
 

 

 العلــــــــومادة ـــيف مورقـــــة عمــــل 

 (0202-0202الثالث الثانوي العلمي )
  اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: أواًل:

 .إسدى العبازات التالية صشيشة ؾينا خيط الؿريوضات : 

 أ اختيازيةطؿيليات  ب مجيعَا مػلؿة

 ز زيً ٍنا التشلل و االىدمازامتس دوزة تهاثسٍا مبط د الؿريوع على اخللية املضيؿة لتضطيع ىطداً ؾريوضية عُييطيطس 

 .التهاثس البهسي : 

ٌ الؿسد الياتر ً أغهال التهاثس اجليطي أل  أ يتضنً اىتاز أعساع ب حينل صؿة األبوًي غهل م

ٌ الؿسد الياتر مطابل لألصل د ال يؤدي إىل شيادة عدد أؾساد اليوع ً أغهال التهاثس الالديطي أل  ز غهل م

.  التهاثس الالديطيإسدى العبازات خاطئة يف : 

 أ يته بعدة طسم تبعًا للعسوف ب مً أمناطُ اجلروز الدزىيُ

ً ديل آلخس  ز ياضبةاملغري يته يف العسوف  د يتضنً ىطذ املادة الوزاثية و ىكل املعلومات الوزاثية م

 .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 : 

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

 . بهجسة ضببُىػوء ضالالت دسثومية دديدة و اىتػازٍا : 

 أ تهاثسٍا ديطيًا يف العسوف املياضبة ب تهاثسٍا الديطيًا يف العسوف املياضبة

 ز تهاثسٍا ديطيًا يف العسوف غري املياضبة د )ب( و )ز(

 .نل ما يلي مً أدصاء برزة الضيوبس الياضذة 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 الياضذة و ال تودد يف البريسة الؿتية عيد مػلؿات البروز : 

 أ الطسة ب اليوضيل ز الهيظ السغيني د اللشاؾتاٌ

 .الكنح : 

 أ برزتُ عدمية الطويداءأسادي الؿلكة  ب ثيائي الؿلكة برزتُ عدمية الػالف

 ز أسادي الؿلكة اىتاغُ ٍوائي د أسادي الؿلكة برزتُ ذات ضويداء

 : عضو متدضط يف محاية البروز و تطَيل اىتػازٍا. ⓫

 أ الجنسة ب الصٍسة ز الطويداء د نل ما ضبل خطأ
  :حدد موقع كاًل مما يليثاىيًا: 

 .اىعيه الليصوشيه  . الهبريةاخللية األو لألبواؽ  .العسوع األىجوية عيد مػلؿات البروز 

 .العسوع األىجوية عيد الضيوبس  .اخلاليا اجلرعية حمدودة اإلمهاىات  .الهيظ الطلعي عيد الضيوبس 

 اذكس وظيفة واحدة فقط لكل مما يلي: :ثالجًا

 .اىعيه اليطؼ التعانطي  .التهاثس  .اجلطه املتوضط 

 .نيطيالهولػ  .اإلىدوضربو  .الطويداء 

 :ما مصري كل مما يلي :زابعًا

 .أثياء اإلىتاش املّدخسات الػرائية يف الؿلكتني  .اجلريس 

 . عازيات البروزطلع اخلليتاٌ املطاعدتاٌ يف سبة  .دساثيه العضيات الكولوىية يف دوزة التشلل 



 

 

 :ما الصيغة الصبغية لكل مما يلي :خامشًا

 . البهسي لدى بسغوخ املاءبيض الضيـ  .األبواؽ اجليطية 

 .اخللية اليت أخرت ىواتَا يف جتسبة اليعذة دوللي  .طسي عيد عؿً اخلبصؿىوى اخليط ال 

 .سبة طلع ؾتية  .خلية الهيظ السغيني 

 .اليواة الجاىوية  ..ىواة البيضة اإلضاؾية 

 :مما يلي )دوٌ شسح(كل زّتب  :سادسًا

 . ؾريوع اإليدش مً اخلازز للداخلمهوىات  .اخلاليا اجلرعية سطب تطلطل ظَوزٍا الصمين 

 .مساسل تػهل السغيه عيد عازيات البروز  .مساسل اإللكاح عيد مػلؿات البروز 

  :علل ما يلي: سابعًا

. الؿريوضات طؿيليات إدبازية داخلية و ىوعية. 

. إال إعطاء عدد حمدود مً اخلاليا ال تطتطيع اخلاليا األزومية. 

 .باختالف الصمًما ر ملسض دسثومي قد خيتلـ املضاد احليوي املعاِل. 

 .تدخل البرزة عيد الضيوبس يف سالة بطيئة بعد تػهلَا. 

 .مثسة التؿاح ناذبة بطيطة. 

  قازٌ بني :: ثاميًا

         :ؾريوع اإليدش و آنل اجلساثيه مً سيح ..        املادة الوزاثية.            اخلاليا املضيؿة. طسيكة التشسز 

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

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

:أكنل خازطة املفاٍيه التالية :ًاتاسع

 

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

 .وط ٍرا الؿطس على قطعة اخلبص؟نيـ تبدو خي     

.   متى يلذأ ٍرا الؿطس إىل التهاثس الالديطي؟ 

   ؟و ما االىكطاو الري يعطي األبواؽ يف ٍرا التهاثس       

 . ماذا ميجل زقه() ماذا حيوي؟؟   

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

 .( ماذا متجل البيية ً؟ ما صيػتَا الضبػية؟ ماذا ييتر ع)اىتاغَا؟  

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

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

( ماذا متجل نل مً املسسلتني .A( و )B؟) 

  :الصيوبسجة عيد ىبات ضازسه شكاًل ميجل حبة الطلع اليا: 11الشؤال 

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

 مصري اللحافتان
 الداخلية
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 تتضاعف إىل غالفني

  

 مثرته بسيطة

 

 مثل احلمُّص

 تهضم من قبل

 مثل

 مثل مثل


