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 /6: اسم الطالب /.......................................................... الصف 

 ( ضع عالمة )     ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )    ( أمام العبارة الخاطئة :1س

 .)    ( النقل السلبي في الخلية ال يحتاج طاقة الخلية لحدوثه  -

 (    .) %15نسبة البروتينات في الخلية  -

 .)    ( الخلية النباتية تحتوي على جدار خلوي -

 . )    ( التنفس الخلوي يحدث للكائنات الحية في وجود الضوء فقط -

 ( اختر االجابة الصحيحة فيما يلي :2س

 :مجموعة األعضاء التي تعمل معاً ألداء وظائف محددة . هذا تعريف  -1

 الجهاز الحيوي -العضو  -النسيج  -الخلية 

 :وحدة بناء جسم المخلوق الحي . هذا تعريف  -2

  الجهاز الحيوي -العضو  -النسيج  -الخلية 

 :الخاليا المتشابهة التي تقوم معاً بالوظيفة نفسها. هذا تعريف -3

 الجهاز الحيوي -العضو  -النسيج  -الخلية 

 :تعريفمجموعة من نسيجين أو أكثر تعمل معاً للقيام بوظيفة محددة . هذا  -4

 الجهاز الحيوي -العضو  -النسيج  -الخلية 

 ( أكمل الفراغ بكلمة مناسبة :3س

 ....................   مصدر الطاقة في الخلية يكون في -

 ....................  ينتقل الماء في الخلية بواسطة الخاصية  -

 ....................يحدث البناء الضوئي فقط في الخاليا التي فيها -

 ( أجب عن األسئلة التالية :4س

 : تنص النظرية الخلوية على ثالث نقاط أساسية . أذكرها - 1

 

 

 ؟ ماهو تعريف النقل النشط في الخلية  -2
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