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 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح                                                                  األستاذ: محمد احمد رجب 

 أحياء                               تاسع متقدم                                                نهائية وفق هيكل الوزارة                           مراجعة 

 

 أي مما يلي يشير إلى تغير كيميائي؟ -1

 

 

 

 

(A) and (D)                                      (B) and (D 

(A) and (C)                                       (D) and (C) 

 ؟ روابط جديدة وتتشكلروابط في أي مما يلي تنكسر  -2

 العناصر -ب                         تفاعل كيميائيال -أ                    

 النظائر -د                        الجزيئات القطبية -ج                   

 فيها الذرات أو مجموعات الذرات في المواد ......... تتخذ التفاعل الكيميائي هو عملية   -3

 بفقد البروتونات  تتأين -ب                                            في المواد األخرىتذاب  -أ                       

 يعاد تنظيمها في مجموعات مختلفة  -د                                 مع ذرات في مواد أخرى تختلط -ج                      

    ؟ Dالمشار إليه بالحرف تركيب ما هو ال -4

    النواتج  -ب                   موقع نشط  -أ        

 مادة متفاعلة –أنزيم معقد  -د           مواد المتفاعلةال -ج       

 

 

  ؟Aل المشار إليه بالحرف تركيب ما هو ال -5

     النواتج  -ب          موقع نشط  -أ        

 مادة متفاعلة  –معقد أنزيم  -د            (المواد المتفاعلة)الركيزة -ج       

    ؟Bل المشار إليه بالحرف تركيب ما هو ال -6

    النواتج  -ب                 نشط الموقع ال -أ        

    أنزيم  -معقد ركيزة -د مواد المتفاعلة          ال -ج       

 

 13الشكل  12الصفحة   1س

 18الشكل  16الصفحة   3س
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 ؟مادة متفاعلة-المعقد أنزيمماذا يحدث في الموقع النشط في  -7

 يحدث تفاعل كيميائي طارد للحرارة.  -أ         

 . كسر الروابط الكيميائية وتشكل روابط جديدةتت -ب         

 يستهلك اإلنزيم في التفاعل.  -ج        

 توفر الركائز الطاقة الالزمة   -د        

 من خصائص اإلنزيمات؟ ليس مما يليأي  -8

 يزيد من كمية المنتجات -ب                               طاقة التنشيط الالزمة للتفاعل الكيميائي   يخفض -أ                   

 يمكن استخدامه مرة أخرى -د                                                         في التفاعل يستهلك ال  -ج                    

 ال يمكن استخدامها مرة أخرى  -ن                                               يختص كل منها بتفاعل محدد -و                    

 ما هي العوامل التي تؤثر على نشاط االنزيم؟  -9

                                           PH تركيز المادة المتفاعلة             -             درجة الحرارة       -    درجة الحموضة 

 المذاب؟ على هو مثال مما يلي  أي -10

 الشراب( المذاب في الماء مزيجالسكر ) -ب                                التربة المعلقة في الماء  -أ          

 الماء مع التربة غير المذابة  -د            الشراب( مزيجالماء الذي يذيب الملح ) -ج          

 ما هو نوع الخليط الموضح في الصور؟   -11

 متجانس  خليط  -ب               مادة غروانية       -أ    

 معلق  -د              غير متجانس خليط  -ج  

 

 ما هو نوع الخليط الموضح في الصور؟  - -12

 متجانس  خليط  -ب                  مادة غروانية       -أ    

 معلق  -د                 غير متجانس خليط  -ج  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 21الشكل  19الصفحة   2س
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 لكائن حي ل الذي يخزن الطاقة  الضخم الجزيء -13

 الدهون    -ب                     الكربوهيدرات -أ                  

 البروتينات   -د                   النيوكليوتيدات  -ج                  

 الدهون؟ المشتركة لجميعخاصية الما هي  -14

 ال تذوب في الماء.  -ب                        إنها دهون ثالثية مشبعة.         -أ                 

 تخزن طاقة أقل من الكربوهيدرات -تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة.                 د -ج                

