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 الاوسانأوسجت جسم : ألاول  الفصل                                  أجهسة جسم الاوسان: ثالثتال الوحدة

 السؤال األول: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: 

 أصغر وحدة حية وتشكل الوحدة البنائية والوظيفية لجسم الكائن الحي (1
 العضية .د                . الجزيء ج  ذرة                   ال .ب            . الخمية     أ
 : ما عدا جميع ما يمي من وظائف النسيج الطالئي (2

                             . االفراز  د             . االمتصاصج  ربط األنسجة واألعضاء .ب               أ. الحماية
  نسيج طالئي يبطن األغشية التي تربط التجاويف المحيطة بالرئتين والقمب : (3

  عمادي بسيط .د            مكعب طبقي .ج            حرشفي بسيط .ب        أ. حرشفي طبقي

 نسيج يرتكز عمى غشاء قاعدي له قدرة عالية عمى التجدد واالنقسام (4

  . الضامد                . الطالئيجالعصبي                  .ب              أ. العضمي        

 يبطن النسيج الطالئي العمادي البسيط (5

 المعدة .د         . القصبة اليوائيةج             الغدد المعابية .ب   أ. قنوات الغدد العرقية

 نسيج طالئي يوجد في تجويف الغشاء المخاطي المبطن لمقصبة الهوائية (6
  عمادي بسيط .د          عمادي طبقي .ج      بذعمادي طبقي كا .ب          مكعب طبقي أ.

 أكثر األنسجة انتشارًا في جسم االنسان األنسجة (7
  الطالئية .د               الضامت .ج                  العضمية .ب              أ. العصبية

 نسيج يربط بين األنسجة واألعضاء ومادته الخاللية جيالتينية (8
 الضام األصيل .د                الليمفي .ج                الغضروفي.ب               العظميأ.

 جألياف تعطي قوة شد عالية ودعم لمنسي (9
 ألياف إالستين .د          األلياف المروت .ج           األلياف الشبكيت .ب     ألياف الكوالجيه  أ.
 خاليا تتواجد في النسيج الضام الرخو تفرز مادتي الهيبارين والهستامين (10

 ةالميفي .د                 الميمفية .ج                 الصارية .ب              البالزمية أ.
   مادة تفرزها الخاليا الصارية تمنع تجمط الدم (11

 الكوالجين د.               الييبارين .ج               اليستامين .ب     األجسام المضادة أ. 
 خاليا منتشرة في المادة الخاللية لمنسيج الضام الرخو تفرز االجسام المضادة (12

  الدبقية .د                الصارية .ج                البالزمية .ب                 الميفية أ.
 نسيج يشكل األربطة واألوتار (13

 طالئي حرشفي بسيط .د          الضام الكثيف طالئي عمادي بسيط     ج. ب.         أ. الضام الرخو
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 من كتمة جسم الرجل  -----تشكل األنسجة العضمية حوالي  (14
  %02 .د                  %02 .ج                   %02 .ب                    %02 أ.
 أنسجة تشكل أعمى نسبة أنسجة في جسم االنسان (15

 الغضروفية .د                الطالئية .ج                 العصبية .ب                  العضمية أ.
 عضالت مرتبطة بالهيكل تعد المحرك األساسي لجسم االنسان (16

  . غير المخططةد                   القمبية .ج                 الممساء .ب                 المخططة أ.
 عضالت تتواجد في جدران األوعية والقناة الهضمية والمثانة (17

  الييكمية .د                   . القمبيةج                 الممساء .ب                 أ. المخططة
 لإلنهاك والتعب عضالت تمتاز بأنها غير قابمة (18

  الييكمية .د                   القمبية .ج                  الممساء .ب                المخططة أ.
 نسيج يشكل الحبل الشوكي والدماغ (19

 د. العصبي      ج. الضام            أ. العضمي                ب. الطالئي                   
 يصنف العظم من األنسجة (20
 العضمية .د                الطالئية .ج                 العصبية .ب                  العضمية .أ
 تشترك العضالت القمبية والممساء بأنها (21

  . غير مخططةد               مخططة  .ج                 ال إرادية  .ب                 إرادية    أ.
  تتعتبر عضمة جفن العين من العضال (22

 إرادية غير مخططة .د    . ال إرادية مخططةج           إرادية مخططة  .ب   أ. ال إرادية غير مخططة
 أحد األنسجة التالية تخمو من األوعية الدموية (23

  العصبية .د               العضمية  .ج                  الطالئية .ب                الضامة   أ.
 النسيج الضام وتقوم بالتخمص من األجسام الغريبةالخاليا التي توجد في  (24

 الدىنيةد.                   الميفيةج. أ. الصارية                 ب. األكولة                    
 يتشكل صيوان األذن من نسيج (25

 أ. طالئي                  ب. عضمي                    ج. ضام                   د. عصبي
 دى اآلتية عضالت تكون خالياها مغزلية الشكلإح (26

 أ. الممساء                 ب. القمبية                     ج. الييكمية                 د. المخططة
 توجد المايتوكندريا بكثرة في العضالت  (27

 د. غير المخططة      أ. الممساء                 ب. القمبية                     ج. الييكمية           
 ما عداجميع ما يمي من خصائص النسيج الطالئي  (28

 أ. يرتكز عمى غشاء قاعدي                              ب. يخمو من األوعية الدموية
 ج. خالياه متراصة                                       د. المادة بين الخموية وفيرة
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 العممي الدال عمى كل عبارة من العبارات اآلتية: السؤال الثاني: اكتب المصطمح 

 ( وحدة التركيب والوظيفة في جسم االنسان . ---------------)  .1
 ( خاليا متشابية في الشكل والوظيفية . ---------------)  .0
 ( أصغر جزء في تركيب المادة. ---------------)  .0
 . ( أنسجة تربط العظام عند المفاصل ---------------)  .0
 ( أنسجة تربط العضالت بالعظام . ---------------)  .0
 ( خاليا تمثل الجزء األكبر من النسيج العصبي . ---------------)  .6

 

 السؤال الثالث: عمل العبارات العممية اآلتية تعمياًل دقيقًا: 
 ترتكز الخاليا الطالئية عمى غشاء قاعدي. .1

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 يمعب الجمد دورًا ميمًا في جسم االنسان. .0
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 يصل الغذاء واالكسجين لمخاليا الطالئية رغم خموىا من األوعية الدموية. .0
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 تسمية النسيج الطالئي العمادي الطبقي الكاذب بيذا االسم. .0
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 االناث. الكتمة العضمية عند الذكور أعمى منيا لدى .0
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 تتميز العضالت القمبية بوجود أقراص بينية. .6
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 تعتبر العضالت الييكمية مخططة. .7
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 تفقد الخمية العصبية قدرتيا عمى االنقسام. .8
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 تسمية األنسجة الضامة بيذا االسم. .9
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 لألنسجة الطالئية قدرة عالية عمى التجدد واالنقسام. .12
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 .تتميز العظام بالصالبة .11
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 السؤال الرابع: قارن كما هو موضح في الجداول اآلتية: 

 النسيج العمادي الطبقي الكاذب  النسيج الطالئي الحرشفي البسيط وجه المقارنة 1

    الموقع 
   الوظيفة

 النسيج العمادي البسيط كعب الطبقيالنسيج الم وجه المقارنة 2

   الموقع 
   الوظيفة

 النسيج الضام الكثيف النسيج الضام الرخو وجه المقارنة 3

   كمية األلياف 
   مكان التواجد

 األلياف الشبكية األلياف المرنة ألياف الكوالجين وجه المقارنة 4
 
 

    نوع البروتين 
    الوظيفة

 العضالت القمبية العضالت الممساء  العضالت الهيكمية وجه المقارنة 5
 
 

    الموقع
    التخطيط

    التحكم في الحركة
    الشكل

 

 

 : أجب عن األسئمة اآلتية: خامسالسؤال ال

 حدد نوع النسيج األساسي في كل من /. 1

 نوع النسيج األساسي النسيج نوع النسيج األساسي النسيج
  مدبشرة الج  الدم

  المخ  جدار القمب
  بطانة األمعاء  الغضروف

 

 .في جسم الكائن الحيصمم مخطط يبين مستويات التنظيم البيولوجي .2
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ."تمتمك األنسجة الطالئية خصائص تميزها عن باقي األنسجة األخرى  ".3

 أ( عدد خصائص األنسجة الطالئية .
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ب( أذكر وظائف األنسجة الطالئية .
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 . تفحص الشكل المقابل ثم أجب عن األسئمة التي تميه :4

 ؟ 6،  0،  1أ( ماذا تمثل األرقام   

1 )-----------------     0 )-----------------    

6) -----------------    . 

