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 السؤال االول :  

في  )√( اختر اإلجابة الصحيحة من اإلجابات التي تلي كل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع عالمة  
 المربع أمامها : 

 

 أحد االنسجة النباتٌة التالٌة عبارة عن نسٌج مركب : -1

  الوعائٌة  البشرة              الجلدٌة    االساسٌة 
 
 المغطاة باللٌجنٌن تعمل على تدعٌم النبات وحماٌة االنسجة الداخلٌة وتقوٌته: من االنسجة النباتٌة االساسٌة -2

 البشرة          السكلرانشٌمى  الكولنشٌمى  البرانشٌمى 
 
 احدى العبارات التالٌة غٌر صحٌحة بالنسبة لنسٌج الخشب: -2

 ٌترسب على جدرانها الداخلٌة مادة اللجنٌن    تحتوي على أنابٌب تالشت جدرانها العرضٌة     

 ٌتالشى البروتوبالزم من األوعٌة والقصٌبات                     بجوار كل وعاء خلٌة مرافقة     
 
 :حوٌصالت غشائٌة مستدٌرة وصغٌرة الحجم تحوي بداخلها مجموعة من االنزٌمات الهاضمة  -3

 سنتروسوم           لمٌتوكندرٌاا       الراٌبوسومات    اللٌسوسومات 
 
 ٌسمى تجوٌف البالستٌدة الذي تنغمس فٌه االغشٌة الداخلٌة ب: -4

 ثاٌالكوٌد               لستروماا               لجراناا            لجرانم 
 
 من االنسجة الطالئٌة التً تغطً بشرة الجلد  -5

 عمودي مصفف  طالئً عمودي بسٌط     طالئً مكعبة بسٌط   طالئً حرشفً مصفف   
 
 مخلوقات غٌر حٌة مركبة من البروتٌن فحسب , وتسبب امراضا تدمر الجهاز العصبً:  -7

 لفٌروٌداتا البكتٌرٌا                 الفٌروس                 البرٌونات 
 
 فس فً الخلٌة وانتاج الطاقة : من عضٌات الخلٌة تعتبر مستودع ألنزٌمات التن -8

 لمٌتوكوندرٌاا               لبالستٌداتا   اللٌسوسومات    الراٌبوسومات 
 
 عندما تحاط النواة بغشاء نووى وتصبح محددة تسمى الخلٌة:  -9

 غٌر حقٌقٌة النواة        حقٌقٌة النواة      بدائٌة النواة      أولٌة النواة       
 

 بوجود القاعدة النٌتروجٌنٌة :  RNAعن حمض DNAٌمتاز حمض  -01

 لساٌتوسٌنا               الجو انٌن            الثاٌمٌن االدنٌن           
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 المسبب لمرض الدرنات المغزلٌةفى البطاطس وبهتان الثمار فى الخٌار من الطفٌلٌات المعروفة ب:  -00

 لبرٌوناتا             الفٌروٌدات              الفٌروسات    البكتٌرٌا         
 

 تشترك كل من الخلٌة النباتٌة والحٌوانٌة فى :  -01

 الجدار الخلوي                البالستٌدات كونها حقٌقٌة النواة        الجسم المركزى 
 

 فً انه :  RNAٌتمٌز تركٌب حمض  -02

 خماسى منقوص اكسٌجٌن     ي ٌحتوي سكر احاد     ٌتكون من شرٌط مزدوج من النٌوكلٌوتٌدات  

 خماسىدي ٌحتوي  سكر احا           Tٌحتوي قاعدة الثاٌمٌن  النٌتروجٌنٌة    
 

 احدى العبارات التالٌة  صحٌحة بالنسبة للغشاء الخلوى:  -03

 ٌشمل  طبقة من البروتٌن وأخرى من الدهون   الفوسفولٌبٌداتٌتكون من طبقتٌن من البروتٌن بٌنهما  

 ٌشمل طبقتٌن من البروتٌن والكولٌسترول    البروتٌناتو ٌتكون من طبقتٌن من الفوسفولٌبٌدات   
 