 ؟توئيداالستير أي مما يلي مثال على  -15

 الزيوت  -ب                          الكولسترول  -أ                   

 الكيتين  -د                             الشموع  -ج                   

 غير المشبعة؟  الدهونمن  أي مما يلي هو -16

 األولييك  حمض  -ب                          حمض السيتريك               -أ                      

 الشموع -د                                 الشحوم الفوسفورية  -ج                      

            ================================================================= 

 :للمجهر  ةالتكبير الكلي ي قوة( فما ه5X ،5X ،7  Xذا كان المجهر به سلسلة من العدسات ) -17

               a-17X                          b- 175X                       c- 53X                     d- 35X     

 : للمجهر ةالتكبير الكلي ي قوة( فما ه( 6X ،5X ،4  Xإذا كان المجهر به سلسلة من العدسات ) -18

              a-20X                          b- 24X                       c- 30X                           d- 120X 

 على المجهر اإللكتروني؟  المجهر الضوئي المركب أفضليةأي مما يلي يمثل  -19

 .قوة تكبير أكبر له -ب                                               المتاح.المرئي يعتمد على الضوء  -أ        

 . الكائنات الحية الدقيقة يستطيع عرض -د                                                       الصور المكبرة. سال يطم -ج        

 فما هو المجهر الذي تستخدمه؟ ،DNA النووي ضو الحمأ،تراكيب الخلية أو  ،الذرةأو  ،النواةإذا كنت تريد دراسة بنية  -20

 (STM) الماسحالنفقي  المجهر اإللكتروني -ب                                       المجاهر الضوئية المركبة -أ              

 مجاهر بسيطة -د                        (TEMاإللكتروني ) النافذمجهر ال -ب              

 

 28الشكل  25الصفحة   4س

   40الصفحة   5س
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 اإللكتروني؟ما هي النتيجة لو لم يتم اختراع المجهر  -21

 ستبقى صور الخاليا والكائنات الحية الدقيقة ضبابية.  -أ                    

 لن يتمكن العلماء من مشاهدة عضيات الخلية المختلفة.  -ب                    

 لم يتم اكتشاف ذرات العناصر.  -ج                    

 . 1000X تكبير المجهر سيقتصر على -د                    

 ماذا استخدم روبرت هوك لدراسة هذا الكائن الحي؟ -22

 مجهر ضوئي -أ                   

 مجهر الكتروني -ب                   

 غرفة الفلين  -ج                   

 تحليل الحمض النووي  -د                  

 ؟الماسح والنافذ ما هي إحدى عيوب المجاهر اإللكترونية -23

 ال تستطيع الخاليا امتصاص اإللكترونات  -أ                            

 ليست بقوة المجاهر الضوئية  -ب                            

 تموت الخاليا عند تحضيرها للعرض  -ج                            

 استخدام الضوء والعدسات  -د                            

 ما هي خاصية غشاء البالزما التي تظهرها الصورة؟  -24

 مرن -أ               

 االختيارية النفاذية  -ب               

 نموذج الفسيفساء السائل  -ج               

 السيولة  -د               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5الشكل  43الصفحة   7س
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 ؟خاصية النفاذية االختيارية للغشاء البالزميما هي وظيفة  -25

 يمنع نقل البروتينات من اإلضرار بالخلية -ب                       يوفر بديالً لطبقة ثنائية الفوسفوليبيد -أ              

 الخلية يمنع دخول الماء إلى  -د   يخرج منها            ما الخلية وإلى ما يدخل التحكم ب-ج              

 

26-  

 

27-  
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 موجودة في ......... DNAالمادة الوراثية للخلية  -30