 ب( ما الدور الحيوي الذي تؤديو كل من ؟   

0 )------------------------------------------------------------------------------------------. 

0 )------------------------------------------------------------------------------------------. 

0) ------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
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 الجهاز ان التىاسليان والتكاثر: لثاويا الفصل                                 أجهسة جسم الاوسان: الثالثت الوحدة

 السؤال األول / ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :

 سم يقع في منتصف الحوض , يزداد سمكه  أثناء الحمل  7.5عضو عضمي يشبه ثمرة األجاص طوله  (1
 الميبل  .قناتا البيض          د .ج                       المبيض .ب                     الرحم .أ
 سم  يغطيهما كيس الصفن 4 – 5 غدتان بيضاويتان طول كل منهما  (2
 الحويصمتان المنويتان  .د        البويضتان    .ج                   الخصيتان  .ب                المبيضان  .أ
 يتم إنتاج الحيوانات المنوية في : (3
 غدتا كوبر  .د        غدة البروستات .ج              األنابيب المنوية  .ب    الحويصمتان المنويتان  .أ
 نات المنوية وتخزينها فترة من الزمن في( ُيستكمل نمو ونضج الحيوا4

 أ. األسير                   ب. البربخ                        ج. األحميل                د. القضيب
عطاء الصفات الذكرية هو  (5  الهرمون المسئول عن نمو الجهاز التناسمي الذكري وا 
 استروجين  .د    بروجسترون         .ج            تستوستيرون       .ب              اوكستوسين  .أ
 % من السائل المنوي 60الغدة التي تفرز سائاًل قاعديًا يشكل حوالي  (6
 الحويصمتان المنويتان  .د            الخصيتان .ج          غدة البروستات      .ب                غدتا كوبر .أ
حركة الحيوان المنوي أعمى ضالت الرحم  عند األنثى مما يساعد عمى المادة التي تعمل عمى انقباض  ع (7

 الرحم 
 البروجسترون  .د      األستروجين       .ج                 اوكسيتوسين  .ب          البروستاغالندين .أ
 الغدة التي تمتف كحمقة حول قناة البول عند اتصالها بالمثانة ( 8
 الخصيتان  .د   الحويصمتان المنويتان  .ج             غدة  البروستات .ب   . غدتا كوبر            أ
 غدة إفرازها قاعدي , ينشط الحيوانات المنوية . ويعادل حموضة بقايا البول في األحميل  (9

 الخصيتان .د          ج. غدة البروستات                   غدتا كوبر .ب     أ الحويصمتان المنويتان
 الغدة التى تساعد  فى تنظيف مجرى البول من آثار البول الحامضي (10
 الخصيتان  .د    ج. الحويصمتان المنويتان                       كوبر  .ب              البروستات  .أ

 ستروجين من       ( يتم إفراز الهرمون الجنسي ا11
 الميبل  .د      البيض         قناتا  .ج                     الرحم  .ب                المبيضان .أ

 الهرمون الذي يكسب األنثى نعومة الصوت هو :(12
 األوكسيتوسين  .د               تستوستيرون  .ج              البروجسترون  .ب            االستروجين   .أ

 الهرمون الضروري جدًا لحدوث الحمل هو :(13
 بروستاغالندين. د    األوكسيتوسين          .ج             البروجسترون  .ب           التستوستيرون  .أ

 في أنثى االنسان العضو الذي يقع فى منتصف الحوض أسفل المنطقة البطنية( 14
 قناتا البيض .د                   الميبل .ج                    الرحم  .ب                المبيضان  .أ
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 رمون المسئول عن زيادة سمك بطانة الرحم اله (15
 بروستاغالندين  .د            األوكسيتوسين .ج            . البروجسترون  ب            التستوستيرون  .أ

 بطانة الرحمإذا حدث اإلخصاب وبالتالي الحمل فان  (16
   ال تتأثر  .د             ل سمكيايق   .ج               تزداد سمكاً  .ب                     تنسمخ .أ

 :  تساعد األهداب وانقباض جدار قناتي فالوب عمى (17
 تسييل مرور البويضة باتجاه الرحم    .ب                                         تغذية البويضة  .أ
 انتاج البويضات  .د                                الصفات األنثوية  إعطاء .ج

 يتصل المبيضان بالجدار الداخمي لمظهر  بواسطة :  (18
 عنق الرحم  .د          الرحم            .ج . مساريقا المبيض           ب                 الميبلأ.  
 ينتج المبيضان بعد سن البموغ حتى انقطاع الطمث (19
 بويضتان شيريًا بالتناوب  .ب                      يوم بالتناوب  02كل بويضة واحدة أ. 
 يوم بالتناوب 10بويضة واحدة كل  .د   بويضة واحدة شيريًا بالتناوب                         .ج

 يفرز الهرمون الذي يتحكم بإنتاج البويضات  من  (20
                              لغدة الدرقية والخصيةا .د   الغدة الدرقية والمبيض .ج الغدة النخامية والخصية   .بوالمبيض    الغدة النخامية  .أ

 تحدث عممية  إخصاب بويضة اإلنسان بالحيوان المنوي في (21
 الميبلج. الرحم                     د.      أ. قناة البيض              ب. المبيض               

 ( عدد كروموسومات البويضة المخصبة 22
 زوج 00زوج                  د.  06زوج                   ج.  00ب.      كروموسوم       00أ. 
 تشعر األم أثناء الحمل بحركة الجنين في الشهر (23

 أ. األول                   ب. الثاني                      ج. الثالث                     د. الرابع
 ي المرحمةتبدأ الثنيات القمبية لمجنين بالنبض ف (24

 أ. األولى                  ب. الثانية                       ج. الثالثة                    د. الرابعة
 يغطي الجنين طبقة شمعية رقيقة في المرحمة (25

 أ. األولى                  ب. الثانية                       ج. الثالثة                    د. الرابعة
 ما عداجميع التغيرات التالية تحدث لمجنين في المرحمة الثانية من الحمل  (26

 أ. نمو العضالت          ب. نمو األعصاب              ج. تظير مالمح الوجو       د. ُيغطى بطبقة شمعية
 تنسمخ بطانة الرحم في مرحمة (27

 االخصابج. نضوج حويصمة غراف     د.  أ. الطمث                ب. التبويض                   
 عندما دم أنثى االنسانيقل إفراز هرمون البروجسترون في  (28

 أ. يتكون الجسم األصفر     ب. يضمر الجسم األصفر     ج. يحدث إخصاب لمبويضة   د. يتكون الحبل السري 
 سائل الذي يحمي الجنين من الصدمات هو :ال (29

 و الرىميب. البالزمي                   ج. الرىمي                  د. المنوي      أ. المنوي              
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  الرأس ماء وخروج,  الرهمي الغشاء وتمزق ,  الرحم عضالت مرحمة من مراحل الوالدة يتم فيها انقباض (30
  الرابعة .د                   الثالثة .ج                      الثانية .ب                   االولى .أ

 واحدة عدا االناث في  المبايض  تكيس مرض التي تصاحب األعراض من  يمى ما جميع( 31
       الوزن  ازدياد .ب                                           الوزن  انخفاضأ. 
 شيرية وعممية االباضة. اضطرابات في الدورة الد        الجسم في مختمقة مناطق في الخشن الشعر ظيور ج.
  التناسمي الجهاز في خمل الى يؤدي والذي الرجال عند شيوعاً  األكثر  السرطان( 32
  االحميل .د                 الخصيتان. ج                    كوبر غدتا. ب              البروستات. أ

  هاعمم في خمال وتسبب التناسمية االجهزة تصيب التي االمراض من( 33
 الوبائي الكبد التياب .د                  . السحاياج                        االيدز .ب         المبايض تكيس. أ

 جنسيًا: منقولة االمراض التالية  أحد (34
  السحايا .د                  . السرطانج           تكيس المبايض     .ب                  االيدز .أ

  نوع من االيدز لمرض  المسبب فيروسال (35
 HBV.د                    HVB. ج                        HIS .ب                   HIV .أ

