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 ضعً دائرة حول اإلجابة الصحٌحة : (10إلى )( 1فً الفقرات من )       

1 
 : إلى األٌض تعملٌا خالل الكٌمٌائٌة التفاعالت تحتاج

 المثبطات )د( الجٌنات )جـ( الهرمونات )ب( اإلنزٌمات )أ(

2 
 ٌعد من فضالت عملٌة التخمر حمض الالكتٌك الذي ٌنتج عن :

 الفٌروسات )د( البكتٌرٌا )جـ( الفطرٌات )ب( الخمٌرة )أ(

3 
 فً عملٌة التنفس الخلوي ٌتم تحلٌل الكربوهٌدرات وتحوٌلها إلى :

 سكروز )د( جلوكوز )جـ( سٌلٌلوز )ب( تٌنبرو )أ(

4 
 ٌحٌط بالخلٌة وٌتكون من طبقتٌن من اللٌبٌدات تنغمس فٌها البروتٌنات الناقلة :

 الراٌبوسومات )د( الغشاء البالزمً )جـ( السٌتوبالزم )ب( الكروموسومات )أ(

5 
 تستطٌع الفجوات اخراج محتوٌاتها خالل عملٌه تسمى:

 الخاصٌه اإلسموزٌة )د( النقل السلبً )جـ( االخراج الخلوي ()ب البلعمه )أ(

6 
 دخول بعض المواد كبٌرة الحجم إلى الخلٌة بمساعدة البروتٌنات الناقلة :

 النقل السلبً )د( الخاصٌة اإلسموزٌة )جـ( النقل النشط )ب( اإلنتشار المدعوم )أ(

7 
 :انتقال األمالح إلى داخل الخلٌة من األمثلة على 

 البلعمة )د( الخاصٌة اإلسموزٌة )جـ( النقل النشط  )ب( اإلنتشار )أ(

8  
 : الطاقة المختزنة فً جزٌئات مصدر الطاقة فً عملٌة التخمرهً

 النشوٌات)د(  السكرٌات)جـ(  البروتٌنات)ب(  الدهون)أ( 

9 
 تسمى الصبغة النباتٌة الخضراء التً تمتص الطاقة الضوئٌة من الشمس :

 الكاروتٌن )د( الكلوروفٌل )جـ( المٌالنٌن )ب( الٌود )أ(

11 
 فً :فً الخلٌة تحدث  عملٌة التخمر

 النواة  )د( المٌتوكندرٌا  )جـ( السٌتوبالزم )ب( البالستٌدات  )أ(
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 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

اإلدارة العامة للتربٌة 
 والتعلٌم بمحافظة جدة

 مدرسة البٌان النموذجٌة 

 

 

 علـــــــوم المادة

 الرابعة الوحدة

 المتوسطة المرحلة

 لث متوسطالثا الصف

 ناهد بحرو / اعتدال ٌاسٌن المعلمة ) الدرس األول : أنشطة فً الخلٌة (                         81إلى ص  81بنك األسئلة لمادة  العلوم من ص 

1 

الفصل الدراسً الثانً –  الفترة األولى 

لعام الدراسً  1440 هـ 



 

 

 
 : كانت العبارة خاطئة إذا ()خذا كانت العبارة صحٌحة والحرف كل فقرة الحرف )ص( ا ضعً أمام( 5إلى )( 1فً الفقرات من)          

 .      )     ( تحصل بعض المخلوقات الحٌة الوحٌدة الخلٌة على غذائها عن طرٌق االنتشار المدعوم -5 )     (          .   األٌض هو تساوي عدد الجزٌئات فً مادة ما فً مكانٌن -4 )     (           .      ٌطلق على عملٌة انتشار الماء بالخاصٌة األسموزٌة -3 )     (  .   إذا دخل كمٌات كبٌرة من الماء فً الخلٌة الحٌوانٌة فإنها تنفجر -2 )     (        .     إذا ماتت المنتجات فً بحٌرة فإن الحٌاة تصبح مستحٌلة -1                       
 
 

 كملً الفراغ بما ٌناسبه :أ
 
 وإلٌها الخـلٌة من بالنفـاذ المواد لبعـض ٌسمح حٌث .....................................  ب البالزمً الغشاء ٌمتاز -1