 تتمٌز الخلٌة الحٌوانٌة عن الخلٌة النباتٌة بإحتوائها على :  -04

 لسنتروسوما      لكروموسوماتا هٌكل الخلٌة               الرٌبوسومات 
 

  :نسٌج له وظائف عدة مثل التخزٌن والتهوئه والقدرة على القٌام بعملٌة البناء الضوئً  -05

 لكولنشٌمًا          لسكلرانشٌمًا       لبرانشٌمًا اللحاء                
 

 :الوحدة البنائٌة للكروماتٌن  -07

 لنٌوكلٌوتٌدةا م           النٌوكلوسو       النوٌة        الحمض النووي    
 

 تفتقد الخالٌا غٌر حقٌقٌة النواة الى جمٌع العضٌات الخلوٌة  ما عدا:  -08

 النوٌة           الراٌبوسومات         لبالستٌداتا       المٌتوكندرٌا 
 

 احد االنسجة التالٌة لٌس من االنسجة العضلٌة : -09

 المخططة   الغضارٌف             القلبٌة                          الملساء 
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 السؤال الثاني : اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عباره من العبارات التاليه :

 

 المصطلح العلمً العبارة العلمٌة م

  الوحدة الوظٌفٌة األساسٌة لجمٌع الكائنات الحٌة  . 0

1 
ٌستخدم فٌه اإللكترونات بدٌل للضوء والذي ٌستطٌع تكبٌراألشٌاء الى حد ملٌون مّرة أكبرمن 

 . حجمها الحقٌقً
 

  عبارة عن مادة شبه سائلة تمأل الحٌز الموجود بٌن غشاء الخلٌة والنواة . 2

3 
لها شبكة من الخٌوط واألنابٌب الدقٌقة التً تكسب الخلٌة دعامة تساعد فً الحفاظ على شك

 وقوامها
 

شبكة من األكٌاس الغشائٌة التً تتخلل جمٌع أجزاء السٌتوبالزم وتتصل بكل من غشاء  4
 .النووي وغشاء الخلٌة

 

  عضٌات مستدٌرة تتواجد حرة او مرتبطة بالشبكة االندوبالزمٌة تنتج البروتٌن فً الخلٌة . 5

  ألنزٌمات التنفس.عضٌه غشائٌة كٌسٌه الشكل تعتبر المستودع الرئٌسً  7

  اختصار  لمركب الطاقة الكٌمٌائً الذي ٌعرف باألدٌنوزٌن ثالثً الفوسفات . 8

أكٌاس غشائٌة تشبه الفقاعات ممتلئة بسائل ما , تخزن الماء والمواد الغذائٌة او الفضالت  9
 لحٌن التخلص منها.

 

  .الحٌوانٌة الخلٌة عضً دقٌق ٌقع بالقرب من النواة ٌؤدي دورا مهما فً انقسام 01

  تعبٌر ٌطلق على كل مجموعة من الثاٌالكوٌدات فً البالستٌدات الخضراء. 00

  فً البالستٌدة الخضراء . الجرانمات مجموعتعبٌر ٌطلق على  01

  . صفائح من االغشٌة الداخلٌة على هٌئة طبقات متراصة تكون الجرانم 02

  من الصبغات وتعمل كمراكز لتخزٌن النشا .بالستٌدات تفتقر الى وجود اي نوع  03

  بالستٌدات تحتوي على صبغات الكاروتٌن. 04

  وضح عضٌات الخلٌة وغالبا ما ٌطلق علٌها اسم مركز التحكم فً الخلٌة .أ 05

  تركٌب فً النواة مسؤول عن تكوٌن العضٌات المعروفة بالراٌبوسومات . 07

المسطحة مستدٌرة االطراف تعمل على احاطة المواد بأكٌاس مجموعة من االكٌاس الغشائٌة  08
                                                                                   غشائٌة وطردها للخارج.
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 المصطلح العلمً العبارة العلمٌة م

09 
اثناءاالنقسام الى خٌوط دقٌقة متشابكة وملتفة حول بعضها فً النواة التً تتحول 

 كروموسومات.
 

