية املكيؿة لتؿطيع ىطداً ؾريوضية عُي يطيطس

 .التهاثس البهسي: 

 غهل مً أغهال التهاثس اجليطي ألٌ الؿسد الياتر

 حينل ؾؿة األبويً

ً اىتاز أعساع ب  أ يتكن

غهل مً أغهال التهاثس الالديطي ألٌ الؿسد  د ال يؤدي إىل شيادة عدد أؾساد اليوع

 الياتر مطابل لألؾل

 ز

.  التهاثس الالديطيإسدى العبازات خاطئة يف: 

 أ يته بعدة طسم تبعًا للعسوف ب ةمً أمناطُ اجلروز الدزىي

يتكنً ىطذ املادة الوزاثية و ىكل املعلومات الوزاثية مً 

 ديل آلخس

 ز ياضبةاملغري يته يف العسوف  د

 .تتهاثس ٍيدزية املاء العربة الديطيًا بـ: 

 أ اىػطاز ثيائي ب بسعنة ز تبوؽ د بسعنة و تبوؽ سطب العسوف

 .خاليا الهتلة اخللوية الداخلية للهيطة األزومية: 

اىاتهمتعددة اإلم د )ب( و )ز(  أ حمدودة اإلمهاىات ب ديييية ز 

 .ضببُ ىػوء ضالالت دسثومية دديدة و اىتػازٍا بهجسة: 

ٍا الديطياً يف العسوف املياضبة ٍا ديطياً يف العسوف املياضبة ب تهاثس  أ تهاثس

ٍا ديطياً يف العسوف غري املياضبة د )ب( و )ز(  ز تهاثس

 .نل ما يلي مً أدصاء برزة الؿيوبس الياقذة عدا: 

 أ اللشاؾة ب السغيه ز الؿلكات د اإلىدوضربو

 .ًتؿسش قطسة اللكاح م: 

 أ اإلىدوضربو ب ضطح اليوضيل ز الهوة د اليوضيل و الهوة معًا

 .البيية اليت تودد يف البريسة الياقذة و ال تودد يف البريسة الؿتية عيد مػلؿات البروز: 

 أ الطسة ب اليوضيل ز الهيظ السغيني د اللشاؾتٌا

 .الكنح: 

ُ عدمية الػالف ُ  ب ثيائي الؿلكة برزت  أ عدمية الطويداءأسادي الؿلكة برزت

ُ ذات ضويداء ٍوائي د أسادي الؿلكة برزت  ُ  ز أسادي الؿلكة اىتاغ

 :عكو متدؿـ يف محاية البروز و تطَيل اىتػازٍا. ⓫

 أ الجنسة ب الصٍسة ز الطويداء د نل ما ضبل خطأ



 

 

 :حدد موقع كاًل مما يليثاىيًا: 

 .يف الؿؿيشة اىعيه الليصوشيه :

 اجلساثيهالكاعدية لؿريوع آنل 

 .يف اخللية األو لألبواؽ الهبرية:

ىوضيل البريسة الؿتية عيد نل مً 

 العازيات واملػلؿات

 . العسوع األىجوية عيد مػلؿات

يف الكطب الكسيب مً الهوة :البروز

 قنً الهيظ السغيني

 .يف العسوع األىجوية عيد الؿيوبس :

 بطً السسه

 . اخلاليا اجلرعية حمدودة

 :يف لب الطً و ىكي الععهاإلمهاىات

 .على الهيظ الطلعي عيد الؿيوبس:

 الودُ الطؿلي لهل سسغؿة

 اذكس وظيفة واحدة فقط لكل مما يلي: :ثالجًا

 .يكوو اىعيه اليطؼ التعانطي :

الؿريوضي عً  DNAبيطذ ضلطلة مً 

 عيد االيدش ؾريوضيRNA ضلطلة 

 .حتؿغ اليوع مً التهاثس:

 االىكساض

 . يكوو بدوز مَه يف تكاعـ :املتوضطاجلطه

واىؿؿالُ اىل خيطني ولُ دوز يف تسنيب DNAـال

اخنناف غالف  الػالف اخللو اجلديد وذلو عيد

 اخللية امليػطسة

 .مكاعؿة الؿيػة :نيطيالهولػ

 الؿبػية يف جتازب ىباتات األىابيب

 .ىطير مػري  اإلىدوضربو :

للبريسة الؿتية وللسغيه أثياء 

 االىتاؽ

 .مدخس غرائي –: ىطير مػري الطويداء

 للبروز

 :ما مصري كل مما يلي :زابعًا

 .يَكنَا السغيهأثياء اإلىتاؽ املّدخسات الػرائية يف الؿلكتني:  .يعطي اجلرزاجلريس : 

 . تصوالٌعازيات البروزطلع اخلليتاٌ املطاعدتاٌ يف سبة :  .تتشلل: دساثيه العؿيات الكولوىية يف دوزة التشلل 

 :ما الصيغة الصبغية لكل مما يلي :خامشًا

 .2:بيض الؿيـ البهسي لدى بسغوخ املاءN  .1:األبواؽ اجليطيةN 

 .2 :اخللية اليت أخرت ىواتَا يف جتسبة اليعذة دولليN  .1ص: طسي عيد عؿً اخلبؿىوى اخليط الN 