 . األخرى المواد بعض ٌمنع بٌنما 
 . ............................تمتاز المنتجات عن المستهلكات بأنها  -2
 . ..............................كل الطاقة التً تستقبلها المخلوقات الحٌة على األرض تعود فً أصلها إلى  -3
 ............................ العملٌة التً تستعمل فٌها الخلٌة الطاقة لنقل المواد هً  -4
 . ...............................عملٌة اإلخراج عكس عملٌة -5

 . ....................  ................... تسمى  العـملية التي يتم خاللهـا إدخـال المىاد عـند انثناء الغـشاء البالزمي -6

 

 فً العمود العلمٌة  (  زاوجً بٌن المفاهٌم فً العمود االول مع  ماٌناسبها من مدلوالتها11( الى )1فً الفقرات من )
 الثانً :
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 مدلوالتها العلمٌة المفاهٌم
 ) أ ( عملٌة تحدث فً المنتجات ٌتم خاللها تحوٌل الضوء إلى طاقة كٌمٌائٌة . ( االنتشار1)
 عملٌة ٌتم من خاللها الحصول على بعض الطاقة المخزنة فً جزٌئات السكر دون وجود األكسجٌن .)ب(  ( الخاصٌة األسموزٌة2)
 عملٌة نقل المواد عبرالغشاء البالزمً مع وجود الطاقة .)جـ(   ( االنتشار المدعوم3)
 ها جزٌئات الغذاء المعقدة إلى جزٌئات أبسط وتتحرر الطاقة المخزنة فٌها .سلسلة من التفاعالت الكٌمٌائٌة تحلل فٌ) د(   ( النقل السلب4ً)
 عملٌة ٌتم خاللها إخراج المواد إلى خارج الخلٌة من خالل إتحاد الفجوات بالغشاء البالزمً .)هـ(   ( النقل النشط5)
  . المنخفضاألماكن ذات التركٌزالمرتفع إلى )و(  عملٌة انتقال الجزٌئات من األماكن ذات التركٌز  ( البلعمة 6)
 تساوي العدد النسبً للجزٌئات فً مكانٌن .)ز(   ( التخمر7)
 عملٌة نقل المواد عبر الغشاء البالزمً دون الحاجة إلى الطاقة .)ح(  ( التنفس الخلوي8)
 إلى منطقة التركٌز المنخفض . حركة جزٌئات الماء عبر الغشاء البالزمً من منطقة التركٌز المرتفع)ط(  ( البناء الضوئ9ً)
 إدخال بعض الجزٌئات الكبٌرة الحجم بمساعدة البروتٌنات الناقلة الموجودة فً الغشاء البالزمً .)ي(  ( اإلخراج الخلوي11)
 )ك( عملٌة ٌتم خاللها إدخال المواد إلى الخلٌة عند انثناء الغشاء البالزمً . 
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 جٌبً عن األسئلة :أ

 
 ٌرش البائعون الماء على الخضروات والفواكه المعروضة فً محالهم . ) عللً ( -1

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

 ) عللً ( لجوء الخلٌة لعملٌة البلعمة . -2
............................................................................................................ ....................... 

 ٌحدث لنباتات الكرفس الذابلة إذا وضعت فً كأس ماء ؟ صفً ما -3
................................................................................................................................... 

  تبعا لطرٌقة حصولها على الغذاء ، مع ذكر أمثلة . صنفً المخلوقات الحٌة -4
................................................................................................................................... 

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

 تستخدم النباتات الكربوهٌدرات المخزنة ؟ وضحً فٌم -5
................................................................................................................................... 

 وضحً العالقة بٌن العملٌات الثالث ) التنفس الخلوي ، التخمر ، البناء الضوئً ( -6
................................................................................................................................... 