 ما عدا B الوبائي الكبد بالتهاب االصابة أعراض من( جميع ما يمي 36
     الداكن المون  لىإ ولالب تحول .ب                                                    يرقان .أ
  تحول البراز إلى المون الداكن .د                                            الشيية فقدان .ج

  الدم بالزما في يتواجد فيروس عن ب الوبائي الكبد التهاب مرض  ينتج( 37
 HVI. د                     HVB.ج                          HBV .ب                 HIV .أ

 : الدال عمى كل عبارة من العبارات اآلتية  السؤال الثاني/ اكتب المفهوم العممي

 ( العممية التي ينتج من خالليا أفراد جديدة من نفس النوع ويحافع عمى استمرارية الحياة.---------------) .1
 ( نوع من التكاثر ال يحتاج ألجيزة متخصصة.---------------) .2
 ( غدتان صغيرتان ترتبطا باإلحميل تفرزان جزء من السائل المنوي لتنظيف مجرى البول. ---------------) .3
فرازات الغدد الممحقة بالجياز التناسمي.---------------) .4  ( سائل يتكون من الحيوانات المنوية وا 
 ( وعاء ينقل الحيوانات المنوية من البربخ إلى اإلحميل.---------------) .5
 ( قناة بولية وتناسمية مشتركة عن الذكور.---------------) .6
 ( عضو عضمي يشبو ثمرة األجاص يقع في منتصف الحوض أسفل المنطقة البطنية. ---------------) .7

 غذذاٌ صغٍزذاٌ ذقعاٌ عهى خاَثً انزحى أطفم انكهٍرٍٍ. (---------------) .8

 حى إنى انخارج.أَثٕب ععهً يطاطً ٌُقم افزاساخ انز (---------------) .9

 ْزيٌٕ ٌحفش خزٔج انخهٍح انثٍعٍح انثإٌَح يٍ حٌٕصهح غزاف. (---------------) .11

 . األَثٕي انرُاطهً اندٓاس تٓا ًٌز يُرظًح شٓزٌح ذغٍزاخ( ---------------) .11
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 قُاج تذاٌح فً انًٕخٕد انقًع تاذداِ ٔاَذفاعٓا غزاف حٌٕصهح يٍ انثٌٕعح خزٔج(---------------) .12

  .انثٍط

 فً انثزٔخظرزٌٔ ْزيٌٕ ذزكٍش الَخفاض ذذرٌدًٍا انزحى تطاَح فٍٓا ذُظهخ يزحهح (---------------) .13

  .انذو

 . انثٌٕعح تُٕاج انًُٕي انحٍٕاٌ َٕاج اَذياج( ---------------) .14

 . ٔانٕالدج االخصاب عًهٍح تٍٍ يا انشيٍُح انفرزج (---------------) .15

 . انّظزي انحثم تٕاططح تٓا اندٍٍُ ٌزذثط انزحى ٔتطاَح اندٍٍُ ٌاخال يٍ َظٍح (---------------) .16

 .ٌٔحافظ عهى ثثاخ درخح حزارذّ انصذياخ يٍ حًاٌرّ عهى ٌعًم تاندٍٍُ طٌٍح طائم (---------------) .17

 . ًعًهٍح خزٔج اندٍٍُ  يكرًم انًُٕ يٍ انزحى انى انعانى انخارخ (---------------) .18

نى انعانى ظاخ انرً  ٌحذثٓا خذار انزحى يٍ أخم إخزاج اندٍٍُ  إاالَقثا طهظهح (---------------) .19

 . انخارخً

عشز  تدٕانً انعًهٍح انرً ٌحذز فٍٓا اَفصال انًشًٍح عٍ خذار انزحى تعذ  انٕالدج (---------------) .21

 .دقائق 

خظاو زٔذٍُاخ ٔاأليثاشزج ,ْٕٔ غُى تانثانظائم انذي ٌرهقاِ انزظٍع  تعذ انٕالدج (---------------) .21

 .انًعادج

 ٌٍ انحهٍة  .انٓزيٌٕ انًفزس ذحد  ذأثٍز انغذج انُخايٍح , ٔانذي ٌحفش  ذكٕ (---------------) .22

 .طكز يرٕاخذ فً حهٍة االو ْٕٔ ٌُشط ًَٕ تكرٍزٌا األيعاء (---------------) .23

ٌٕعح انًخصثح انى خهٍرٍٍ ٌ ٔاحذ , أٔ اَقظاو انثَاذح اخصاب اكثز يٍ تٌٕعح فً آ (---------------) .24

 . , ذُفصالٌ عٍ تععًٓا الحقًاخٍٍُُرٍٍ

َاذح  اخصاب حٍٕاٌ يُٕي نثٌٕعح ٔاحذج ,ٔيٍ ثى اَقظاو انخالٌا اندٍٍُُح انى كرهرٍٍ   (---------------) .25

 .ذُفصالٌ عٍ تععًٓا 

فانٕب فً   َاذح اخصاب أكثز يٍ حٍٕاٌ يُٕي ألكثز يٍ تٌٕعح  خزخد يٍ قُاذً (---------------) .26

 . َفض انشٓز

 . ذعخى انًثٍط انُاذح عٍ ٔخٕد حٌٕصالخ صغٍزج داخم انًثٍط (---------------) .27

 . ذكٍض انًثاٌط يع ظٕٓر أعزاض اظافٍح ذظٓز عهى انًزٌعح  (---------------) .28

 ., يؤدٌا انى فقذاٌ انًزٌط نًُاعرّ   HIVيزض  فٍزٔطً ٌظثثّ  فٍزٔص  (---------------) .29

 . ., ٔانذي ٌرٕاخذ فً طٕائم اندظىHBVيزض فٍزٔطً ٌظثثّ  فٍزٔص  (---------------) .31
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 اخصاب انثٌٕعح تانحٍٕاٌ انًُٕي خارج انزحى ثى َقهٓا داخم انزحى. (---------------) .31

 عذو قذرج انشٔخٍٍ عهى اإلَداب ألطثاب يرعذدج. (---------------) .32

  :ة تعمياًل دقيقاً / عمل العبارات العممية اآلتيالسؤال الثالث

 ال ُبد من إجراء عممية ختان الذكور وفق شريعتنا اإلسالمية.  .1
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 يعطي الذكر في عممية الجماع ماليين الحيوانات المنوية . .0
     ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 يتمكن الحيوان المنوي من اختراق سطح البويضة . .0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 . يخصب البويضة حيوان منوي واحد .0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 .تحاط الخصيتان بكيس الصفن  .0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 . الرضيع لمطفل جداً  ميم االم حميب في المتواجد الالكتوز سكر .6

     ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 ضرورة إرضاع الطفل بعد الوالدة مباشرة . .7

   ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 . المراىقة سن في  الفتيات  ىن  المبايض تكيس بمرض اصابة الفئات اكثر أن المالحع من .8
     ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 . المختمفة باألمراض  لإلصابة عرضة كثراأل ىم االيدز بمرض المصابون  .9
    ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 . بو المصاب موت لىإ يؤدى قد االيدز لمرض  المسبب HIV فيروس .12
    ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 . المتعددة بااللتيابات  لإلصابة عرضة ماكناأل أكثر التناسمية جيزةاأل تعد .11
     ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 لجوء الكثير من األزواج لتنظيم النسل . .10

     ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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 / قارن كما هو موضح في الجدول: ابعالسؤال الر 

 غدة البروستات الحويصمتان المنويتان وجه المقارنة 1
   المكان  
   الوظيفة 

 LHهرمون  FSHهرمون  وجه المقارنة 2
   الوظيفة 

 لتوائم غير المتطابقةا التوائم المتطابقة وجه المقارنة 3
   عدد البويضات الخارجة 
عدد الحيوانات المنوية  

 بة لمبويضات ص  خ  المُ 
  

   الصفات الوراثية والجسدية  
    جنس المولودنوع  

 االيدز  التهاب الكبد الوبائي ب وجه المقارنة  4
   مسبب المرض 
   مكان االصابة  

 

  دة لكل مما يأتي:س/ اذكر أهمية واحخامالسؤال ال

 . --------------------------------------------------------------------------مادة البروستاغالندين:  .1
 . ---------------------------------------------------------------------------------سكر الفركتوز:  .0
 . --------------------------------------------------------------------------------------القضيب:  .0
 . -------------------------------------------------------------------------------- سكر الالكتوز : .0

