
  تامر احمد                         الصف الثامن
  اختبار شھر سبتمبر

  الصحیحة اإلجابةاختر  :األولالسؤال 

  .وحدة التركیب والوظیفة في جسم الكائن الحي١
  النواة  العضو  الخلیة  الذرة

  .اول من صنع مجھر بسیطا ھو٢
  براون  شفان  لیفنھوك  روبرت ھوك

  مرة ألول.العالم الذي شاھد خالیا الفلین ٣
  شالیدن  ھوك روبرت  لیفنھوك           براون

  .یصل مقدار قوة تكبیر المجھر الحرفي لیفینھوك الى ......... مرة٤
١٠٠٠  ٥٠٠  ٢٥٠  ١٠٠  

  .ما ھي قوة تكبیر العدسة العینیة٥
×٥٠×  ١٠×  ١٥٠×  ٤٠  

  في المجھر المركب نستخدم عدسة شیئیة قوة تكبیرھا ٤٠٠×.للحصول على قوة  تكبیر ٦
×٤٠×  ٢٥٠×  ١٥×  ٥٠  

  الجسم أعضاء.یعد ......... اكبر ٧
  الرئة  الراس  الجلد  لقلبا

  .الخالیا التي ال یحدث لھا استبدال ھي الخالیا٨
  +بأ  الجلدیة  العضلیة  العصبیة

  .جمیع ما یلي تعتبر من الخالیا الحیوانیة ماعدا٩
  خالیا عصبیة  شعیرات جذریة  خالیا الجلد  خلیة دم حمراء

  .تتتمیز الكائنات الحیة عن الجمادات بخصائص١٠
  ماسبقجمیع   اإلخراج  التغذیة  التنفس

  الرئیسیة للخلیة ما عدا األجزاء.جمیع مایلي من ١١
  السیتوبالزم  البالستیدات  الغشاء الخلوي  النواة

  سمیة المواد إزالة.عضیات في الخلیة الحیوانیة تحتوي على انزیمات تعمل على ١٢
  الیروكسیسیوم  اجسام جولجي  المایتوكندریا  اللیسوسوم

  لخلیة واھمھا االنزیمات.عضیات لھا دور في بناء بروتین ا١٣
  البالسیتدات  الرایبوسومات  االجسام الحالة  اجسام جولجي

  .اغشیة انبوبیة متراصة ومسطحة تقوم بتغلیف البروتین وتعدیلھ١٤
  الفجوات  المریكزان  البالسیدات  اجسام جولجي

  .یمكن رؤیة الفیروسات باستخدام المجر١٥
  البسیط  تشریحي  االلكتروني  ضوئي مركب

  .لم یتمكن روبرت ھوك من رؤیة النواة في نسیج الفلین الن١٦
المجھر قوة تكبیره 

خالیا النسیج غیر   خالیا النسیج میتة  الشریحة سمیكة  صغیرة
  مصبوغة



  .من خصائص المجھر التشریحي١٧
 أجزاءلفحص 

باتات الحیوانات والن
  الصغیرة

یعطي صورة مجسمة    یعمل على الضوء
  جمیع ما سبق  ثالثیة االبعاد

  .تم اكتشاف المجھر الضوئي على عدة مراحل وكان اول من شاھد خالیا الفلین ھو١٨
  شفان  روبرت ھوك  لفینھوك  براون

  تكبیرھامرة في المجھر الضوئي تستخدم عدسة شیئیة قوة  ٥٠٠.للحصول على  قوة تكبیر ١٩
١٠  ٥  ٥٠  ٥٠٠  

  .اول من راى النواة واطلق علیھا اسمھا العالم٢٠
  شالیدن وشفان  براون  روبرت ھوك  لیفنھوك الھولندي

الدقیقة لنواة  األجزاء.تستخدم المجاھر في تكبیر االجسام والمجھر المستخدم في فحص ٢١
  الخلیة ھو 

  المركب  االلكتروني  الضوئي  البسیط
  .جمیع ما یلي من خصائص المجھر الضوئي ما عدا٢٢