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

 

 قارنً بٌن كل مما ٌلً : -7

 

 وجـو المقـارنـة

              
 الخاصٌة األسموزٌة            

             
 االنتشار                 

        
 وجه الشبه       

 
 

 

      
 وجه االختالف      
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 النقـل النـشـط النـقـل السـلبي وجـو المقـارنـة

اتجـاه حـركة 

 المىاد

 ............................ من التركيز

 .......................... إلى التركيز

 .............................من التركيز

 ..........................إلى التركيز  

 ......................................................... ......................................................... الطـاقـة
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 االختالف بٌن كل مما ٌلً : اكتبً أوجه - 8

                   
 التنفس الخلوي                      

                          
 التخمر                           

  
  
  
  
  
 

 
 اكتبً المصطلح العلمً للعبارات التالٌة : -9
 انتشار الماء . -أ

 دخول دقائق الطعام الكبٌرة إلى األمٌبا . -ب 
 الضوء إلى طاقة كٌمٌائٌة .عملٌة تستعملها المنتجات لتحوٌل طاقة  -ج 
 العملٌة التً تستعمل األكسجٌن لتحلٌل الجلوكوز . -د 

 التفاعالت الكٌمٌائٌة التً تحدث فً جسم المخلوق الحً . -هـ 
 
 بكتابة المعادالت حددي المواد المتفاعلة والمواد الناتجة عن التفاعل فً كل من عملٌتً البناء الضوئً والتنفس الخلوي . -11

                     

................... + ...................... + ..................                                       ...................... + .................. 

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

 عددي خصائص اإلنزٌمات . -11                     
                        ............................................................................................................................................. 

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

 كٌف تساعد بعض النباتات الداخلٌة على تحسٌن هواء الغرفة ؟ -12
                        ............................................................................................................................................. 

 استنتجً سبب استعمال الملح إلذابة الجلٌد على الطرقات . -13
   ............................................................................................................................................. 
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 الكلوروفٌل
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 ضعً دائرة حول اإلجابة الصحٌحة : (10إلى )( 1فً الفقرات من )       

1 
 تقضً أي خلٌة معظم دورة حٌاتها فً فترة نمو ضمن الطور :

 النهائً )د( التمهٌدي )جـ( اإلستوائً )ب( البٌنً )أ(

2 
 تتكون الخالٌا الجنسٌة فً األعضاء:

 )د( الطرفٌة )جـ( التكاثرٌة )ب( اإلخراجٌة )أ( الهضمٌة

3 
 ٌسمى الدور الذي تصطف فٌه أزواج الكروماتٌدات فً وسط الخلٌة بالدور :

 اإلستوائً )د( لًاإلنفصا  )جـ( التمهٌدي  )ب( النهائً )أ(

4 
 ٌتكون الكروموسوم عندما ٌتضاعف فً الدور البٌنً من :

 كروماتٌدات 4)د(  كروماتٌدات 3)جـ(  كروماتٌدٌن )ب(  كروماتٌدا واحدا)أ( 

5 
 الخالٌا أحادٌة المجموعة الكروموسومٌة تنتج خالل عملٌة االنقسام :

 خلويالال )د( الخلوي )جـ( المنصف )ب( المتساوي )أ(

6 
 كروموسومات فإن الخالٌا الجنسٌة فٌها تحتوي على : 8إذا كان عدد الكروموسومات فً خالٌا جسم ذبابة الفاكهة 

 كروموسومات 11 )د( كروموسومات 8 )جـ( كروموسومات 6 )ب( كروموسومات 4 )أ(

7 
 تتكاثر الهٌدرا الجنسٌا بطرٌقة :

 )د( الترقٌد )جـ( االنشطار )ب( التبرعم )أ( التجدد

8  
 عدد الكروموسومات فً كل خلٌة فً جلد اإلنسان :

 46)د(  33)جـ(  38)ب(       33 )أ(

9 
 جسمٌة ماعدا : ٌحتوي كال من اآلتً على خالٌا

 الكلٌة )د( الكبد )جـ( الحٌوان المنوي )ب( )أ( العظم

11 
 ٌعد التجدد مهما لبعض المخلوقات الحٌة وذلك :

 )د( لتكاثرها )جـ( لتغٌٌرجلدها )ب( لبناء األجزاء المفقودة منها تها)أ( لحماٌ
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اإلدارة العامة للتربٌة 
 والتعلٌم بمحافظة جدة

 مدرسة البٌان النموذجٌة 

 

 

 علـــــــوم المادة

 الرابعة الوحدة

 المتوسطة المرحلة

 لث متوسطالثا الصف

 ناهد بحرو / اعتدال ٌاسٌن المعلمة (                   وتكاثرها الخلٌة انقسام)  47إلى ص39من ص العلوم لمادة األسئلة بنك

5 

الفصل الدراسً الثانً –  الفترة األولى 

لعام الدراسً  1440 هـ 



 