  الوحدة البنائٌة للكروماتٌن . 11

  الملتف حول جزٌئات من بروتٌن الهٌستون . DNAتركٌب من ال 10

11 
وٌشكالن ما ٌعرف بالوحدة البنائٌة للكروماتٌن او  DNAبروتٌن ٌلتف علٌه خٌط ال

 النٌوكلوسوم.
 

تحمل وتخزن المعلومات الوراثٌة المنظمة التً عبارة عن جزٌئات عضوٌة معقدة التركٌب  12
 تسمى

                                                                                                    الجٌنات. 

 

  .    DNAالوحدة البنائٌة للحمض النووي  13

  . ومجموعة فوسفاتتركٌب ٌتكون من سكرأحادي خماسً وقاعدة نٌتروجٌنٌة  14

  مجموعة الخالٌا المتشابهة فً الشكل والتركٌب والوظٌفة. 15

  نسٌج ٌتكون من خالٌا حٌة  مستدٌرة ذات جدران خلوٌة رقٌقة ٌوجد بٌنها فراغات . 17

نسٌج نباتً ٌغطً سطح النبات لٌحمٌه وٌتكون من طبقة واحدة من الخالٌا التً ال ٌوجد  18
 .                                                                                                    فراغات  بٌنها

 

  . نواع مختلفة من الخالٌا التً تشترك مع بعضها لتكون نسٌج ٌؤدي وظٌفة معٌنةأ 19

  .     تعاون وتكامل الخالٌا المتماثلة تترتب مع بعضها وتتضافر فى أداء وظٌفة معٌنة أو أكثرفى 21

  نابٌب غربالٌة وخالٌا مرافقة وخالٌا برانشٌمٌة .أنسٌج ٌتكون من  20

  نسٌج ٌتكون من اوعٌة والقصٌبات وخالٌا برانشٌمٌة والٌاف. 21

 من طبقة واحدة من الخالٌا العمودٌة تبدو وكأنها عدة طبقات تتواجد فً بطانة القصبة  نسٌج 22
 .                                                                                             الهوائٌة

 

  .نسٌج ٌتواجد فً بشرة الجلد ٌتالف من طبقات عدة من الخالٌا المفلطحة   23

 نسٌج خالٌاه متباعدة نوعا ما وموجودة فٌما بٌنها مادة بٌنٌة او بٌن خلوٌة سائلة او شبه 24
 . صلبة او صلبة 

 

  .من الٌاف لها القدرة على االنقباض واالنبساط  ٌتألفنسٌج  25
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 المصطلح العلمً العبارة العلمٌة م

  .نسٌج ٌختص باستقبال المؤثرات الحسٌة داخلٌة ام خارجٌة  27

  . نسٌج مسؤول عن تنظٌم االنشطة المختلفة ألعضاء الجسم 28

  .                     ٌحتوي على احماض نووٌة وغالف بروتٌنًعامل ممرض مكون من لب  29

  .RNAمخلوقات الخلوٌة تتكون من اشرطة حلقٌة قصٌرة من الحمض النووي  31

مخلوقات غٌر حٌة تتركب فقط من البروتٌن تملك القدرة على االنتشار عبر انسجة الكائنات  30
 .الحٌة 

 

والبروتٌنات تفصل مكونات الخلٌة عن البٌئة أو الوسط طبقة رقٌقة من الفوسفولٌبٌدات  31
 1المحٌط بها 

 

             أحد مكونات الغشاء الخلوى تعمل على ابقاء الغشاء متماسكا مما ٌقلل من مرونته . 32

 
 

 ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلى :  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  : ضع عالمة )  لثالسؤال الثا
 

  الخلٌة العصبٌة من اطول الخالٌا . 0

1 
مرة اكبر من  0111ٌمكن للمجهر الضوئً تكبٌر  أجسام الكائنات الحٌة الدقٌقة الى حد 

 حجمها.
 

