
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/9science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدارس الفالح الخاصة اضغط هنا                                           
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


1 
 

  مملكة البحریـن         
    مدارس الفالح الخاصة      

  اإلشراف التربوي_ اإلدارة العامة 
               قسم العلوم          

  )  1  ( في الخلیة  عملیات األیض& النقل :  عنوان الورقة 

  /    :       /    التاریخ  ع 3: الصف  :اسم الطالب

  :توقیع ولي االمر   : نوع ورقة العمل  م العـــــــــــــــــــــــــــــــــــلومقســـــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  

  اختر اإلجابة الصحیحة لكل عبارة ، . تمثل العبارات التالیة أدناه سؤاالً من نوع األختیار من متعدد   - :  1س 
 ما أسم العملیة التي تستعمل فیھا الخلیة الطاقة لنقل المواد؟ - 1
  النقل النشط -د             النقل السلبي - ج       الخاصیة االسموزیة - ب        االنتشار -أ

  ماذا یحدث عندما یتساوى عدد الجزیئات في مادة معینة في مكانین؟ - 2
  تنفس خلوي -د             أیض - ج         تخمر - ب          اتزان -أ

  بنفسھا ؟ماذا تسمى المخلوقات الغیر قادرة على  صنع غذائھا  - 3
  المنتجات -د           الرایبوسومات - ج         االنزیمات - ب      المستھلكات -أ

  :یتم تحویل الجزیئات البسیطة إلى حمض الالكتیك وانتاج طاقة في عملیة - 4
  التخمر -د           التنفس الخلوي - ج       البناء الضوئي - ب                  البلعمة -أ

 :ماء مالح لفترة زمنیة فإنھاعند وضع قطعة جزر في  - 5
  تنقسم -د             تذبل - ج         ال تتأثر - ب                             تنتفخ -أ

  ماذا تسمى المخلوقات التي تنتج غذائھا بنفسھا ؟ - 6
  المنتجات -د           الرایبوسومات - ج          االنزیمات - ب      المستھلكات -أ

 تج ثاني أكسید الكربون الذي تخرجھ مع ھواء الزفیر؟أي العملیات التالیة تن -7
  البناء الضوئي -د           DNAتصنیع  - ج       الخاصیة األسموزیة - ب                           التنفس -أ

  ما أسم العملیة الخلویة التي تحدث في الصورة المجاورة ؟ -8
  اإلخراج الخلوي - ب                            الخاصیة األسموزیة -أ

  األنتشار -د                              البلعمة - ج
  :تنتقل جزیئات السكر لداخل الخلیة عبر -9
  البلعمة -د                         النتشار المدعوما -  ج                  الخاصیة االسموزیة -  ب                     النقل النشط -أ 

  لخلویة التي تحدث في الصورة المجاورة ؟ما أسم العملیة ا -10
  اإلخراج الخلوي - ب                           الخاصیة األسموزیة -أ

  األنتشار -د                             البلعمة - ج
  ما جزء الخلیة التي تحدث فیھ عملیة التخمر ؟ -11

  النواة -د           بالزمالسیتو - ج                    البالستیدات - ب    المایتوكوندریا -أ
  أي األحماض التالیة یؤدي تراكمھ في عضالت اإلنسان إلى اصابتھ بالتعب العضلي؟ -12

  .األستیك -د          .الستریك –ج                      .الالكتیك –ب    .البیروفیك -أ
  ما جزء الخلیة التي تحدث فیھا عملیة البناء الضوئي ؟ -13

  .البالستدات -د        .الفجوات العصاریة - ج                               .توكوندریاالمای - ب    .الریبوسوم -أ
  ما جزء الخلیة التي یحدث فیھا عملیة التنفس الخلوي؟ -14

    .المایتوكوندریا -د        .البالستیدات - ج            .السیتوبالزم - ب    .  النواة -أ
  بیدات و الكربوھیدرات إلنتاج الطاقة ؟ما ھو جزء الخلیة المسئول عن تحلیل الل  – 15

 السیتوبالزم - البالستیدات الخضراء              د -  ج             المیتوكندریا                     - بغشاء البالزمي            ال - أ
  عكس؟ما اسم العملیة التي یحدث فیھا انتشار جزیئات الماء من داخل الخلیة إلى خارجھا و ال  – 16

 الخلط - الخاصیة األسموزیة                د -  ج                النقل                            -  االنتشار                     ب - أ
  :تسمى عملیة نقل المواد عبر الغشاء البالزمي دون الحاجة إلى الطاقة   – 17

 االنتشار المدعوم - النقل السلبي                           د - ج                             االنتشار           - النقل النشط              ب - أ
  :ینتھي التنفس الخلوي في - 18

  النواة - د                          السیتوبالزم  -  ج                     البالستیدات الخضراء  - ب                المیتوكندریا -أ 

Kingdom of Bahrain 
Al – Falah private schools  

General administration 

  

  .   تعریف االتزان  ) 1    نتاجات التعلم            
  .  تحدید أنواع طرق النقل)   2                                 

 . التنفس & المقارنة بین البناء الضوئي )  3  
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   -:اكتب المصطلح العلمي المناسب أمام كل تعریف في الجدول التالي  - :  2س 

  التعریف  م  المصطلح العلمي
  دون الحاجة إلى طاقة) الخلوي (  عملیة نقل المواد عبر الغشاء البالزمي   1 .................................................

  المنخفض عملیة انتقال الجزیئات من األماكن ذات التركیز المرتفع إلى األماكن ذات التركیز  2 .................................................