  / عرف المفاهيم التالية:دسالسؤال السا

------------------------------------------------------------------------------------------الطمث: .1

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 
-----------------------------------------------------------------------------------:الدورة الشيرية .0

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 
--------------------------------------------------------------------------------------:  التبويض .0

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 
----------------------------------------------------------------------------------------: المشيمة .0

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 



 13 خان يووس –المادة التدريبيت في مادة العلوم الحياتيت للصف العاشر األساسي ) الفصل الثاوي (             لجىت مبحث العلوم الحياتيت 
 

----------------------------------------------------------------------------------- : البموغ مرحمة .0

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 
-------------------------------------------------------------------------------الطمق الصناعي :  .6

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 
-----------------------------------------------------------------------------------تنظيم النسل :  .7

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 -: من لكل واحدة  وظيفة اذكر:  لسابعا السؤال

 . ----------------------------------------------------------------------------- االستروجين ىرمون  .1

 . --------------------------------------------------------------------------- البروجسترون  ىرمون  .0

 . ---------------------------------------------------------------------------------- الرىمي السائل .0

 : ماذا يحدث ؟ثامنالسؤال ال

 ارتفع ىرمون التستوستيرون لمحد المناسب لدى الذكور في سن البموغ .إذا  .1
----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 ارتفع ىرمون االستروجين إلى الحد المناسب لدى اإلناث في سن البموغ .إذا  .0
----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 ُأخصبت البويضة الناضجة .لو  .0
----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 لم يحدث إخصاب لمبويضة الناضجة بعد استعداد الرحم الستقبال جنين .إذا  .0
----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 حمل .الحدوث حالة لمجسم األصفر في  .0

----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 قطع الوعاء الناقل أو ربطو .لو  .6
----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 ي البيض أو ربطيما .قطع قناتلو  .7
----------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 غدة البروستات عند الذكور .إذا تضخمت  .8
----------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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 :اجب عن االسئمة التالية : التاسعؤال الس

 . أكمل الشكل التالي :1
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 . أكمل الجدول التالي :2

 الوظيفة مكان اإلفراز الهرمون  م
   التستوستيرون  1

   االستروجين 2

   البروجسترون  3

   البروالكتين 4

 

 الشيرية . اشرح العالقة بين التغيرات في افراز اليرمونات ومراحل الدورة. 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 
 
 
 

 نقاط االختالف نقاط االختالف
 التشابهنقاط 

 كــــوبرغدة  غدة البروستات
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  :العاشرالسؤال 

  جاور ثم عين األجزاء المرقمة .تفحص الشكل الم ( أ
1. --------------------------. 
0. --------------------------. 
0. -------------------------- 
0. --------------------------. 
0. --------------------------. 
6. -------------------------- 
7. --------------------------. 
8. --------------------------. 
9. --------------------------. 

12. --------------------------. 
  تفحص الشكل المجاور ثم عين األجزاء المرقمة . ( ب

 

1. --------------------------. 
0. --------------------------. 
0. --------------------------. 
0. --------------------------. 
0. --------------------------. 
6. --------------------------. 
7. --------------------------. 
8. --------------------------. 
9. --------------------------. 
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 الجهاز البولي: لثلثاا الفصل                                          أجهسة جسم الاوسان: الثالثت الوحدة

 :السؤال األول / ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 

 ؟الدم المحمل بالفضالت لمكمية عن طريقها يردأي األوعية الدموية اآلتية  (1

 كموي الوريد ال .د       كموي الشريان ال .ج      الوريد األجوف العموي   .ب    الوريد األجوف السفمي     .أ

 ؟الدم الكمية بعد تنقيته من الفضالت عن طريقها يغادر أي األوعية الدموية اآلتية (2

 كموي الوريد ال .د        كموي الشريان ال .ج      الوريد األجوف العموي   .ب            األورطي          .أ

 ؟نوع العضمة المكونة لمحالبين ما  (3

 ممساء  .د          قمبية          .ج                  ىيكمية      .ب            مخططة          .أ

 ؟قابل لمتمدد, ويستقبل البول القادم من الكميتينالعضمي اليس كماذا يسمى ال (4

 الحالب .د           حوض الكمية .المثانة                       ج .ب        قناة مجرى البول      .أ

 ؟الدمويةمجموعة كبيرة من الشعيرات  داخمه يحصرو, في الكمية مزدوج الجدرانالكيس ماذا يسمى ال (5

 محفظة بومان .د             ىنمي إلتواء .األنبوب الممتوي القريب       ج .بوب الممتوي البعيد       باألن .أ

 الكمية؟توجد محفظة بومان في أين  (6

 حوض الكمية .د          أىرامات الكمية .ج             النخاع          .ب                 القشرة       .أ

 ؟في الكمية األنبوب الممتوي البعيد مع تصلتية يأي األنابيب اآل (7

  محفظة بومان .د       األنبوب الجامع   .ج                 الوريد الكموي  .األنبوب الممتوي القريب      ب .أ

 ة؟كموي يةأنبوبوحدة شترك فيه أكثر من ت الذي ما التركيب (8

 األنبوب الجامع .د   األنبوب الممتوي البعيد .ج               إلتواء ىنمي   .ب     األنبوب الممتوي القريب  .أ

 ؟داخل الكمية تحدث عممية الترشيحأين  (9

 محفظة بومان .د  األنبوب الممتوي البعيد  .ج      إلتواء ىنمي           .ب   األنبوب الممتوي القريب    .أ

 ؟مويةفي الوحدة االنبوبية الك السائل الراشح اتحتويما م (10

 مواد ضارة ونافعة .د       مواد ضارة فقط     .ج          أيونات البوتاسيوم .ب      أيونات الييدروجين     .أ

 اعادة امتصاصها في الوحدة األنبوبية الكموية؟ ال يتمما المادة التي  (11

 الماء .د               األمالح     .الغموكوز                ج .البولينا                     ب .أ



 17 خان يووس –المادة التدريبيت في مادة العلوم الحياتيت للصف العاشر األساسي ) الفصل الثاوي (             لجىت مبحث العلوم الحياتيت 
 

  األنابيب الكموية؟ من خالل خاليا جدر إعادة امتصاص المواد النافعة من السائل الراشحما نسبة  (12

 %99 .د             %       72 .ج          %         02 .ب                 %      1 .أ

 ؟الوحدة األنبوبية الكموية  في فيها اعادة االمتصاص ال يتمأي التراكيب اآلتية  (13

 محفظة بومان .د    األنبوب الممتوي البعيد  .ج         إلتواء ىنمي      .األنبوب الممتوي القريب    ب .أ

 ؟من الكبة إلى تجويف محفظة بومان ال ترشح اآلتيةالمواد  أي (14

 الغموكوز .د     األمينية    الحموض  .ج         صوديوم أيونات ال .أيونات الييدروجين       ب .أ

 ؟( DNAدخل في تركيب المادة الوراثية ) تمن أيض المواد النيتروجينية,  ما المادة التي تنتج (15

 حمض البوليك .د                   األمونيا .ج                    اليوريا .ب            البولينا        .أ

 ؟لمستخدم في جهاز الكمية الصناعيةزة اتركيب محمول الديمماذا يشبه  (16

 بالزما الدم .المحمول السكري          د .ج         المحمول الممحي   .ب           الماء          .أ

 ؟عالية الذائبية في الماء تبرتية تعأي األمالح األ  (17

 البوتاسيوم .د               م المغنيسيو  .ج             الصوديوم     .ب     الكالسيوم            .أ