الخلیة  أجزاءیظھر   ١٥٠٠قوة تكبیره   یستخدم الضوء
  ثالثیة االبعاد

صغیرة الحجم وسھل 
  نقلھ

  .وسیلة حركة البرامسیوم ھي٢٣
  االنزاللق  االقدام الكاذبة  االسواط  االھداب

  .یتبع البرامیسیوم في تصنیفھ الى مملكة٢٤
  النباتیة  الفطریات  الطالئعیات  البدائیات

  

  یأتيالسؤال الثاني : علل لما 

 ى شیئیةواألخرالحتوائھ على عدستین للتكبیر احداھما عینیة بھذا االسم؟تسمیة المجھر المركب  .١
النھ یستعمل لفحص الحیوانات والنباتات الصغیرة واجزائھا التي ال تسمیة المجھر التشریحي بھذا االسم؟ .٢

 ترى بالعین المجردة
یعتمد على مرور حزمة الحیوانات من االلكترونات على النھ تسمیة المجھر االلكتروني بھذا االسم؟ .٣

 العینة المراد مشاھدتھا
النھا محطة تولید الطاقة والخلیة العضلیة تحتاج الى الطاقة تكثر المایتوكندریا في الخالیا العضلیة؟ .٤

 الالزمة للقیام بالوظائف الحیویة
النھا تحتوي على انزیمات خاصة تقوم تكثر االجسام الحالة في خالیا الدم البیضاء التي تھاجم البكتیریا؟ .٥

 بھضم المواد العضویة وبالتالي قتل البكتیریا
قوة النھ یحیط بھا جدار خلوي  الخالیا النباتیة اكثرخالیا الحیوانیة؟الخالیا النباتیة اكثر قوة وامتالء من ال .٦

 من السلیلوز واكثر امتالء الحتوائھا على فجوة مملوة بالماء واالمالح
 النھ لھ خاصیة االنتشاررائحة الغاز المسیل للدموع عن بعد؟یستطیع االنسان تمییز  .٧
 النھا تحتوي على الماء واالمالحتمتاز الفجوات العصاریة في الخالیا النباتیة بالقوة واالمتالء؟ .٨
نتاج الطاقة والن الخلیة العضلیة تحتاج الى الطاقة للقیام التكثر عضیات المایتوكندریا في العضالت؟ .٩

 بالوظائف الحیویة



 في الجسم ي تقوم بھاحسب الوظیفة الت؟تختلف الخالیا عن بعضھا في الشكل والتركیب .١٠
 النھا فسرت تركیب الخلیة؟العلمیة الھامة اإلنجازاتتعتبر النظریة الخلویة من  .١١
 اكتشاف المجھر االلكتروني؟لتاخر علماء في اكتشاف الفیروساتال تأخر .١٢
 الن قوة تكبیره صغیرة؟ال یصلح المجھر الضوئي لرؤیة الكائنات الدقیقة كالفیروسات .١٣
حتى ال تنكسر الشریحة بفعل ؟ینصح بتغییر قوة العدسة الشیئیة لتصبح ذات قوة اقل عند فحص جدید .١٤

 الضغط عال اذا وضعت على قوة تكبیر عالیة
لرفع المنضدة الى اعلى واسفل مسافة معینة والحصول على ؟وجود الظابطان في المجھر الضوئي .١٥

 رؤیة واضحة
 فیلاحتوائھا علي صبغة الكلورو؟یعد طحلب الكالمیدموناس والسبیروجیرا من الطحالب الخضراء .١٦
 لوجود صبغة الكلوروفیل التي تقوم بعملیة البناء الضوئي؟یة التغذیةالطحالب ذات .١٧
 لتجفیف الماء الزائد على الشریحة؟استخدام ورق النشاف عند تحضیر الشرائح النباتیة .١٨
وتبدو  األحمرلصبغ النواة باللون ؟استخدام صبغة الكارمین عند رؤیة الكائنات الدقیقة المجھریة .١٩

 واضحة
یث تنقل بسبب خاصیة االنتشار حعند وضع كیش شاء في ماء ساخن یتلون الماء بلون الشاي؟  .٢٠