  تساوي العدد النسبي للجزیئات في كال الطرفین  3 .................................................

  ت الماء عبر الغشاء البالزمي من منطقة التركیز المرتفع إلى منطقة التركیز المنخفضحركة جزیئا  4 .................................................

  طاقة) استھالك (  عملیة نقل المواد عبر الغشاء البالزمي مع وجود   5 .................................................

  ).البروتینات الناقلة ( لجزیئات الكبیرة بمساعدة بروتینات الغشاء الخلوي انتشار ا  6 .................................................

  .عملیة یتم من خاللھا إدخال المواد إلى الخلیة عند انثناء الغشاء البالزمي إلى الداخل  7 .................................................

  عملیة یتم من خاللھا إخراج المواد إلى خارج الخلیة وذلك من خالل اتحاد الفجوات بالغشاء البالزمي  8 .................................................

  )الغذاء(عملیة تقوم بھا خالیا المخلوقات الحیة المنتجة یتم من خاللھا تحویل طاقة الضوء إلى طاقة كیمیائیة  9 .................................................

  التفاعالت الكیمیائیة التي تتم في الخلیة للحصول على الطاقة و الغذاء  10 .................................................

  عملیة یحدث خاللھا سلسلة من التفاعالت الكیمیائیة تحلل فیھا الجزیئات المعقدة بوجود  11 .................................................

  O2عملیة یتم من خاللھا الحصول على بعض الطاقة المختزنة في جزیئات السكر دون وجود   12 .................................................

  )الحصول على الطاقة(وئي و الھدم جمیع التفاعالت الكیمیائیة التي تتم في عملیتي البناء الض  13 .................................................

 .عضیة خلویة تقوم بتحلیل اللیبیدات  والكربوھیدرات، إلنتاج الطاقة  14 .................................................

   -:  ھناك ثالثة أنواع لطرق انتقال المواد من وإلى الخلیة ؛ أذكرھا:  3س 
 
  ...............................................) جـ          ...............................................) ب           ...............................................) أ
   

  .عدد أنواع النقل السلبي  ;ثم   
  ...............................................) جـ          ...............................................   )ب          ...............................................) أ
  

  - :مستعیناً بالشكل المجاور أجب عن أسئلة التالیة  : 4س 
  
            ...............................................   ما الخاصیة التي تستنتجھا من الشكل؟ -1
   - : مل الفراغ في العبارات التالیةأك -2
  
 .مـن كمیتھ داخـلھا فــإن الماء ینتقل مــن داخـلـھا باتجاه الخارج    ............................................... إذا كانت كمیة الماء في محیط الخلیة ) أ 

  .إذا دخلھا كمیات كبیرة من الماء  ...............................................   أنـھـا  تختلف الخلیة الحیوانیة عــن الخلیة النباتیة فــي)  ب
              .............................................؟                      أي الخلیتین تتوقع أن تكون في ماء عذب -3
            ...............................................             أي الخلیتین تتوقع أن تكون في ماء مالح؟  -4
  جزیئات الماء في المنطقتین على طرفي الغشاء الخلوي عند تساوي عددمتى تحدث حالة االتزان في الخلیة؟   -5
 

  -  : مستعیناً بالشكل المجاور؛ أجب عن األسئلة التالیة   - :  5س 
  
      --------------------------------------------------------- ----- ؟  ما أھـــمیـة األنـزیـمـات -1

                       
  ----------------- ؟  ھل یتغیر األنزیم أثناء عملھ -2

 
  ----  ---- ؟  كـم مرة یستعمل األنزیــــــم -3
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   -  : الیةقارن بین البناء الضوئي والتنفس الخلوي وعملیة التخمر حسب أوجھ المقارنة الت :  6س 
  وجھ المقارنة

  التخمر  التنفس الخلوي  البناء الضوئي

        مصدر الطاقة

الجزء الذي تحدث فیھ 
        العملیة داخل الخلیة

        المواد المتفاعلة

        المواد الناتجة

        معادلة التفاعل

        تحول الطاقة 

  & أیھما ینتج طاقة أكثر 
      وأیھما مسئول عن إعیاء العضالت  & 

  - :  أكتب تطبیقین عملیین لعملیة التخمر:  7س 

1-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------  

جزئ  18ما عدد جزیئات السكر المتكونة عند استھالك  ; ادلة الكیمیائیة التالیةتستعمل النباتات عملیة البناء الضوئي وفقا للمع : 8س 
  ؟      2COمن 

C6H12O6   +  6O2                                    6 طاقة ضوئیةCO2 +    6H2O +  
  

.............................................................................................................................................................................................................................................................  
  

............................................................................................................................................................................................................................................................. 
  

   -:  فسر العبارات التالیة : 9س 

 . یرش البائعون الماء على الخضروات والفواكھ في محالھم -1
.................................................................................................................................................................................................................................................  

 .لى تحسین ھواء الغرفة في النھار تساعد بعض النباتات الداخلیة  ع -2
.................................................................................................................................................................................................................................................  

 .بب  تناول الطعام المالح العطش یس -3
.................................................................................................................................................................................................................................................  

 . یشكل شرب كمیات من ماء البحر خطورة على جسم اإلنسان -4
.................................................................................................................................................................................................................................................  

  .  تزداد سرعة التنفس عندما نبذل جھد إضافي -5
.................................................................................................................................................................................................................................................  

  -:رأیك في النشاط  مقبول                 جید      جید جدا       ممتاز   

 مؤسسة تتمیز بمخرجاتھا التعلیمیة في مملكة البحرین : رؤیتنا 
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