 : الدال عمى كل عبارة من العبارات اآلتية  السؤال الثاني/ اكتب المفهوم العممي

 الجياز المباشر المسؤول عن تخميص الجسم من الفضالت وفائض المواد.( ---------------) .1
 المنطقة الخارجية من الكمية، وىي داكنة المون.( ---------------) .0
 المنطقة الداخمية من الكمية، تتكون من تراكيب مخروطية الشكل.( ---------------) .0
 غدة صماء توجد أعمى كل كمية، تفرز ىرمونات في غاية األىمية لمجسم.( ---------------) .0
 أنبوب رفيع يعمل عمى توصيل البول من حوض الكمية إلى المثانة.( ---------------) .0
 ي قابل لمتمدد لو عنق يتجو إلى األسفل، ويحتفع بالبول بشكل مؤقت.كيس عضم( ---------------) .6
 وحدة التركيب والوظيفة في الكمية وتعمل عمى تكوين البول.( ---------------) .7
 ( ومن مكونات النفرون.Uانحناء أنبوبي رفيع جدًا عمى شكل حرف )( ---------------) .8
 كوين البروتين.ىي الوحدات األساسية في ت( ---------------) .9
 عضو يقوم بتحطيم السموم وتخميص الجسم من الحموض األمينية الزائدة.( ---------------) .12
 حدوث قصور في عمل الكمية وعدم قدرتيا عمى ترشيح الفضالت من الدم.( ---------------) .11
 عممية تنقية الدم من المواد السامة بطريقة صناعية.( ---------------) .10
 تعد سببًا رئيسًا في تكوين حصى الكمية.( ---------------) .10
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 السؤال الثالث/ عمل العبارات العممية اآلتية تعمياًل دقيقًا: 

    .كسدة الغذاءأ. يتخمص الجسم من المواد الكيميائية والفضالت التي تنتج من 1

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

  .ن بأنسجة شحمية داخل تجويف البطن. تحاط الكميتا0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .ى أعمى قمياًل من الكمية اليمنى. غالبًا ما تكون الكمية اليسر 0

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 . المنطقة الخارجية من الكمية ) القشرة ( داكنة المون. 0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .رات الكبة إلى تجويف محفظة بومانح سائل خالل شعي. عند وصول الدم إلى الكبة يرش0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 . تعد أمالح الكالسيوم سببًا رئيسًا في تكوين حصى الكمية.6

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 : ماذا يحدث ؟رابعالسؤال ال

 .اد الزائدة عن حاجة الجسم داخموبقاء الفضالت والمو عند . 1

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .وحمض البوليكالجسم من البولينا  لو لم يتخمص.0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .فاظ بو فييا فترة طويمة من الزمنواالحتعند امتالء المثانة بالبول . 0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .والسموم ) كالمسكنات وبعض أنواع المضادات الحيوية ( تناول اإلنسان بعض األدويةإذا . 0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .مع الوجبات الغذائيةاإلفراط في تناول الحميب واألجبان بشكل كبير جدًا عند . 0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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  س/ اذكر أهمية واحدة لكل مما يأتي:خامالسؤال ال

 . ------------------------------------------------------------------------------------------. الكمية: 1

 . ----------------------------------------------------------------------------------. الشريان الكموي: 0

 . ------------------------------------------------------------------------------------. الوريد الكموي: 0

 . -------------------------------------------------------: بية الكمويةفي الوحدة االنبو  . إعادة االمتصاص0

 . ----------------------------------------------------------------------------------. اإلفراز األنبوبي: 0

 . ----------------------------------------------------------------------------------. الكمية الصناعية: 6

 :اجب عن االسئمة التالية : السادسالسؤال 

 قارن كما هو موضح في الجدول اآلتي: أ( 

 بول اإلنسان السميم السائل الراشح وجه المقارنة

 المكونات
 
 

 

 تركيز المواد
 
 

 

 وض األمينية الزائدة عن حاجته؟مب( وضح كيف يقوم الكبد بتخميص الجسم من الح
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 فشل الكموي:ج( عدد التعميمات التي يجب اتباعها لتجنب حدوث ال 

1 .------------------------------------------- . 0 .------------------------------------------- . 

0 .------------------------------------------- . 0 .------------------------------------------- .  
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 األسئمة اآلتية: أنظر الشكل المقابل وأجب عن :السؤال السابع 

 أ( الشكل األول

 . -------------------------------------------. الشكل المقابل يمثل: 1

 ( 6-1. سم األجزاء المرقمة من )0

(1 )------------------- (0 )------------------- (0 )------------------- 

(0 )------------------- (0 )------------------- (6 )------------------- 

 . -------------------------------------------. أين تتم عممية الترشيح؟ 0

 ؟ لعوامل التي تساعد في عممية الترشيحا. ما 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 . ----------------------------------------------------------------إعادة االمتصاص؟  . أين تتم عممية0

 . ----------------------------------------------------------------------(؟ 7. أين يصب الجزء رقم )6

 . ---------------------------------------------------------------------(؟ 8. بماذا يتصل الجزء رقم )7

 الشريين الوارد، والشريين الصادر.. عين عمى الشكل 8

 ب( الشكل الثاني

 يبين الشكل المقابل الجهاز البولي في اإلنسان, عين األجزاء المرقمة:

(1 )------------------- (0 )------------------- (0 )------------------- 

(0 )------------------- (0 )------------------- (6 )------------------- 

(7 )------------------- 

 الثالثج( الشكل  

 . -------------------------------------------------. الشكل المقابل يمثل: 1

 (1 )------------------- (0 )------------------- (0 )------------------- 

(0 )------------------- (0 )------------------- (6 )------------------- 

(7 )------------------- (8 )------------------- . 
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 الكائىاث الحيت وجصييفها: ول ألا  الفصل                                  جصييف الكائىاث الحيت: الرابعت الوحدة

 يحة :السؤال األول / ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصح

  كم عدد المجاالت التي صنف العمماء ضمنها الكائنات الحية؟  (1
  6د.                       0ج.                        0ب.                    0 . أ
  أي المجاالت اآلتية تم تصنيف الكائنات الحية من خاللها؟  (2

 حقيقية النوى  –البكتيريا البدائية  –يريا ب. البكت        الطالئعيات -الفطريات  –البكتيريا البدائية  . أ
 البرمائيات -البكتيريا البدائية  –د. حقيقية النوى   الفقاريات                –الطالئعيات  –ج. البكتيريا 

  في أي مجال ُتصنف مممكة البدائيات؟  (3
 د. الالفقاريات      ج. البكتيريا البدائية        ب. حقيقية النوى             البكتيريا          . أ
 أي مممكة تنتمي إليها الطيور؟  (4

 د. البدائيات          ج. الفطريات             ب. النباتية               الحيوانية          . أ
 كم عدد الممالك التي تم تصنيف الكائنات الحية ضمنها؟  (5

  6د.                      0ج.                       0ب.                     0 . أ
  ما الصفات التي اعتمدها العمماء لترتيب جميع الكائنات الحية في مستويات هرمية؟  (6

 ب. التمثيل الغذائي وعدد الخاليا            الصفات الشكمية والجينية              . أ
  جةاستخدام الطاقة وتركيب األنسد.                 DNAتتابع القواعد النيتروجينية في ج. 

  أي اآلتية ُتعبر عن الصفات الشكمية لمكائنات الحية؟  (7
 ب. تركيب األنسجة والجينات الوراثية          عدد الخاليا والمادة الوراثية               . أ

  تركيب الخاليا واستخدام الطاقةد.                القواعد النيتروجينية والتمثيل الغذائيج. 
  اعتمد عميها العمماء في تصنيف الكائنات الحية؟ ما الوحدة األساسية التي  (8

  القبيمةد.                 الرتبة ج.                   نوع ب. ال               الجنس . أ
  أي اآلتية ُتعبر عن الصفات الوراثية لمكائنات الحية؟  (9

  ب. عدد الخاليا وتركيبيا               DNAتتابع القواعد النيتروجينية في  . أ
   تركيب األنسجة واألعضاء د.                            ردود الفعل والسموكيات ج. 

 لعمم الذي يهتم بتعريف الكائنات الحية وتسميتها وتبويبها في مجموعات؟ ما ا (10
 التصنيفد.               التشريح  ج.                  الخميةب.                الوراثة . أ
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 : الدال عمى كل عبارة من العبارات اآلتية  / اكتب المفهوم العمميالسؤال الثاني

العمم الذي ييتم بتبويب الكائنات الحية في مجموعات مختمفة اعتمادًا عمى أسس التشابو ( ---------------) .1
 واالختالف في الشكل والتركيب والخصائص والبيئة التي تعيش فييا الكائنات الحية. 

