
  الكائنات الحية الدقيقةالثالثةحلول أسئلة الوحدة : 
 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: -1
 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرقم
 ب ج د ب د ب ج د ج أ أ ب الرمز

 

 بين العمودين: وفق -2
 الحمراء -5 البنية -4 الذهبية -3 اليوغلينية -2 الخضراء -1

 الكورالينا لبالك   -سارغاسام  الداياتومات اليوغلينا خس البحر –فولفوكس 
 

 التكاثر. –الشكل  –المعيشة  –وسيلة الحركة  الحيوانية؟ األوليات تصنيف في المتبعة األسس أهم ما -3
 

 وأجب عن األسئلة التالية: ،الشكل المجاور ادرس -4
 .الخميرة تركيب يشكل الشكل؟ يمثل ماذا -أ

 ؟(5-1) المجاور بالرسم إليها المشار األجزاء سم -ب
 بالزمي غشاء. 5   سيتوبالزم. 4   خلوي جدار. 3   برعم. 2   نواة. 1
 الحي؟ الكائن لهذا االقتصادية الفائدة ما -ج

 مجال في دمتستخ ،والمربيات الغازية المشروبات صناعة في المستخدم السيتريك حمض إنتاج ،والكحول المعجنات صناعة
 التي تصنعه الخميرة العادية. B لفيتامين مصدر تعد ،Saccharomyces cerevisiaeخصوصًا الخميرة  العلمية البحوث

 (.الكيسية) الزقية الفطريات قبيلة الدقيق؟ الكائن هذا ينتمي قبيلة أي إلى -د
 :حيث من والبنية الخضراء الطحالب بين قارن -5

 المواد الغذائية المخزنة الصبغات مكان المعيشة الطحالب
 نشا كاروتين -الكلوروفيل  التربة. ،المالحة المياه في قليل ،العذبة المياه غالباً  الخضراء

 المينارين لبنيةكاروتين فيوكوزانثين ا -الكلوروفيل  البحار مياه البنية
 

 :بطورين. حياتا دورة أثناء الجيارديا طفيل يمر -6
 .الحوصلة طور لإلنسان؟ معد الطورين أي -أ

 الطفيل؟ بهذا اإلصابة من الوقاية طرق ما -ب
 .اليدين غسل. 1
  .والفواكه الخضار غسل. 2
 .العادمة المياه معالجة. 3
 .ذلك فسر سميك؟ خلوي بجدار يتميز منهما أي -ج

 وبةالرط أو الغذاء نقص حاالت مثل المالئمة غير الظروف لمقاومة وذلك الحوصلة طور سميك بجدار يتميز الذي الطور
 .أطول لفترة البقاء من يتمكن حتى وبالتالي الحرارة درجة مالئمة وعدم األكسجين أو

 

 الطورين هما: طور الحوصلة والطور التكاثري



 :علل -7
 .الخبازة في الخميرة تستخدم -1

 الالهوائي التنفسب الخميرة قيام بسبب صغيرة فقاعات شكل على يتصاعد الذي الكربون أكسيد ثاني غاز وتنتج تتخمر ألنها
 .الخبز انتفاخ اً مسبب الغاز هذا يتمددُثَم ( التخمر)
  .البري المشروم أكل بعدم ينصح -2

 .الموت إلى تؤدي وقد حيُث يؤدي تناوله إلى وقف عمليات البناء في الخاليا منه سامة أنواع هناك ألن
 .دفنها من فترة بعد الميتة األجسام تتحلل -3

 .هاامتصاص ثم الميتة األجسام بقايا تحليل على تعمل إنزيمات بإفراز تقوم التي الرمية الفطريات وجود بسبب
 .النباتات استطالة في الفطريات بعض تساعد -4

 .استطالته في ويساعد النبات نمو ُيضاعف الذي الجبريال هرمون مثل الهرمونات بعض تنتج هابعض ألن
 

 

 األستاذ فهد الدين غسان مهنا