  تعمل الشبكة االندوبالزمٌة الملساء على تحوٌل الكربوهٌدرات الى جلٌكوجٌن. 2

3 
اآلندوبالزمٌة الخشنة على تعدٌل طبٌعٌة بعض المواد الكٌمائٌة السامة لتقلٌل  تعمل الشبكة

 سمٌتها .
 

  كروموسوم. 35تحتوي نواة كل خلٌة جسدٌة فً االنسان على  4

  . النوٌة هً العضٌة المسؤولة عن بناء الراٌبوسومات 5

7 
الوراثٌة وتنقلها من جٌل الجٌنات تركٌبات موجودة على الكروموسومات تحدد الصفات 

 ألخر.
 

8 
على الرغم من غٌاب كل العضٌات ما عدا الراٌبوسومات تؤدى الخالٌا أولٌة النواة جمٌع 

 االنشطة الخلوٌة الحٌوٌة.
 

  الفٌروٌدات ال تدمر او تحلل خالٌا العائل. 9

  محاط بالكابسٌد. RNAتتمٌز جمٌع الفٌروسات بتركٌب واحد من حمض  01

  .RNAاكثر من   DNAتحتوي الكثٌر من الفٌروسات على  00
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 :  اختر من العمود )ب ( ما يناسب العمود ) أ ( : رابعالسؤال ال

 

 ) ب ( م )  أ ( م

 المٌتوكوندرٌا  مادة من سكرٌات معقدة تشكل الهٌكل االساسى لجدار الخلٌة . - 1

 الشبكة االندوبالزمٌة  الخلٌة والنواة .مادة شبه سائلة تمأل الحٌز الموجود بٌن غشاء  - 2

3 
مجموعة من التراكٌب الموجودة فى السٌتوبالزم ٌؤدى كل منها وظٌفة  -

 محددة.
 ATP 

4 
شبكة من الخٌوط واالنابٌب الدقٌقة تكسب الخلٌة دعامة تحفظ شكلها  -

وقوامها اضافة الى عملها كمسار تنتقل عبرها المواد المختلفة داخل 
 الخلٌة .

 الراٌبوسومات 

5 
شبكة من االكٌاس الغشائٌة التى تتخلل جمٌع أجزاء السٌتوبالزم وتتصل  -

 بكل من الغشاء المحٌط بالنواة وغشاء الخلٌة.
 السٌلٌلوز 

6 
عضٌات مستدٌرة تنتج البروتٌن فى الخلٌة توجد  بالسٌتوبالزم وعلى  -

 الشبكة.
 السٌتوبالزم 

7 
تعتبر المستودع الرئٌس ألنزٌمات التنفس  عضٌات غشائٌة كٌسٌة الشكل -

 فى الخلٌة .
 هٌكل الخلٌة 

 عضٌات الخلٌة  لخلٌة استخالص الطاقة منه مرة اخرى.لمركب الطاقة  الذى ٌمكن  - 8

 
 

 ادرس العبارات التالية جيداً ثم أجب عن األسئلة التي تلي كل عبارة : مس :اخالسؤال ال
 
 فً ما ٌعرف األن بالنظرٌة الخلوٌة :  0844 -0828ما بٌن تبلورت أفكار علماء       -0

  اذكر بنود النظرٌة الخلوٌة  -أ    
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
 
 المطلوب           ) )))تحاط جمٌع الخالٌا بغشاء خلوي رقٌق ٌفصل مكونات الخلٌة عن البٌئة أو الوسط الخارجً  – 1 
 ؟ما هً وظٌفة الغشاء الخلوي  -
   ...........................................................................................................................

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

 ٌتكون الغشاء من ثالثة مكونات رئٌسٌة هً  -   
  طبقتٌن من الفوسفولوبٌدات -اوال    

خارجٌة تتكون من:  -أ 
............................................................................................................................. 