 الوحدة األساسية في تصنيف الكائنات الحية.  (---------------) .2
 صفات مرتبطة بالتكوين الفيزيائي لمكائن الحي. ( ---------------) .3
 صفات مرتبطة بالتكوين الوراثي لمكائن الحي.  ( ---------------) .4
 الطريقة الرسمية والموحدة عالميا لتسمية األنواع الحية.( ---------------) .5

 

 عمل العبارات العممية اآلتية تعمياًل دقيقًا: السؤال الثالث/ 
 % من التنوع العالمي. 0تمتاز فمسطين بتنوع حيوي كبير يبمغ  .1

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 ية. فصل البدائيات عن البكتيريا في التصنيف الحديث لمكائنات الح .2

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 اعتماد العمماء في تصنيف الكائنات الحية عمى الصفات الشكمية والوراثية.  .3

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 صنف العمماء الكائنات الحية في ست ممالك.  .4

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 السؤال الرابع : في ضوء دراستك لمكائنات الحية وتصنيفها وتسميتها, أجب عما يأتي:  

 ا العمماء في التصنيف الحديث لمكائنات الحية؟  ما األسس التي ارتكز عميي .1
-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ . 

 ضح التصنيف اليرمي لإلنسان.  ارسم مخططًا يو  .2
-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ . 

 ئنات الحية؟ ما أىمية دراسة عمم التصنيف لمكا .3
-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
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  مملكت الطالئعياث: لثاويا الفصل                                         جصييف الكائىاث الحيت: الرابعت الوحدة

 السؤال األول / ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :

 أي الممالك اآلتية ُتشكل النسبة األعمى من الكائنات الحية حقيقية النوى؟  (1
      د. النباتية          ج. الحيوانية                الطالئعيات              ب. الفطريات       . أ
 أي اآلتية ليست من خصائص الطالئعيات؟  (2

 ب. أجيزتيا متخصصة        لنوى                       خالياىا حقيقية ا . أ
  تقوم العضيات بوظائفيا الحيوية. د.     بضة في بعض خالياىا          ج. تمتمك فجوات منق       
 ؟ م بها الطالئعيات ذاتية التغذيةأي األدوار األساسية اآلتية تقو  (3

 د. االلتيام           ج. االمتصاص                البمعمة              ب. البناء الضوئي    . أ
 ؟ ما المعيار الذي صنف العمماء عميه الطالئعيات إلى شبيهة الحيوانات والنباتات والفطريات (4

 د. طريقة التغذية            ج. التكوين الوراثي           ب. وسيمة الحركة       طريقة التكاثر    . أ
 ؟ ما معيار تصنيف الطالئعيات شبيهة الحيوانات إلى أربع قبائل (5

 د. طريقة التغذية       ج. التكويني الجيني              ب. وسيمة الحركة       طريقة التكاثر     . أ
   اآلتية ال تنتمي لخصائص الطالئعيات شبيهة الحيوانات؟أي  (6

 ب. ال تمتمك أجيزة متخصصة                   تتواجد حرة أو متطفمة              . أ
  التكاثر الجنسي فييا شائعًا د.                                تمتمك فجوات منقبضةج. 

 ؟ الطالئعيات اآلتية يطمق عميها األولياتأي  (7
 د. الفطريات االقترانية       ج. شبيية الفطريات          ب. شبيية الحيوانات     شبيية النباتات     . أ
 ؟ما قبيمة الطالئعيات التي تتميز بوجود نواة كبيرة ونواة صغيرة (8

  يدبيات د. ال             ميبياتج. األ               سوطيات ب. ال            بوغياتال  . أ
 ؟ ما وظيفة النواة الصغيرة الموجودة في قبيمة الهدبيات (9

      DNAب. تنظيم بناء               في التكاثر الجنسي           تستخدم . أ
  تنظيم عمميات األيضد.                       تصنيع اإلنزيمات والبروتيناتج. 

 ما الدور الحيوي الذي تقوم به النواة الخضرية في قبيمة الهدبيات؟   (10
 DNAناء جزيئات ب. ب            تستخدم في التكاثر الجنسي            . أ
  تنظيم عمميات األيضد.                              تكوين النواة الكبيرة   ج.         
 ؟ ا العالقة بين الباالنتيديوم وقولون اإلنسانم  (11

  افتراسد.                   تطفل ج.                 تقايضب.                  تعايش . أ
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 ؟ ة األميبياتوسيمة الحركة في قبيمما   (12
 ج. األىداب               د. األقدام الكاذبة    ب. األسواط                         االنزالق     . أ
 ؟أي اآلتية تنتمي لخصائص قبيمة األميبيات  (13

 ب. تتركب من غشاء خموي       معظميا يعيش متطفاٌل في اإلنسان          . أ
 د. تتحرك معظميا باألىداب             ج. كائنات حية ثابتة الشكل             

 نوع من أنواع األميبا تكون محاطة بقشيرة من كربونات الكالسيوم وحبيبات الرمل؟ أي  (14
 د. النجمية         ج. المثقبة                الشفافة               ب. الشعاعية         . أ
 أي المواد اآلتية تحيط بأغمفة األميبا الشعاعية؟ (15

 د. كموريد الكالسيوم              ج. السيميكا          ب. حبيبات الرمل     نات الكالسيوم  كربو   . أ
 أي الكائنات الحية اآلتية ُتعد مثااًل عمى السوطيات؟   (16

 د. التريكوموناس  ج. االنتاميبا ىستولتيكيا                    ب. األميبا       البراميسيوم      . أ
 اآلتية ُتعد مثااًل عمى قبيمة الهدبيات؟أي الكائنات الحية  (17
 ج. الميشميانيا              د. التريكوموناس     ب. االنتاميبا ىستولتيكا     البراميسيوم        . أ
 طفيل البالزموديوم؟ لها أي من القبائل اآلتية ينتمي  (18

 د. األميبيات              ب. البوغيات               ج. السوطيات           اليدبيات     . أ
 ما العالقة بين الجيارديا واألمعاء الدقيقة في اإلنسان؟   (19

 د. افتراس        ج. تقايض                     تطفل                 ب. تعايش        . أ
 ما الطفيل الذي يصيب الجهاز التناسمي الذكري واألنثوي عند اإلنسان؟  (20

 ج. التريكوموناس           د. الميشمانيا            يا    ب. الجيارد االنتاميبا ىستولتيكا     . أ
 ما الطفيل الذي يتسبب في تقرحات بطانة األنسجة الجمدية في اإلنسان؟ (21

  ج. التريكوموناس            د. االنتاميبا ىستولتيكا     ب. الميشمانيا                الجيارديا         . أ
 ديزنطاريا؟ ما الطفيل الذي يتسبب في مرض ال (22

 د. التريكوموناس     ج. االنتاميبا ىستولتيكيا       ب. الميشمانيا                الجيارديا         . أ
 ما العضية التي تسهم في تحميل المواد العضوية المبتمعة؟  (23

 د. البالستيدات    ج. أجسام غولجي            ب. البيروكسسومات           الميسوسومات    . أ
 تية لم يعتمد عميها العمماء في تصنيف الطحالب إلى ست قبائل؟ أي اآل (24

 ب. نوع الكموروفيل والصبغات الثانوية                    عدد الخاليا وتركيبيا           . أ
 د. تركيب الجدار الخموي                    ج. نوع الغذاء المخزن             

 ة؟ أي الطحالب اآلتية بعضها خمطي التغذي (25
 ج. البنية                د. الذىبية        ب. الخضراء                   الحمراء      . أ
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 أي الطحالب اآلتية ينتمي إليها طحمب الكمب العمالق؟   (26
 ج. الحمراء              د. الخضراء      البنية                  ب. الذىبية              . أ
 ى صبغة الفيكوبمين كصبغة أساسية؟أي الطحالب اآلتية تحتوي عم  (27

 د. البنية   ج. الذىبية                 الحمراء               ب. الخضراء            . أ
 أي الطحالب اآلتية ذات أصداف مزدوجة من السيمكا؟   (28
 د. الدياتومات  ج. الكمب العمالق             ب. السبيروجيرا              اليوغمينا        . أ
 الطحالب اآلتية تنتمي لمطحالب الخضراء؟  أي  (29

 د. سارجاسم     جيرا       ج. السبيرو      ب. اليوغمينا                الدياتومات          . أ
 أي الطالئعيات اآلتية لها بروتوبالزم ذي ألوان جذابة وتتحرك عمى شكل كتمة مخاطية غروية؟   (30