 النواة  -ب                            غشاء البالزما -أ                 

 د الفوسفوليبي طبقة ثنائية   -د               البكتيريا وحيدة الخلية  -ج                 

 تنتج الريبوسومات؟  تركيب خلويفي أي  -31

 النوية  -ب                                األنابيب الدقيقة  -أ                

 جهاز جولجي  -د                          غشاء البالزما  -ج                

 ما التركيب المسئول عن بناء البروتينات التي تستخدمها الخلية ؟  -32

 البروتينات الطافية   -ب                             الكروماتين       -أ                   

   مرتبطة البروتينات ال -د            الشبكة البالذمية الداخلية  -ج                   

 عن بناء البروتينات التي تحاط بغشاء أو تستخدمها خاليا أخرى؟  ما التركيب المسئول -33

 البروتينات الطافية   -الكروماتين                                    ب -أ                   

 البروتينات المرتبطة   -الداخلية                 د الشبكة البالذمية -ج                   

 ) تعدل وتصنف وتغلف البروتينات( البروتينات وتجهزها لالستخدام داخل وخارج الخلية تعدل عضيه -34

 جهاز جولجي -ب                            الميتوكوندريا  -أ                      

 الهيكل الخلوي  -د                 دالفوسفوليبيطبقة ثنائية  -ج                      

 من وظائف جهاز جولجي؟  ليس أي مما يلي -35

 تنتج البروتينات  -ب                 تعديل البروتينات                   -أ                     

 حزم البروتينات في حويصالت -ينظم مكان إرسال البروتينات                     د -ج                      

 10الشكل  49الصفحة   9س

   51الصفحة   8س

 ؟والدهون
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 25-24الشكل  61-60الصفحة   11س

 مواد مثل الماء واألمالح والبروتينات والكربوهيدرات العضية خلوية تخزن  -36

 م الرايبوسو -ب                           الفجوة  -أ               

 الميتوكوندريا  -د                         النواة  -ج               

   الحجرة الكبيرة الموضحة في الصورة التفصيلية لهذه الخلية النباتية هي ...... -37

 فجوة ال -ب                           نواة  -أ                 

 يالبالزمغشاء  -د              مالرايبوسو -ج                 

 

 تسمى حركة الماء عبر غشاء قابل للنفاذ بشكل انتقائي.  -38

 األسموزية   -ب                 انتشار ميسر -أ                  

    اإلخراج الخلوي  -د                     انتشار  -ج                 

: تتحرك جزيئات السكر من التركيز  االنتشار
 األعلى إلى التركيز األقل  

: تنتشر جزيئات الماء باتجاه الجانب  األسموزية 

 الذي يكون فيه تركيز السكر أعلى 

نتشار وال يسمح هنا الغشاء يسمح فقط للماء باال
 للسكر 

 

 

 22الشكل   59الصفحة   10س



 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح                                                                  األستاذ: محمد احمد رجب 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     ======================================================================================== 

 أي مما يلي تظهر الخاليا البرنشيمية؟  -40
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 في الفاكهة؟ البرنشيميةما هي وظيفة خاليا  -41

 تبادل الغازات  -ب                  الضوئي  البناء -أ              

 التخزين  -د                         الحماية  -ج             

 وجدران الخاليا السميكة بشكل غير منتظم هي خلية المتطاول نوع الخلية النباتية ذات الشكل  -42

 المولدة الخاليا  -ب                خاليا كولنشيمية-أ              

 سكليرنشيميةخاليا  -ج              برنشيمية خاليا  -ج              

 تخضع لالنقسام الخلوي لتساعد في اصالح االنسجة   البرنشيمية؟ماهي وظيفة الخاليا  -42

 ؟من وظائف الخاليا الكولنشيميةليس أي مما يلي  -43

 يوفر مرونة للنبات  -ب                          دعم األنسجة المحيطة      -أ          

    تبادل الغازات -د                        إصالح األنسجة واستبدالها   -ج         

 تنكسر؟ما هي الخاليا النباتية المرنة والقادرة على التمدد مما يسمح للنباتات باالنحناء دون أن  -44