داخل حشوة الغشاء تتكون من :   -ب 
............................................................................................................................. 
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 توجد بٌن الطبقتٌن جزٌئات بروتٌنٌة وظٌفتها :   -ثانٌا 

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

 جزٌئات الكولٌسترول تساهم فً:   -ثالثا
............................................................................................................................. 

 
 مرة0111  أكثرمن الدقٌقة الحٌة تكبٌرالكائنات البسٌط للمجهرالضوئً ال ٌمكن -2

............................................................................................................................. 
 
 :مرة فً المجاهر الضوئٌة المركبة   0111اذكر الوسائل المستخدمة لتوضٌح الصورة اكثر من  
 

 .........................................................................................................   -أ              
 ........................................................................................................ -ب               

 
 العلماء استخدام المجهر االلكترونى عن الضوئى وذلك ٌرجع ل: ٌفضل -

............................................................................................................................. 
 
 :لخص دور المجهر فً التعرف على النظرٌة الخلوٌة  -

............................................................................................................................. 
 
 ٌتمٌزالنسٌج البرانشٌمً على خصائص متنوعة تجعله مؤهل للوظائف المنوطة به: -3

 المطلوب اذكرهذه الوظائف ؟
............................................................................................................................. 

 
 : حٌة انها فً الخشب اوعٌة عن الغربالٌة نابٌباأل تختلف

 
 والخشب عكس ذلك  حٌة الغربالٌة االنابٌب من ٌتجعل الت اذكرالممٌزات المطلوب  -

............................................................................................................................. 
 
 :لوكان جسم الكائن مكونا من نوع واحد من النسٌج فما الذي تتوقع حدوثه -
   

............................................................................................................................. 
 
 هل ٌمكن للفٌروسات العٌش مستقلة كالبكتٌرٌا ؟ علل اجابتك  -

............................................................................................................................. 
 
 ذلكاذكر مثال على لتؤدي وظٌفة معٌنه ؟لخلٌة تتعاون العضٌات فً ا -
............................................................................................................................ 
 
 

 : س علل لما يلي تعليال ّ علمّياً صحّيحآداسالسؤال ال
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 الهواء من المجهر اإللكترونً قبل فخص العٌنة؟ٌجب تفرٌغ  -0
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
 
 سمٌت الشبكة النووٌة بالكروماتٌن؟ -1

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

............................................................................................................................. 
 
 النباتات العشبٌة قادرة على االحتفاظ بشكلها حٌن تتعرض للرٌاح القوٌة .     -2

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

 

  .. عدم قدرة الخالٌا العصبٌة على االنقسام الخلوي -4

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

 

 .كة االندوبالزمٌة الخشنة القدرة على تصنٌع البروتٌن للشب -5

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

 
  .تحتوي انوٌة خالٌا الجسم المسؤولة عن افراز هرمونات او انزٌمات على انوٌة كبٌرة الحجم  -5

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

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

  .اللٌسوسومٌة ال تتأثر الخلٌة باالنزٌمات -7

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

 

 .التظهر الفٌروسات مظاهر الحٌاة  اال متطفلة داخل عائل -8

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

 

 . ٌلعب جهاز جولجً دورا مساعدا  فً عملٌة تصنٌع المنتجات االفرازٌة داخل الخلٌة -9

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

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

 للبروتٌنات الموجوده بالغشاء الخلوي أهمٌه كبٌره . -01
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............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

 
 ٌعتبر الغشاء الخلوي تركٌبا سائال؟ -00

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

 

للخالٌا حقٌقٌة النواة القدرة على الحفاظ على شكلها وقوامها على الرغم من كون السٌتوبالزم مادة شبه  -01

  . سائلة

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

 
  . وجود فجوة كبٌرة فً الخالٌا النباتٌة -02

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

 

 . لم ٌكتشف الى االن طرٌقة انتشار الفٌروٌدات  -03

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

 
 . عدد المٌتوكندرٌا فً العضالت أكبرمن المتواجدة فً خالٌا الجلد -04

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

 
 . تلتهم النملة البٌضاء الخشب على الرغم من انها غٌر قادرة على االستفادة منه مباشرة  -05

