أحياء

األسئلة
-1اختار االجابة الصحيحة :
 --------------1رؾزٕٖ يبكح انكويبريٍ (انٞجوخ انلُْيّ—انقاليب انؼٖجيخ—انجْوح)
-2يلول انُجبد ؽٕانٗ  %99يٍ يؾزٕٖ يبئّ كٗ ٕٕهح ثقبه يبء فالل--------------
(انُزؼ انكيٕريُٗ—انُزؼ انؼليَٗ—انُزؼ انضـوٖ)
-3رلَو ؽوكخ ٔهيوبد َجبد انًَزؾيّ ٝجوب ل--------------------
(انٕهيوبد—االَزلبفبد—انًؾبٔه)
-4انٕظيلخ انؾيٕيخ انزٗ رؼًم ػهٗ ركيق انكبئٍ انؾٗ يغ انجيئّ-----------
(انزُلٌ—انُوم—االؽَبً)
-5انؼٖت يًضم ---------------
(ىائلح ّغيويخ—يؾبٔه إٍٞاَيخ ؿيو يـهلخ-يغًٕػخ يٍ االنيبف انؼٖجيخ انًـهلخ)
-6يجهؾ ػلك انُلؤَبد ثكهيزٗ االََبٌ ؽٕانٗ----------
(يهيٌٕ—صالس يالثجٍ— يهيَٕييٍ — فًَّ يالييٍ)
-7انـْبء انوهين كٗ اَجٕثّ انزُويّ كٗ عٓبى انكهٗ انُٖبػٗ------------
(يُلن ربو—ؿيو يُلن—ّجّ يُلن)
-8ػُل َيع  2—1يى يٍ هًخ ثبكهح انْٕكبٌ كبَّ يلول هلهرّ ػهٗ االَزؾبء َبؽيّ انٕٚء اصجذ منك-----
(ثٕيٍَ عٍَُ—كُذ—ْيويبٌ مٔنهك)
 -9يُْأ ػٍ اىانخ االٍزوٞبة كٗ انقهيّ انؼٖجيّ كوم عٓل هلهِ-----------يههٗ كٕنذ
)-70 / +40 / +110
-19يزؾكى كٗ فؤط انجٕل يٍ انغَى-----
(انًضبَّ—انؾبنت—يغوٖ انجٕل—انكهيزيٍ)
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(-110 /

-11اما كٖهذ هًخ انْٕكبٌ ثٖليؾّ يٍ انًيكب صى ػوٙذ نهٕٚء كبَّ
(يؾلس اَزؾبء ٕٙئٗ—يؾلس اَزؾبء يبئٗ—ال يؾلس ّٗء)
-12ػُليب رضبه فهيّ ػٖجيّ رُلكغ ايَٕبد--------------انٗ كافهٓب
(انجٕربٍيٕو—انٖٕكيٕو—انًبؿَُيٕو)
-13يلٖم انًغًٕػّ انُيزؤعيُيّ يٍ االؽًبٗ االييُيّ ٔيؾٕنٓب انٗ يٕهيب
(انغهل—انكجل—انوئّ)
-14يوٕو ثُوم انَيبل انؼٖجٗ ثؼيلا ػٍ عَى انقهيّ
(يؾٕه انقهيّ—االَزلبؿ انؼٖجٗ—انيائلِ انْغيويّ)
 -15روكيي االكَيُبد كٗ ٍبم انُجبد كٗ انغبَت انجؼيل ػٍ انٕٚء يكٌٕ---------ػًب كٗ انغبَت
انًٕاعّ نّ

( اكجو—يُؼلو—ؿيو يُزظى)

 -16يٍ ٔظبئق ٝجوّ ثْوِ عهل االََبٌ
( ايزٖبٓ انٕٓاء—اَزبط انؼوم—يُغ ؿئ انجكزيويب نهغَى—افواط ؿبى)co2
 -17انُزؼ اننٖ يؾلس يجبّوِ يٍ ثْوح انًغًٕع انقٚوٖ انزٗ ركَْٕب انًبكِ انًْؼيّ
(َزؼ ػليَٗ—َزؼ صـوٖ—َزؼ كيٕريُٗ)
 -18كم انًكَٕبد انزبنيّ رٕعل كٗ انقهيّ انؼٖجيّ يب ػلا
( انًيزٕكَٕلهيب—اعَبو عٕنٕعٗ—ؽجيجبد َيَم—ٍُزؤٍٕو)
 -19انغٓبى انؼٖجٗ انًَجضبٖٔ يزجغ------
( انغٓبى انؼٖجٗ انًوكيٖ—انغٓبى انؼٖجٗ انٞوكٗ—انغٓبى انؼٖجٗ اننارٗ)