 د. الطحالب البنية     ج. الطحالب الحمراء           الفطريات غير الحقيقية    ب. األوليات     . أ
 أي الطحالب اآلتية يدخل في صناعة مادة اآلغار؟  (31

 د. الذىبية          ج. الحمراء                ب. الخضراء              لبنية          ا . أ
 ما وظيفة البقعة العينية في طحمب اليوغمينا؟  (32

 ب. لمقيام بالتكاثر الجنسي                     تستجيب لمضوء باالنجذاب نحوه . أ
 د. تنظيم التكوين الوراثي        ج. تنظيم عمميات اليضم والتنفس               

 ما الذي يساعد الدياتومات في الطفو؟  (33
  د. الفجوات المنقبضة       ج. األىداب        ب. شكميا االنسيابي            الفجوات الزيتية        . أ
 أي القبائل اآلتية تفتقر إلى وسائل الحركة؟  (34

 األميبيات                  ب. اليدبيات               ج. السوطيات           د. البوغيات   . أ

 السؤال الثاني: عمل العبارات اآلتية تعمياًل عمميًا دقيقًا: 

 . ُتعد الطالئعيات أساس التوزان البيئي المائي .1
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 تضمر البالستيدات الخضراء أحيانًا في اليوغمينا إال أنيا تستمر في أداء وظيفتيا.  .2
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 تسمية قبيمة البوغيات بيذا االسم.  .3
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 تسمية قبيمة اليدبيات بيذا االسم. .4
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 تتحرك قبيمة البوغيات بطريقة االنزالق في سوائل جسم العائل. .5
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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 لمنواة الصغيرة أىمية كبيرة في اليدبيات.  .6
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 قيام الطحالب بعممية البناء الضوئي.  .7
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 . وجود بقعة عينية في طحمب اليوغمينا .8
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 تقوم بعض الطالئعيات غير ذاتية التغذية بالحصول عمى غذائيا من خالل عممية االمتصاص.  .9
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 ت أىمية حيوية بالغة. لمنواة الكبيرة في اليدبيا .10
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 تعد األميبيات كائنات متغيرة الشكل.  .11
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 الفجوات الزيتية في الدياتومات.  وجود .12
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 السؤال الثالث: قارن بين كل مما يأتي وفقًا لممطموب: 

 الطحالب األوليات  وجه المقارنة 1

 

   وسيمة الحركة

طريقة الحصول عمى 
 اءالغذ

  

 الطحالب الحمراء  الطحالب الخضراء  وجه المقارنة 2
 

 

   الصبغات 

   شكل الغذاء المخزن 

   تركيب الجدار الخموي 

 قبيمة البوغيات  قبيمة األميبيات  وجه المقارنة 3
 

 وسيمة الحركة
  

 

   مثال



 27 خان يووس –المادة التدريبيت في مادة العلوم الحياتيت للصف العاشر األساسي ) الفصل الثاوي (             لجىت مبحث العلوم الحياتيت 
 

 قبيمة الهدبيات قبيمة السوطيات وجه المقارنة 4
   وسيمة الحركة  

   أمثمة 

 الطالئعيات غير ذاتية التغذية الطالئعيات ذاتية التغذية وجه المقارنة 5
طرق الحصول عمى  

 الغذاء 
  

 التريكوموناس الميشمانيا الجيارديا وجه المقارنة 6
    القبيمة 

    وسيمة الحركة
    العالقة مع االنسان

    الوبائية
    مكان اإلصابة
    الطفيل طرق انتقال

 

 السؤال الرابع: ماذا يحدث في الحاالت اآلتية؟ 

 فقدت اليوغمينا البقعة العينية.  .1
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 افتقرت الطحالب الخضراء لصبغة الكموروفيل. .2
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 عدم تكون النواة الصغيرة في اليدبيات.  .3
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 امتالك الطالئعيات ألجيزة متخصصة.  .4
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 أزيمت األسواط من الجيارديا.  .5
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

  عدم وجود أنثى ذبابة الرمل في دورة حياة المشيمانيا. .6
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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 السؤال الخامس: أجب عن األسئمة اآلتية بدقة وفقًا لممطموب: 

 صمم خارطة مفاهيمية في لقبائل الطحالب الرئيسة مع بعض خصائصها.  .1
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ . 

 تأمل الشكل اآلتي ثم أجب عن األسئمة التي تميه:  .2

 
 . -------------------------------------------ثل الشكل؟ ماذا يم( 1

 (؟ )حددىا عمى الرسم(. 8 -1ماذا تمثل األجزاء السابقة من )( 0
 ما وظيفة كل من األجزاء اآلتية؟ ( 0

 ( 1الجزء رقم :)------------------------------------------------------------------------------- . 
 (: 0م )الجزء رق------------------------------------------------------------------------------- . 
 ( 6الجزء رقم :)------------------------------------------------------------------------------- . 

 ماذا يحدث لو لم توجد األجزاء اآلتية؟ ( 0
 ( 0الجزء رقم :)------------------------------------------------------------------------------- . 
 ( 8الجزء رقم :)------------------------------------------------------------------------------- . 

 اذكر اثنان من اآلثار اإليجابية لمطالئعيات في حياتنا( 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
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 فطرياثمملكت ال: الثالث الفصل                                    جصييف الكائىاث الحيت: الرابعت الوحدة

 السؤال األول / ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :

 يتكون الغزل الفطري  الموجود في فطر عفن الخبر من وحدات بنائية تسمى : ( 1

 األنوية . د            الحاجز العرضي  .ج             األبواغ     . ب         لخيط الفطري أ. ا

 ) zoosporesتسمى )  الخمية أو عديدة الخاليا , وتمتمك أبواغاً قبيمة فطرية أفرادها إما وحيدة  (2

 الزقية . د            موميرية       غال. ج            االقترانية      .ب               المزجية  .أ

 من الطرق التي يستخدمها فطر عيش الغراب لمحصول عمى غدائه : ( 3

 التطفل  .د                      الترمم .ج                  التكافل .ب               التقايض  .أ
 :الخبر   فطرية  من النوع المدمج, وينتمي إليها  فطر عفن اً تمتمك خيوط, و  ( إحدى قبائل الفطريات4

 الدعامية   .د                االقترانية   .ج              الكيسية    .ب                الدعامية  .أ
 وتعيش معظم أفرادها  معيشة  تقايضية : ,حدى قبائل الفطريات إ  (5

 الزقية  .د                 االقترانية  .ج               التقايضية .ب                 الدعامية. أ
   :قبيمة الفطريات   إلىينتمي فطر قشر البرتقال  (6

 االقترانية  .د              الغموميرية .ج              الدعامية  .ب                    الزقية  .أ
 من القبائل الفطرية التي يشبه جسمها الثمري الفنجان :  (7

 االقترانية  .د              الدعامية  .ج                الزقية  .ب                     المزجية .أ
 :اً ب الفم  غالبالمرض الناجم عن   عدد  من  خمائر الكانديدا , ويصي (8

  ظافر سعفة األ .د          سعفة المحية. ج         القدم الرياضي .ب                     القالع . أ

 :جسماً  صغيراً  يسمى بازيديوم  تكون    القبيمة الفطرية التي   (9

 االقترانية .د            الغموميرية .ج              الدعامية  .ب                     الزقية   .أ

 :تسمى الخيوط الفطرية التي ال تحتوى في تركيبها عمى حواجز عرضية    (10

 الجسم  الثمري  .د        الغزل الفطري   .ج              غير المدمجة  .ب               المدمجة  .أ

 :,  ثم ينفصل عنها كبر ي عمى  سطح الخمية األم  اً طرق  التكاثر  وفيه يتكون انتفاخ يعد من  (11

 األبواغ . د                 االقتران .ج                     التبرعم  .ب                التجزؤ  .أ

 :من أهمية الخيوط  المدمجة في الفطريات    (12

 المرونة . د       التكاثر الالجنسي   .ج        التغذية والنمو السريع .ب               االقتران  .أ
 



 31 خان يووس –المادة التدريبيت في مادة العلوم الحياتيت للصف العاشر األساسي ) الفصل الثاوي (             لجىت مبحث العلوم الحياتيت 
 

 الفطر االنتهازي الذي يسبب مرض القالع: )13

 عيش الغراب .د            أسبرجيالس .ج                ترايكوفايتون   .ب        كانديدا البيكانز . أ
   :الفطر الذي  يوجد في التربة , ويسبب التهابات  الطبقة  الخارجية لمجمد  هو )14