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

 
 

 : نمكل قارن بين  بع: السؤال السا
 

 المجهر اإللكترونً النافذ المجهر االلكترونً الماسح -0

   طرٌقة العمل

   قوة الكبٌر

 لنٌكلٌوبالزما السٌتوبالزم -1

   التعرٌف

 جدار الخلٌة غشاء الخلٌة -2
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   التركٌب

   الوظٌفة

 بروتٌنات الغشاء الخلوي الكولٌسترول فً الغشاء الخلوي -3

   الوظٌفة

 الشبكة االندوبالزمٌة هٌكل الخلٌة -4

   الوظٌفة

 الشبكة االندوبالزمٌة الملساء الشبكة  االندوبالزمٌة الخشنة -5

   الوظٌفة

 النٌكلوسوم االحماض النووٌة -7

   التركٌب

 الكولٌسترول الهٌستون -8

   التواجد فً الخلٌة

9- DNA RNA 

   السكر

 القواعد

 النٌتروجٌنٌة
  

   عدد السالسل

 النواةحقٌقٌة  اولٌة النواة -01

   شكل النواة

 ةخلٌة حٌوانٌ خلٌة نباتٌة خالٌا اولٌة النواة -00

    الجدار الخلوي

    النواة

    هٌكل الخلٌة

    الكروموسومات

    الفجوات

    المٌتوكندرٌا

    اللٌسوسومات

 نسٌج مركب نسٌج بسٌط -01

   انواع الخالٌا
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 السكلرانشٌمً الكولنشٌمً -02

   اللٌجنٌن

 البشرة البرانشٌمً -03

   نوع النسٌج النباتً

   وجود الفراغات

   الوظٌفة

 الخشب اللحاء -04

   التركٌب

   الوظٌفة

 بطانة القصبة الهوائٌة الكبد -05

نوع النسٌج 

 الطالئً
  

 الشعٌرات الدموٌة بشرة الجلد -07

نوع النسٌج 

 الطالئً
  

 بطانة االمعاء الهوائٌة فً الرئةجدر الحوٌصالت  -08

نوع النسٌج 

 الطالئً
  

 طالئً ضام -09

نٌة ٌوجودالمادة الب

 او بٌن الخلوٌة
  

   الوظٌفة

 النسٌج الهٌكلً النسٌج الضام  االصلً -11

   التواجد

 المخططة الملساء 10

   الخضوع لالرادة

   التواجد

 البالستٌدات الخضراء -11
البالستٌدات 

 الملونة
 البالستٌدات البٌضاء
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 سبب التسمٌة: -

 

   

    اماكن وجودها: -

 :: ما اهمية كال من  ثامنالسؤال ال
 الفجوات : -0

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

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

 المٌتوكندرٌا :             -1

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

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

 الراٌبوسومات:          -2

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

 

 هٌكل الخلٌة : -3

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

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

 الكولٌسترول :        -4

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

 

DNA 5-  

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

 

 الخالٌا المرافقة : -7

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

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

 :ماذا يحدث في الحاالت التالية  –ؤال الثامن الس
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 . فقدان تركٌب الغشاء الخلوي للكولٌسترول  -1

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

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

 . ان ساق البقدونس للنسٌج الكولنشٌمًفقد -2

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

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

 . فقدان النبات للنسٌج السكلرانشٌمً  -3

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

 

  . انفجار اللٌسوسومات داخل الخلٌة -4

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

 
 السؤال التاسع : ما مدى مالئمة كل من لوظيفته:

   المٌتوكندرٌا: -0

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

 : الخضراء  لبالستٌداتا -1

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

 الغشاء الخلوي:  -2        

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

 الغشاء النووي : -3

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

 اللٌسوسومات :   -5

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

 

 الشبكة االندوبالزمٌة الخشنة :  -6

.............................................................................................................................          
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 النسٌج البرانشٌمً: -7

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

 اللحاء :  -8

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

 الخشب: -9

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

 
 

 السؤال العاشر : ادرس االشكال التالية جيدا ثم اجب عن المطلوب :
 

 
 

الشكل ٌمثل شكل توضٌحً لخلٌة  حقٌقٌة  مبٌنا  

 مكوناتها  الرئٌسٌة 

 اذكر  المكونات  الرئٌسٌة  والمشار الٌها  باالحرف

 .....................................................    -أ
 ...................................................   -ب
 ...................................................   -ج

 

 
 

 ----------------الشكل  الذي امامك  ٌمثل:*

 اكتب البٌانات المشار الٌها على  الرسم

0- .......................................... 