 المولدة الخاليا  -ب                خاليا كولنشيمية-أ               

 سكليرنشيميةخاليا  -ج              برنشيمية خاليا  -ج              

 أي نوع من الخاليا يوفر األلياف التي يستخدمها اإلنسان في صناعة الحبال والمالبس؟ -45

 المولدةالخاليا  -ب                     كولنشيميةخاليا -أ                

 سكليرنشيمية خاليا  -ج                  الشعيرات           -ج               

 ؟السكليرنشيميةأي مما يلي يصف خاليا نبات  -46

 المكونات الحية عند نضجها إلى  قدتتف -ب            كروية الشكل وذات جدران خلوية رفيعة        -أ                  

 الحفاظ على أكبر مجموعة متنوعة من العضيات  -د                  لها شكل مستطيل ويمكن شدها           -ج                

 لغالف البذور وقشور الجوز؟  ما نوع الخاليا التي تعطي الصالبة والقساوة -47

 لبرنشيميةا الخاليا  -ب                         خاليا كولنشيمية-أ                

 الخاليا الحجرية  -ج                     االلياف            -ج                 
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48-  

 ؟ازدياد طول الجذر والساق()الساق  قمةما هي منطقة االنقسام النشط للخاليا عند  -51

 قميالالمولد نسيج ال  -ب                              جلدي النسيج ال -أ                     

 الجانبي النسيج  -د                         األنسجة الوعائية  -ج                     

 مع نمو الجذر؟  هرسهاالجذر التي يتم  قلنسوةما هو النسيج الذي يحل محل خاليا   -52

 األنسجة الوعائية -ب ي                 كامبيوم الفلين ال -أ                 

 قميالمولد النسيج ال -د                   جلدي النسيج ال -ج                 

 ؟( الكامبيوم الوعائي ) الجانبي المولدما هي نتيجة نمو النسيج  -53

 إطالة الساق  -ب                األفرع                   زيادة قطر  -أ                

 تخزين النشا والمياه في الجذور  -د                                    إنتاج األوراق -ج                

54 
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55-  

 أنسجة األوعية الدموية؟  إلىالمواد دخول  ما هي األنسجة التي تنظم حركة - -56

 الدائرة المحيطة  -أ               

 ) شريط كاسبار(   البشرة الداخلية -ب               

  القشرة   -ج               

 البشرة  -د               

 الجذر أثناء نموه؟قمة  أي مما يلي يحمي -57

  الجذر قلنسوة  -ب                  النسيج القمي  -أ              

 البشرة  -د          الشعيرات الجذرية  -ج              

58-  

 9الشكل  82الصفحة   14س 

 2 الجدول 83الصفحة   15س 
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 لة عن التكاثر الالجنسي؟ئومسالأنواع السيقان ماهي  -60

 الريزوم   -ب                                الدرنات   -أ                  

 الكعب  -د                              البصلة     -ج                  

 

61-  

 

 أي مما يلي مثال على ورقة مركبة   -62

 

 

 

 

 

 14الشكل  87الصفحة   17س 



 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح                                                                  األستاذ: محمد احمد رجب 

 

63-   

 

 

A     باتجاه الضوء()ينمو النبات   ضوئي موجبانتحاء   

C     الضوء(  عن بعيدا)ينمو النبات ضوئي سالب انتحاء 

B     انتحاء أرضي موجب 

D     ال يوجد انتحاء 
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 1شكل  104الصفحة   19س 

أي حرف يشير إلى الموقع الذي تخزن به  
 الدهون 

 A                      B   

C                      D 
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ما هو البروتين الوقائي الموجود في الطبقات الخارجية   -69
 لخاليا البشرة؟ 

 كيراتين  -ب                             كوالجين  -أ                      

 الميالنين  -د                       الفيبرينوجين -ج                     

 أين تقع الغدد الدهنية؟ -70

 بصيالت الشعر  -ب                    البشرة  -أ                  

 األنسجة تحت الجلد  -د            مسام العرق  -ج                 

 

 

 

 

71-  
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 أي مما يلي ليس جزء من الهيكل المحوري
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