 Fusarium .د           penicillium .ج                Calaicans.ب          Tinea pedis .أ
 تية تميز مممكة الفطريات عن غيرها  عدا واحدة:جميع الخصائص اآل (15

 محاطة بجدار خموي . د           تكون أبواغاً  . ج              ذاتية التغذية  .ب         اليضم خارجي  . أ
 قبيمة الفطريات :    يعد فطر عفن الخبر من (16

 االقترانية  .د                 المزجية  .ج                    الزقية  .ب                 الدعامية  .أ
  :يعد  فطر المشروم من قبيمة الفطريات (17

 القترانية ا .د               الغموميرية  .ج                   الزقية  .ب                  الدعامية  .أ
 : الدال عمى كل عبارة من العبارات اآلتية  السؤال الثاني/ اكتب المفهوم العممي

 الضرروتمحق الفطريات عمى كائنات أخرى حية ،  نوع من أنواع التغذية الفطرية وفيو تعتمد( ---------------) .1
 .  ليذه الكائنات 

 .ية وفيو  تحصل فيو الفطريات عمى غذائيا من كائنات ميتةنوع من أنواع التغذية الفطر ( ---------------). 0

كاًل عمل عالقات بينيا وبين كائنات اخرى ليستفيد  عمىتغذيتيا الفطريات التي تعتمد في ( ---------------). 0
 . والكائن من الفطر 

 الخاليا المجاورة بالغذاء  إلمداد ، بيا ثقوب و عرضية تحتوى حواجز الخيوط الفطرية  التي( ---------------) .0

 .الخيوط الفطرية التي ال تحتوي حواجز عرضية بين خالياىا ( ---------------) .0

 ثم يسقط ليكون نتوء عمى سطح الخمية الفطرية األم ،  من أنواع التكاثر، وفيو يظير( ---------------) .6
 فطراً جديدًا.

، وفيو  يتم تقسيم الخيوط الفطرية  إلى وحدات  تحوي خاليا ، وكل  يعد من أنواع التكاثر( ---------------) .7
 .فطر جديد  إلى وحدة ستنمو 

 عمى سقوط الخمية أحادية التركيب ويعتمد من أنواع التكاثر في الفطريات، نوع( ---------------) . 8
 الكروموسومي ) األبواغ( عمى مادة غذائية لتنمو الى فطر جديد .

 .DNAبسبب  اختالف وراثي  في سمسمة  ، قبيمة فطرية انفصمت  عن الفطريات االقترانية( ---------------). 9

 .أحد قبائل الفطريات التي تكون جسما  صغيرًا يسمى بازيديوم ، تعموه أبواغ بازيدية( ---------------) .12

  . قبيمة فطرية جسميا الفطري يشبو الفنجان( ---------------) .11

 .وطحمب أو بكتيريا خضراء مزرقة، عالقة تقايضية تنشأ بين فطر زقي ( ---------------) .10
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  .أو فطريات لمتخمص من التموث البيئي أو ضبطو ،العممية التي تستخدم كائنات أولية ( ---------------) .10

 .ويصيب الفما ( ، فطريات انتيازية )خمائر الكانديدمرض فطري يسببو ( ---------------) .10

 التي تنتج عن الفطريات التي تصيب النبات ، وتسبب تمف في خاليا دماغ االنسان المادة ( ---------------) .10

بعض السالالت الفطرية  وتحديدًا سالالت عن تعد من أقوى المواد المسرطنة الناتجة ( ---------------) .16
 .سبرجيالسإ

لحاق الضرر بالكميتين ، والجياز إ إلى تي تنتج من فطريات نباتية و وتؤديالمادة ال( ---------------) .17
 .العصبي في اإلنسان 

 .ا  ألبيكانز صابة  بفطر كانديداإلالمرض الذي ينتج  عن ( ---------------) .18

 .نتاج المضاد الحيوي واسع الفاعمية )بنسمين (إالفطر الذي ساىم في ( ---------------) .19

 .مضاد حيوي واسع المجال و قد تم استخراجو من فطر البنسيميوم ( ---------------) .02

 السؤال الثالث/ عمل العبارات العممية اآلتية تعمياًل دقيقًا: 
 .يمكن استخدام مادة افالتوكسين  كسالح بيولوجي  قوي  .1

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 .تسمية الفطريات االنتيازية  بيذا االسم  .0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 .تدخل الفطريات في  المعالجة الحيوية البيئية  .0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 .يستفاد من الفطريات في المجال الغذائي  .0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
  .وجود أنواع من الصبغات في الشريك الضوئي  لألشنات .0

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 .من المدن الصناعية  ق المحيطة والقريبةيقل وجود األشنات  في المناط .6

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
  .ىمية كبرى في عالم الطبالفطريات ذات  أ  .7

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 .اليضم في الفطريات خارجي  .8

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 .في الحواجز العرضية التي تفصل بين خاليا الخيوط الفطرية المقسمة  وجود الثقوب .9

---------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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 .تسمية الفطريات االقترانية بيذا االسم  .12
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .الفطريات الغموميرية تعيش معيشة تقايضية  .11
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 . بيذا االسم تسمية الفطريات الزقية .10
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 . أيضاً  تسمية الفطريات الدعامية  بالفطريات البازيدية .10
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 . تمجأ الفطريات الى التكاثر الجنسي أحياناً  .10
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .ما تكون ممونة  األشنات غالباً  .10
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

  .اً  ىاماً  في تغذية الجذورتمعب الفطريات التي تعيش في التربة دور  .16
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 الذي تتركو  يضية في طرق الحصول عمى الغذاء،ولكنيا تختمف في األثرفمة والتقاطتتشابو الفطريات المت .17
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .تم  تصنيف النباتات والفطريات في مممكتين مختمفتين  .18
---------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 لممطموب:  السؤال الخامس: أجب عن األسئمة اآلتية بدقة وفقاً 

 .وضح اآللية الخاصة بالمعيشة التقايضية بين الفطر الغموميري ، وجذر النبات ( 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 ؟نواع التكاثر الالجنسي ( في الفطريات أما العوامل التي تسيم في حدوث التجزؤ   ) أحد  (0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 عدد طرق التكاثر الالجنسي  في الفطريات  (0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 .عدد قبائل الفطريات التي تصنف وفق الخصائص المشتركة (0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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 .عدد أنواع األشنات  (0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 ؟ما ىي المنافع  التي تقع عمى كل من الفطر ، والطحمب في العالقة التقايضية لألشن ( 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 . عدد بعض استخدامات الفطريات في مجال الغذاء (7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
  .انعدد بعض األمراض الفطرية التي تصيب االنس (8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 .يات مفطر لثار االيجابية اآل كتب اثنين من ( ا9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 .ة عن الفطريات اكتب اثنين من اآلثار السمبية الناجم (12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 . فييا وآلية التغذية ؟طرياتما ىو نوع  التغذية في الف (11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 غذية في الفطريات عدد أنماط الت (10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 :ي تاعط مثاالً  لكل من اآل( 10

 . -------------------------------------------------فطر دعامي 
 . -------------------------------------------------فطر اقتراني 

 . --------------------------------------------فطر يكون األشن 
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  ل السادس : السؤا

 .مع ذكر فرق واحد ضح بالرسم  و أ(  

 خيوط الخاليا غير المدمجة                            خيوط الخاليا المدمجة                

 

 

  

 

 

 الشكل الذي أمامك يمثل أحد أنواع الفطريات :  ب(

 ما اسم الفطر الذي أمامك ؟. 1
----------------------------------------------- . 

  إلى أي قبيمة ينتمي ؟. 0
----------------------------------------------- . 

  ما نوع التكاثر  الموجود فيو ؟. 0
     ----------------------------------------------- . 
 
 :أنظر الشكل الذي أمامك ثم أجب عن األسئمة التالية ج(

 ماذا يمثل الشكل ؟. 1    

------------------------------------------------- . 

 في أي قبائل الفطريات يتواجد ىذا النوع ؟. 0    

------------------------------------------------- . 

 أكتب ما تشير  إليو األرقام الموجودة عمى الرسم . . 0     

       (1 )------------------------ (0 )------------------------ (0 )-----------------------. 

 . -------------------------------------------------------------( 0ما أىمية الجزء رقم ) .0      