1- ......................................... 

2- ........................................ 

  

الشكل الذي امامك شكل توضٌحً  لفٌروس 

 المطلوب  األنفلونزا 

 : التالٌة باألرقام الٌها والمشار البٌانات اكتب

1-  ................................................... 
 2- ................................................... 

3-  ................................................... 
4- .................................................... 

 {1} ما اهمٌة  التركٌب  رقم

........................................................ 
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 االشكال التً امامك هً ألنسجة نباتٌة المطلوب

 :التعرف على االنسجة المشار الٌها باألرقام التالٌة 

 
1- ................................................... 
 
2- .................................................. 
 
3- .................................................. 

 

1-  . 

2-  

3-  

 االشكال التالٌة هً ألنسجة حٌوانٌة  مختلفة

المطلوب كتابة اسم كل نسٌج تحت الصور   

 المقابلة

 
1---------------2---------------3- ------

-------- 
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المطلوب هو انواع ترسٌب  مادة  اللٌجنٌن  فً 

 : االشكال  المشار الٌها  باألرقام  التالٌة

 
1- ................................................. 
 2- .................................................. 

 
3- .................................................. 
4- .................................................. 

 
       1                   2                  3                   4 

الشكل الذي امامك شكل توضٌحً لتركٌب نسٌج 

 الخشب المطلوب

 :والمشارالٌها باألرقام التالٌةكتابة البٌانات 

1- ........................................... 
2- .......................................... 

 :الجدران فً التركٌب التالً مغطاة ب

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

 

 
طالئٌة االشكال التً امامك هً ألنسجة حٌوانٌة 

 المطلوب

 التعرف على االنسجة المشار الٌها باألرقام التالٌة 

0- .................................................. 

1- ................................................. 

 1 
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 :.........................الشكل الذي أمامك ٌمثل 

 اكمل البٌانات علً الرسم      

1- ................................................ 
2- ...............................................  

      :..........................الشكل الذي أمامك ٌمثل 

 ............................: ( ٌمثل 0الجزء رقم )

 

 
 الذي أمامك ٌمثل  مكوناتالشكل 

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

 اكمل البٌانات علً الرسم      

0- .................................................. 

2- .................................................  

 اكمل البٌانات على الرسم

1- ................................................. 

2................................................... 

3- ................................................. 

4-................................................. 
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 اكمل البٌانات على الرسم

1- ................................................. 

2................................................... 
 
 
 
 
 

 

  -: أجب ثم األتً الشكل ادرس. 

 .........................المقابل الشكل فً دهٌالبالست نوع

 .......................من البالستٌدات  النوع هذا وظٌفة
 

 الشكل الذي امامك شكل توضٌحً للخلٌة المطلوب

 

 : اكتب البٌانات والمشارالٌها باالرقام التالٌة

1- ................................................. 

2................................................... 

3- ................................................. 

4-................................................. 
 :  من خالل شكل الخلٌة التً امامك ما نوع الخلٌة

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

 حدد على الرسم  عضٌة السنترٌول

 
 

 

2 

1 

4 
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 الشكل الذي امامك شكل توضٌحً للبالستٌدة

 المطلوب

 : أكتب البٌانات والمشار الٌها باألرقام التالٌة-

1- ................................................. 

2................................................... 

3- ................................................. 

4-................................................. 
 :تحتوي البالستٌدة على صبغات منها

 ................................................. -أ

 ............................................... -ب
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