  تركیزا األقلالى الوسط  تركیزا األكثرجزیئات المادة من الوسط 
الھیدروجین السام الى ماء واكسجین ویزیل سمیة  أكسیدلتحلیل فوق یكثر وجود انزیم الكتلیز في الكبد؟  .٢١

 المواد

  السؤال الثالث: قارن

  المجھر االلكتروني  المجھر التشریحي  المجھر الضوئي  وجھ المقارنة

 ٥٠ – ٦متوسطة تبلغ من   مرة ٥٠٠صغیرة اكبرھا    قوة التكبیر
  مرة

عالیة جدا تصل مالیین 
  المرات

  ضخم جدا ومثبت  صغیریسھل حملھ  صغیر یسھل حملھ  الحجم

  استخدامھ أماكن
في المدارس لفحص خالیا 
نباتیة مثل خالیا البصل 

  والصبار

في مراكز التحالیل الطبیة 
  لفحص عینات الدم

في مراكز ومعاھد 
العلمیة لرؤیة  األبحاث

الكائنات الدقیقة مثل 
  الفیروسات

صورة مكبرة في ثالث   صورة مكبرة في بعدین  نوع الصورة
  ابعاد

صورة مكبرة جدا في 
  ثالث ابعاد

  

  ة اللونعدیم  الملونة  خضراء  نوع البالستیدات

  الوظیفة
تكسب النبات اللون 

وتقوم بعملیة  األخضر
  البناء الضوئي

تعطي االزھار والثمار 
  لونھا

تخزن النشا والدھون 
  والبروتین

  

  الشبكة االندوبالزمیة الملساء  الشبة االندوبالزمیة الخشنة  وجھ المقارنة
  یوجدال   یوجد على سطحھا  وجود الرایبوسومات

  تتم فیھا عملیة بناء بروتین الخلیة  الوظیفة
 بإنتاجتحتوي انزیمات لھا عالقة 

اللیبیدات المفسفرة والحموض 
  الدھنیة



  

  ذیة االختیاريالنفا  االسموزیة  االنتشار  الخاصیة

  انقال جزئ المادة

تنقل جزیئات المادة من 
تركیزا الى  األكثرالوسط 
تركیزا مثل  األقلالوسط 

  الغازات

تنقل جزیئات المادة من 
تركیزا الى  األقلالوسط 
تركیز مثل  األكثرالوسط 

خالیا النباتات والحیوانات 
وتقنیة فصل المواد 

  غسیل الكلىو

انتقال المواد من والى 
الخلیة عبر الغشاء 

  الخلوي

  

  یأتيالسؤال الرابع: اكمل ما 

  خالیاة من .تتكون اجسام الكائنات الحی١

  لشكل والحجم والوظیفة.تختلف الخالیا في ا٢

  وغیرھاانسجة وشعر حیوانات وراس ذبابة .تمكن لیفینھوك من رؤیة العدید من العینات مثل ٣

  البكتیریا والكالمیدوموناس والبرامیسیومامثلة الكائنات الحیة الدقیقة .من ٤

  شفافة ورمادیة وخضراء وبیضاء.للكائنات الحیة الدقیقة الوان متعددة منھا ٥

  ة والصبارالخالیا النباتیجھر المركب لرؤیة .یستخدم الم٦

والمجھر الذي استخدمھ روبرت ھوك مكون من  عدسة واحدة محدبة.المجھر الذي استدمھ لیفنھوك مكون من ٧
  عدستین محدبتین

  المجھر المركب وااللكتروني والتشریحي.تنقسم المجاھر الى ٨

  مقدار تكبیر العدسة الشیئیة  ×مقدار تكبیر العدسة العینیة .مقدار التكبیر للمجھر = ٩

  كائنات دقیقةینة المیاه الراكدة بداخلھا على .تحتوي ع١٠

  حتى ال تتكون فقاعات ھواء.عند تحضیر شریحة نباتیة نضع غطاء الشریحة بحذر ١١

 الخلیة أجزاءصبغ نات بینما یستخدم محلول الیود ل لتخفیف سرعة الكائ.تستخدم حبیبات المیثیل سلیلوز ١٢
  لوین النواة بلون احمروالكارمین لت