 -29يوغ انًوكي انًُظى نؾوكبد انوهت ٔ انزُلٌ كٗ---------
( انُٖليٍ انكؤييٍ—هُٞوِ كبهٔل—انُقبع انًَزٞيم)
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 -2علل لما يا تى :
 -1رزلنٗ ٔهيوبد َجبد انًَزؾيّ ػُل نًَٓب
 -2ػًهيّ انزجوى ال رؼزجو افواعب
 -3انجْوح كٗ عهل اال ََبٌ ْٗ انًَئٕنّ ػٍ نٌٕ انغهل
 -4رؾب ٛانـلح انؼوهيّ ثْؼيواد كيٕيّ كضيوِ
 -5كٗ رغوثّ اصجبد ؽلٔس انُزؼ يـ ٗٞإئ انُجبد ثٕهم يْجغ ثييٕد انجبهكيٍ
 -6اي٘ انكوثْٕيلهاد اكٚم يٍ اي٘ انجؤريٍ
 -7رٕعل ؽجيجبد َيَم كٗ عَى انقهيّ انؼٖجيّ
 -8ال رزوّؼ ثؤريُبد ثالىيب انلو فالل يؾلظّ ثٕيبٌ
 -9نكم ػٖت عنهيٍ يُلٖهيٍ ػُل ارٖبنّ ثبنؾجم انْٕكٗ
 -19يؾزبط انُجبد نكًيبد ْبئهّ يٍ انًبء
 -11إلَييى انكٕنيٍ اٍزيويي كٔه ْبو كٗ اٍزؼبكِ ؽبنّ انواؽّ نهـْبء انؼٖجٗ
 -12نهًضبَّ ػٚهّ ػبٕوِ رَلْب
 -13نقاليب انـواء انؼٖجٗ اًْيّ كجيوِ نهَُيظ انؼٖجٗ
 -14نهًَبكبد انجيُيّ كٗ ََيظ انًيئكيم كٔه كٗ ػًهيّ انُزؼ
 -15انغنه يُزؼ يبئٗ يٕعت
 -16اال ؽَبً ٙؤهٖ نالهرجب ٔ ٛانزَُين
 -17ال يَزٞيغ االََبٌ اٌ يؼيِ ٕٝيال ثلٌٔ اٖ كهيّ
 -18يهؼت انكجل كٔها ْبيب كٗ ػًهيّ اال فواط
ٔ -19عٕك ؿلك كُْيّ ثبنووة يٍ فؤط انْؼوِ يٍ انغهل
ََ -29جّ انغهٕكٕى كٗ ثٕل االََبٌ انؼبكٖ ركٌٕ ههيهّ علا
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 -3اشزح مع الزسم :
 -1رغوثّ رٕٙؼ ٕؼٕك انًبء كٗ انُجبد ثوٕح انُزؼ
 -2انغٓبى انجٕنٗ كٗ اال ََبٌ
 -3انقهيّ انؼٖجيّ
 -4رغوثّ كُذ نزلَيو اال َزؾبء انٕٚئٗ
 -5رغوثّ ال صجبد اٌ انغنه يُزؼ يبئٗ يٕعت
 -6هٞبػب ٕٝنيب كٗ كهيّ اال ََبٌ
 -7رُويّ انلو نًوي٘ انلْم انكهٕٖ
 -8اَزوبل انَيبل انؼٖجٗ كٗ اإلََبٌ فالل انزْبثك انؼٖجٗ
 -9رغوثّ رٕٙؼ ٕؼٕك انًبء فالل أػيّ انقْت
 -19رغوثّ اصجبد ؽلٔس ػًهيّ انُزؼ
 -11روكيت انُلؤٌ
 -12روكيت انـلِ انؼوهيّ
 -13األؿْيّ انَؾبئيّ
 -14انغٓبى انجٕنٗ
 -15انقهيّ انؼٖجيّ
 -4اكتب نبذه مختصزه عن:
 -1انضـو انًبئٗ
 -2االو انؾٌُٕ
 -3هْوِ انًـ
 -4ػول هاَلييو
 -5انًَزوجال د انؾَيّ
 -6االػٖبة انْٕكيّ
 -7هُٞوح كبهٔل
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 -8كزوح انغًٕػ
 -9األؿْيخ انَؾبئيخ
 -19انُلؤٌ

6

اإلجابة
-1اجابه السؤال االول :
 -1انجْوِ
 -2انُزؼ انضـوٖ
 -3االَزلبفبد
 -4االؽَبً
 -5يغًٕػّ يٍ االنيبف انؼٖجيّ انًـهلّ
 -6يهيَٕيٍ
ّ -7جّ يُلن
 -8ثٕيٍَ عٍَُ