 

 
 (   )                  نبات األصلً .ال فة عن مختل تكون النباتات الناتجة عن الدرنات  -4 (   )        .   ٌبدأ انقسام السٌتوبالزم فً الخلٌة الحٌوانٌة بظهور الصفائح الخلوٌة  -3 (   )       .  والتكاثر التالفة الخالٌا تعوٌض إلى ةالحٌ للكائنات نقساماال همٌةأ تعود -2 (    )                 .  كروموسوم 24 اإلنسان أنثى بوٌضة فً الكروموسومات عدد -1 : كانت العبارة خاطئة إذا (ذا كانت العبارة صحٌحة والحرف )خكل فقرة الحرف )ص( ا ضعً أمام( 4إلى )( 1فً الفقرات من)             

 
 كملً الفراغ بما ٌناسبه :أ

 . ................. على ٌحتوي ............. فً تركٌبالكروموسوم  -1
 الخٌوط المغزلٌة ......................فً الدور االنفصالً ٌنقسم السنترومٌر و -2
 . .....................تسمى الخلٌة الناتجة عن اإلخصاب ب -3
 . .،...........................،...............................................من أمثلة التكاثر الالجنسً  -4
 :ٌتضمن االنقسام المتساوي سلسلة من األدوار المتتالٌة هً  -5

 ....................................و...........................و..................................و.....................................
 

 فً العمود العلمٌة  (  زاوجً بٌن المفاهٌم فً العمود االول مع  ماٌناسبها من مدلوالتها9( الى )1فً الفقرات من )
 الثانً :
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 العلمٌة المدلوالت مالمفاهٌ
 ( مخلوقات حٌة تستطٌع إعادة بناء أجزاء مدمرة من جسمها .     ) ( االنقسام المنصف3)
 ( ٌكون فٌه المخلوق الحً بمفرده قادرا على إنتاج فرد أو أكثر ٌحمل المادة الوراثٌة نفسها فً المخلوق الحً األصلً )    ( الطور البٌن3ً)
 (  المراحل واألطوار المتتابعة التً تمر بها الخلٌة .     ) ( التكاثر الجنس3ً)
 (  انقسام النواة إلى نواتٌن متماثلتٌن ومتماثلة للنواة األصلٌة وٌتكون من سلسلة من األدوار المتتابعة .     ) ( االنشطار4)
 ع كال األبوٌن .(  ٌتطلب وجود فردٌن إلنتاج أفراد تشترك فً الصفات م     ) ( االنقسام المتساوي5)
 ( ٌشكل معظم زمن دورة الخلٌة وتستغرقه الخلٌة فً النمو .      ) ( التبرعم6)
 (  مراحل تحدث فً الخالٌا الجنسٌة ٌنتج عنها أربع خالٌا أحادٌة المجموعة الكروموسومٌة .     ) ( التكاثر الالجنس7ً)
 الجنسٌا .( الطرٌقة التً تتكاثر بها الهٌدرا      ) ( التجدد8)
 ( ٌحدث به انقسام للسنترومٌر وانكماش للخٌوط المغزلٌة .     ) ( دورة الخلٌة9)
 ( طرٌقة تكاثر البكتٌرٌا .     ) 
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 جٌبً عن األسئلة :أ

 
 .االنقسام المتساوي عملٌة النووي خالل  الغالفٌختفً ) عللً (  -1

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

 ما العالقة بٌن الكروموسومات والكروماتٌدات ؟ -2
............................................................................................................. 

 . المتساوي وكٌف ٌختلف فً النباتات عنه فً الحٌوانوضحً أهمٌة االنقسام  -4
 ............................................................................................................. 

 صفً ماذا ٌحدث للكروموسومات قبل االنقسام المتساوي . -5
............ ................................................................................................. 

 . إجابتك ،وضحً الخلوي االنقسام عن الناتجة الجدٌدة بالخالٌا مقارنة األصلٌة الخالٌا فً الكروموسومات عدد حددي -6
.............................................................................................................. 

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

 قارنً بٌن االنقسام المتساوي واالنقسام المنصف : - 7

 االنقسام المنصف االنقسام المتساوي وجه المقارنة

   نوع الخالٌا

   الهدف منه

   الخالٌا الناتجة

   عدد الكروموسومات

   عدد الخالٌا الناتجة
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