  الكلوروفیل تتمیز الطحالب بوجود صبغة.١٣

  شاء الخلوي والسیتوبالزم والنواةالغ رئیسیة ھي أجزاء.تتركب جمیع الخالیا من ثالثة ١٤

  مواد عضویة ومواد غیر عضویةتتكون الخالیا من .١٥

  غیر عضویةبینما الماء واالمالح مواد    عضویة .تعتبر الكربوھیدرات والدھون والبروتینات مواد١٦

  %٦٥ونسبتھ   االكسجین.العنصر الذي یشكل اكبر نسبة في جسم االنسان ھو ١٧

  لنیتروجیناالكسجین والكربون الھیدروجین والعناصر مختلفة  أنواع أربعة.یتكون معظم جسم االنسان من ١٨



في عمل الجھازین  الصودیوم والبوتاسیومب العظام بینما في تركی الفسفور والكالسیوم.یدخل عنصري ٩١
  في تركیب الكلوروفیل المغنیسیوم العصبي والعضلي و

 تحلل المواد الغذائیة المتصاصھا وتحلیل المواد السامة للتخلص منھا.من فوائد االنزیمات تعمل على ٢٠

  السؤال الخامس: اكتب المصطلح العلمي

  غشاء رقیق یحیط بالخلیة یعمل على حمایتھا وحفظ السیتوبالزم    الغشاء الخلوي.١

  ھ العدید من العضیاتسائل یمال معظم الخلیة وتوجد فی      السیتوبالزم .٢

  من جزء الخر في الخلیة شبكة لنقل المواد  الشبكة االندوبالزمیة .٣

  الجسم الحیویة أنشطةمواد یتكون معظمھا من بروتینات تلعب دورا ھاما في               النزیمات. ا٤

  عضیات لھا دور في بناء بروتین الخلیة     الرایبوسومات    .٥

  جوفاء تتركب من خیوط بروتینیة لھا دور في انقسام الخلیة الحیوانیة أسطوانة             المریكزان.  ٦

  مركز النشاطات الحیویة في الخلیة                النواة.     ٧

٨         .ATP        مركب كمیائي معقد تختزن فیھ الطاقة في الخیة  

  محطات انتاج الطاقة في الخیة        المایتوكندریا. ٩

  اغشیة انبوبیة متراصة ومسطحة تقوم بتغلیف البروتین وتعدیل تركیبھ ونقلھ خارج الخلیة   اجسام جولجي. ١٠

  یتم فیھا صناعة الرایبوسومات              النویة. ١١

یحیط بالخلیة النباتیة وھو مكون من السلیلوز ویعمل على حمایتھا ویعطیھا الدعامة   الجدار الخلوي .١٢
    والشكل الثابت

  اإلجابةالسؤال السادس: اكتب رقم 

  المفھوم العلمي    اسم الجزء  
  العدسة التي ننظر من خاللھا للعین  ٣  األسطوانة  ١
  توضع علیھا الشریحة في مركزھا فتحة صغیرة تسمح بنفاذ الضوء  ٩  الذراع  ٢

قرص مثبت اسفل المنضدة نتحكم من خاللھ بكمیة الضوء المارة   ١٠  العدسة العینیة  ٣
  الى العدسة

  العدسة العینیة أعالهالجزء االسطواني في المجھر یوجد   ١  العدسة الشیئیة  ٤
  ة المستخدمة في حمل المجھرالدعام  ٢  الضابط الصغیر  ٥

او خفضھا لمسافة كبیرة  األسطوانةعجلة كبیرة تستخدم لرفع   ٦  الكبیرالضابط   ٦
  للحصول على رؤیة واضحة

  قطعتان معدنیتان تستخدمان لتثبیت الشریحة على سطح المنضدة  ٨  المجمع  ٧

فة او خفضھا ولكن الى مسا األسطوانةعجلة صغیرة تستعمل لرفع   ٥  الضاغطان  ٨
  صغیرة جدا

  العدسة التي یوضع امامھا الشي المراد فحصھ  ٤  المنضدة  ٩
  یوجد تحت فتحة المنضدة ووظیفتھ تجمیع اشعة الضوء  ٧  الحجاب الحدقي  ١٠

 