 .1 :سبة طلع ؾتيةN  .1 :خلية الهيظ السغينيN 

 .2 :الجاىوية اليواةN  ..3 ىواة البيكة اإلقاؾيةN 

 :مما يلي )دوٌ شسح(كل زّتب  :سادسًا

 .غالف ذو طبيعة  :مهوىات ؾريوع اإليدش مً اخلازز للداخل

واىعيه ىطذ  RNA-نابطيد-غالف بسوتيين-دمسة

 تعانطي

 .اخلاليا اجلرعية سطب تطلطل ظَوزٍا الصمين: 

حمدودة -االمهاىاتمتعددة -ناملة االمهاىات

 االمهاىات

 .مودودة بيؿظ  :مساسل تػهل السغيه عيد عازيات البروز

 الؿيػة يف اليوطة

 .إىتاؽ -التأبري :مساسل اإللكاح عيد مػلؿات البروز

 اإلخؿاب املكاعـ-سبة الطلع على امليطه

 :علل ما يلي: سابعًا

. ىوعية : ألٌ نل ميَا يتطؿل –دبازية :ألىَا خالية مً اإلىعينات االضتكالبية : إ.الؿريوضات طؿيليات إدبازية داخلية و ىوعية

 على ىوع حمدد مً اخلاليا غالبًا.

. ألىَا مً اخلاليا حمدودة االمهاىات عيد االىطاٌ :.ال تطتطيع اخلاليا األزومية إال إعطاء عدد حمدود مً اخلاليا 

 .بطبب تهاثسٍا ديطيًا وبالتالي ىػوء ضالالت دسثومية باختالف الصمًما ر ملسض دسثومي قد خيتلـ املكاد احليوي املعاِل :

 دديدة األمس الري يتطلب اىتاز مكادات سيوية دديدة.

 .ألىَا ؾكدت قطنًا نبريًا مً مائَا..تدخل البرزة عيد الؿيوبس يف سالة بطيئة بعد تػهلَا : 

 .وٍي بطيطة آلىَا –ب مػازنة دصء مً أدصاء الصٍسة املبيض يف تػهل الجنسة ناذبة بطب :.مثسة التؿاح ناذبة بطيطة

 ىتذت مً شٍسة واسدة ذات أخبية عدة ملتشنة

 

 



 

 

 قازٌ بني :: ثاميًا

:ؾريوع اإليدش و آنل اجلساثيه مً سيح . 

 آنل اجلساثيه ؾريوع االيدش وجه املقارنة

 RNA DNA املادة الوراثية

 دساثيه العؿيات الكولوىية والبالعات-اللنؿيات التائية  اخلاليا املضيفة

 حتلل اخللية املكيؿة التربعه طزيقة التحزر

 . :ىباتات األىابيب و التهاثس الالديطي مً سيح.                            التػابُ بني اآلباء و األبياء. عدد األؾساد الياجتة 

 التهاثس الالديطي ىباتات األىابيب 

 متطابكة متطابكة التشابه بني اآلباء و األبناء                            

 نبرية نبرية عدد األفزاد الناجتة

 . :اخلسوع و الؿاؾولياء مً سيح.                             غهل البريسة. ودود الطويداء 

 الؿاؾولياء اخلسوع 

 ميحيية مقلوبة شكل البذيزة                             

 عدمية  الشويداء يوجد  وجود السويداء

:أكنل خازطة املفاٍيه التالية :ًاتاسع

 

 :الري ميجل دوزة حياة فطس عفً اخلبز دقق به ثه أجبلديك الشكل املسسوو جاىبًا  :عاشسًا

 .خيوط نالكطً الياعه وط ٍرا الؿطس على قطعة اخلبص؟نيـ تبدو خي 

.  يف العسوف غري املياضبةمتى يلذأ ٍرا الؿطس إىل التهاثس الالديطي؟ 

 اىكطاو خيطي ؟و ما االىكطاو الري يعطي األبواؽ يف ٍرا التهاثس     

 . ماذا ميجل زقه() 1حيوي ىوى –طليعة نيظ عسوضي ماذا حيوي؟؟Nوٍيوىل 

( ماذا حتوي البيية .؟  ماذا يطسأ عليَا عيد حتطً العسوف؟)  

 يطسأ على اليوى عيد حتطً العسوف اىكطاو ميؿـ وتيتؼ – 2Nحتوي ىوى عدة      

 .( ماذا متجل البيية؟ ما ؾيػتَا الؿبػية؟ ماذا ييتر عً اىتاغَا؟)  

 ؾطسيًاتيتؼ لتعطي خيطًا -1Nؾيػتَا –متجل البوغة      

 .إذا دّؿت قطعة اخلبص اليت منا عليَا ٍرا الؿطس, أي طسيكة ضيلذأ إليَا للتهاثس؟ 

 تهاثس ديطي آلٌ العسوف أؾبشت غري مياضبة     

 .ال ميهً التنييص بييَنا غهليًا اوداٌ يف التهاثس اجليطي غهليًا؟تصنيـ ميهيو التنييص  بني اخليطاٌ امل 

 ًماذا متجل نل م .( املسسلتنيA( و )B؟) A  تهاثس ال ديطي–B تهاثس ديطي 

 :جة عيد ىبات الصيوبسضازسه شكاًل ميجل حبة الطلع اليا: 11الشؤال 

www.alandalos.school.com                      Tel. 2218807                    info@alandalos.school.com 

 مصري اللحافتان
 الداخلية

 تزول

 اخلارجية

 تزول

 يهضمها النوسيل

 مثل القمح

 تتضاعف إىل غالفني

 المشمش الخروع

 مثزته بسيطة

 تتصلب

 مثل احلمُّص

 تهضم من قبل

 مثل

 مثل مثل