)119+( -9
 -19انًضبَّ
 -11ال يؾلس ّٗء
 -12انٖٕكيٕو
 -13انكجل
 -14يؾٕه انقهيّ
 -15اكجو
 -16يُغ ؿئ انجكزيويب نهغَى
َ -17زؼ كيٕريُٗ
ٍُ -18زؤٍٕو
 -19انغٓبى انؼٖجٗ اننارٗ
 -29انُقبع انًَزٞيم
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-2اجابه السؤال الثانى:
 -1نٕعٕك االَزلبفبد ٔانزٗ رؼًم كًلبٕم كٗ ْنِ انؾوكّ ,ؽيش اٌ ٍٞؾٓب انَلهٗ يكٌٕ اكضوههّ يٍ
ٍٞؾٓب انؼهٕٖ كيقوط يُٓب انًبء نهقاليب انًغبٔهِ  ,كيورقٗ اال َزلبؿ ٔرزل نٗ انٕهيوبد صى انًؾبٔه
 -2الَّ ال يؼجو يٍ االؿْيّ انجالىييّ
ٔ -3منك الؽزٕائٓب ػهٗ انقاليب انٖجـيّ انزٗ رلوى يبكِ انًيالَيٍ
ٔ -4منك نزَزقوط يُٓب انًبء ٔ انلٚالد ٔركٌٕ انؼوم
ٔ -5منك نًُغ كول انًبء
ٔ -6منك الٌ اي٘ انجؤريٍ يُزظ يُّ يٕاك َيزؤعيُيّ ْٔٗ ّليلِ انًَيخ ايب انكوثْٕيلهاد كيُزظ ػٍ
ايٓٚب يبء ٔصبَٗ اكَيل انكوثٌٕ ْٔٗ اهم ًٍيّ ثكضيو
 -7رؼًم كـناء نهقهيّ
ٔ -8منك نكجو ؽغى ثؤريُبد انجالىيب كال رًو فالل يؾلظّ ثٕيبٌ
 -1 -9عنه ظٓوٖ ْٕٔ يُوم انَيبل انؼٖجٗ يٍ اػٚبء االٍزوجبل انٗ انُقبع انْٕكٗ ٔ انليبؽ
 -2عنه ث ْٕٔ ُٗٞيُوم االٔايو يٍ انليبؽ ٔ انُقبع انْٕكٗ انٗ اػٚبء اال ٍزغبثّ
 -19الٌ انُجبد يلول كًيّ كجيوِ علا يٍ انًبء اننٖ يًزّٖ(%99يٍ انًبء)
ٔ -11منك الَّ يوٕو ثزكَيو االٍزيم كٕنيٍ ثؼل انويبو ثؼًهّ كيؼٕك انـْبء انؼٖجٗ نؾبنخ انواؽّ
 -12نهزؾكى كٗ فؤط انجٕل
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ٔ -13منك الَٓب رَزٞيغ االَوَبو كزؼٕٗ ثؼ٘ يب يزهق يٍ انقاليب انؼٖجيّ ٔ ,روٕو ثزـنيزٓب ٔ رلػيًٓب
ٔرؼًم ايٚب كؼبىل ثيٍ انقاليب انؼٖجيّ
 -14يزَوة يٍ فالنٓب انًبء ثبالَزْبهصى فالل كزؾبد انضـٕه انٗ انٕٓاء انقبهعٗ
ٔ -15منك الٌ االٔكَيُبد رييل كٗ انغبَت انًٕاعّ نهًبء ,ثزوكيي ػبنٗ يًب يَجت رؼٞيم اٍزٞبنخ
انقاليب كٗ ْنا انغبَت ٔيَزًو انغبَت االفو كٗ انًُٕ يَججخ اَؾُبء انغنه َبؽيّ انًبء
 -16ؽيش يوث ٜانغَى كهّ ثٕاٍّ ّٞجكّ يٍ االػٖبة انًُزْوح كٗ انغَى يًب يغؼم انغَى يؼًم
كٕؽلِ ٔاؽلِ يزُبٍوّ يًب يؾون االهرجب ٔ ٛانزكيق
 -17ؽيش رزواكى انلٚالد يَججّ رًَى انجٕنيُب يًب يَجت انٕكبح
 -18يوٕو ثزؾٕيم انلٚالد انُيزؤعيُيّ انٗ يٕهيب كًب اَّ يؾٕل انًٕاك انَبيّ انٗ ؿيو ٍبيّ
 -19نزَٓيم فؤعٓب ٔيُغ روٖلٓب
ٔ -29منك الَّ يٍ انًٕاك انٓبيّ نهغَى كيزى اٍزوعبػّ نهلو فالل ػًهيّ اػبكِ االيزٖبٓ
-3اجابه السؤال الثالث:
 -1رغوثّ انيئجن كزبة ٓ 95
-4ػوٗ ؿالف ثبكهِ انْٕكبٌ الٙبءِ يُبٍجّ صى كٖم هًزٓب ٔٔٙؼٓب ػهٗ هٞؼزيٍ اعبه ٔثيًُٓب
ٕليؾّ يؼلَيّ ٔهيبً روكيي االٔكَيُبد كٗ انوٞؼزيٍ----------------------اكًم ثبهٗ انزغوثّ
 -5رغوثّ ٔٙغ ثبكهِ انُجبد كٗ ؽٕٗ ٔهُ انًبء ػهٗ االعُبة كو-----------ٜاكًم ثبهٗ انزغوثّ
 -8االىهاه (االَزلبفبد انؼٖجيّ) ٓ 119ٓ – 118
-9رغوثّ ٕؼٕك انًبء انًهٌٕ( االيٍٕيٍ) ------------------اكًم ثبهٗ انزغوثّ
ٙٔ -19غ َجبد افٚو كٗ إئٔ-------ركٌٕ هٞواد انًبء------------------اكًم انزغوثّ
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 -4اجابه السؤال الزابع:
ٔ-1ؽلِ يٍ فهيّ أ يغًٕػّ فاليب رلزؼ ثضـو يلزٕػ كائًب ٔ يزٕاعل ػُل اٝواف االٔهام ٔ يقوط
يُّ يبء االكيبع اننٖ يؾزٕٖ ػهٗ ثؼ٘ األيالػ
 -2االو انؾٌُٕ ْٗ اؽل االؿْيّ انَؾبئيّ ْٔٗ رهزٖن ثَٞؼ انًـ رُُْو كيٓب انْؼيواد انليٕيخ
نزـنيخ انًـ .
 -3عيء يٍ انليبؽ االيبيٗ ٔيزكٌٕ يٍ َٖليٍ  ,يلٖم ثيًُٓب ّن كجيو ٔيورجٞب ثًغًٕػّ يٍ
االنيبف انؼٖجيّ ٔيُوَى كم َٖق انٗ فًٌ كٖٕٓ ْٔٗ :
انلٔ انغجٓٗ –انلٔ انغلاهٖ—انلٔ انٖلؿٗ—انلٔ انولٕٖ—كٔ انغييوِ
 ْٗ-4افزُبهبد ػهٗ اثؼبك يززبنيّ يٍ انًؾٕه انؼٖجٗ رقهٕ يٍ انًيبنيٍ ٔرجٞأ كيٓب ٍوػّ انَيبل
انؼٖجٗ
َٓ -5بيبد ؽَيّ يزقّٖٖ نال ٍزغبثّ نًُجّ أ يؤصو يٍ َٕع ٔاؽل كوٕٞرُوَى نًَزوجالد كافهيّ ٔ
فبهعيّ ٔايٚب رُوَى انٗ يَزوجالد ؽواهيّ –يَزوجالد كيًيبئيّ—يَزوجالد ٕٙئيّ—يَزوجالد
ييكبَيكيخ
 31 -6ىٔط يٍ االػٖبة انْٕكيّ ٔرزٕاعل كٗ اىٔاط يززؼبهجّ ػهٗ عبَجٗ انؾجم انْٕكٗ ٔرزُظى
كًب يهٗ
االػٖبة انؼُويّ 8 :اىٔاط
االػٖبة انٖلهيّ 12 :ىٔط
االػٖبة انوُٞيّ  5 :اىٔاط
االػٖبة انؼغييّ 5 :اىٔاط
انؼٖبة انؼٖؼٖيّ :ىٔط يٍ االػٖبة
-7رٕٕم انَيبل انؼٖجٗ يٍ انؾجم انْٕكٗ انٗ اعياء انليبؽ انًقزهلّ
 -8كزوِ ىيُيّ هٖيوِ ( 9.993: 9.991يٍ انضبَيّ) ال يَزغيت كيٓب انؼٖت الٖ يؤصو يًٓب كبَذ
هٕرّ ْٔٗ رهٗ اصبهح انؼٖت يجبّوح ْٔٗ الىيخ نيَزؼيل ؿْبء انقهيخ فٕإّ انلَيٕنٕعيخ .
 -9صالصّ اؿْيّ رؾي ٜثبنًـ ْٔٗ روٕو ثؾًبيّ ٔ رـنيّ فاليب انًـ ْٔٗ كبنزبنٗ:
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ؿْبء االو انغبكيّ---ؿْبء االو انؾٌُٕ-------ؿْبء انؼُكجٕريّ
 ْٕ -19انٕؽلِ انٕظيليّ نالفواط كٗ انكهيّ .
يغ مكو انزوكيت .
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