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 اخرت االجابة الصحيحة مما بني القوسني  السؤال األول :
 فيها اخللية الطاقة لنقل املواد  العملية اليت حتتاج (1)

 النقل النشط -د اخلاصية االمسوزية -ج النقل السليب -ب اإلنتشار -أ
 النواة وحيمل املادة الوراثية  تركيب موجود داخل (2)

 السيتوبالزم -د ةالفجو  -ج البالستيدات -ب الكروموسومات -أ
 كروموسوماً ؛ فإن اخللية اجلنسية حتتوي على  64حتتوي على  نسان اجلسديةالإذا كانت خلية ا (3)

 كروموسومات  23 -د  كروموسوما    64  -ج كروموسوما  32 -ب كروموسوما    64  -أ
 تنفصل الكروموسومات اثناء انقسام اخللية يف الطور  (6)

 البيين -د هيديالتم -ج اإلستوائي -ب اإلنفصايل -أ
 عن طريق تدخل دقائق الطعام الكبرية إىل األميبا  (5)

 البلعمة -د االنتشار -ج النقل السليب -ب اإلخراج اخللوي -أ
 ؟ انتشار املاء ماذا يسمى (4)

 النقل النشط -د اإلخراج اخللوي -ج البلعمة -ب اخلاصية االمسوزية -أ

 لوكو  ؟ما اسم العملية اليت تسعمل األكسجني لتحليل اجل (7)

 اإلخراج اخللوي -د اخللوي التنفس -ج التخمر -ب البلعمة -أ
 تسمىالذكرية اخللية اجلنسية الناجتة عن األعضاء التناسلية  (8)

 احليوان املنوي -د الزجيوت -ج البويضة -ب اإلخصاب -أ
 ما الطريقة اليت تتكاثر هبا اهليدرا الجنسياً ؟ (9)

 االنشطار -د اريةالسيقان اجل -ج التربعم -ب التجدد -أ
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 ماذا تسمى املراحل أو األطوار املتتابعة اليت متر هبا اخللية ؟ (11)

 التخمر -د التنفس اخللوي -ج اخلليةدورة  -ب عمليات األيض -أ
 يسمى  DNAأي احنراف ينتج خالل عملية تضاعف  (11)

 RNA -د الكروموسوم -ج اجلني -ب الطفرة -أ

 د القواعد النيرتوجينية يف صورة أ واجأي مما يلي جزئ حلزوين ميتا  بوجو  (12)

 DNA -د الربوتني -ج RNA -ب احلمض النووي -أ

 ؟ DNAوالتوجد يف  RNAما القاعدة النيرتوجينية اليت توجد يف  (13)

 اجلوانني -د األدينني -ج اليوراسيل -ب السيتوسني -أ
 املسؤول عن ظهور الصفة الوراثية غري النقية  املتقابل اجلني (16)

 السائد -د املتقابل -ج الربوتني -ب ياملتنح -أ
 احلمض النووي الذي حيمل الشفرة الوراثية من النواة إىل الريبوسومات  (15)

 RNA -د اجلني -ج الربوتني -ب DNA -أ

  هو العامل مؤسس علم الوراثة (14)

 أوم -د مندل -ج بور -ب فرانكلني -أ
 م/ث شرقاً ؟ 15تحرك بسرعة كجم ي1111كتلته   قطارما  خم  (17)

 كجم.م/ث  4464  -د كجم.م/ث61 -ج كجم.م/ث  51 -ب كجم.م/ث  51222 -أ
 هيكمية املادة ابجلسم  (18)

 السرعة -د التسارع -ج الكتلة -ب الوزن -أ
 أي األجسام التالية اليتسارع ؟ (19)

 طائرة يف حالة إقالع -د سيارة تنطلق يف البداية -ج درجة ختفض سرعتها -ب طائرة تطري بسرعة اثبتة -أ
 م/ث خالل اثنيتني ؛ يكون تسارعها 4دراجة من السكون حىت أصبحت سرعتها  تسارعت (21)

3م/ث 2622 -ب 3م/ث 53   -أ
 3م/ث 4 -د 3م/ث 2   -ج 

 ميل اجلسم ملقاومة احداث أي تغري يف حالته احلركية يسمى  (21)

 اإلزاحة -د القصور الذايت -ج التسارع -ب الزخم -أ
 أي مما يلي ميثل وحدة التيوتن ؟ (22)

 كجم.م/ث  -د كجم/م  -ج 3كجم.م/ث  -ب 3/ثم -أ
 لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية هلا ابملقدار ومعاكسة هلا ابالجتاه  (23)

 قانون حفظ الزخم -د القانون الثالث لنيوتن -ج القانون الثاين لنيوتن -ب القانون األول لنيوتن -أ

 أي مما أييت دفع أو سحب ؟ (26)

 قوةال -د الوزن -ج التسارع -ب الزخم -أ

 بعيت
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 بني سطوح األجسام املتالمسة وتعمل علي إيقافها أقوة ممانعة تنش (25) 

 اإلحتكاك -د الزخم -ج التسارع -ب الوزن -أ
 نيوتن عملية إطالق الصواريخ مثال على قانون (24)

 الرابع -د الثالث -ج الثاين -ب األول  -أ
 القوة املتبادلة بني الكرتونني هي (27)

 متعادلة -د جتاذب -ج إحتكاك -ب تنافر -أ
 ما املقصود بتدفق الشحنة الكهرابئية ؟ (28)

 املقاومة الكهرابئية -د التيار الكهرابئي -ج اجملال الكهرابئي -ب اجلهد الكهرابئي -أ
 مسار مغلق مير فيه التيار الكهرابئي بسهولة (29)

 اجلهد الكهرابئي -د الدائرة الكهرابئية -ج االسالك -ب البطارية -أ
 رابئي وحدة قياس اجلهد الكه (31)

 الواط -د األوم -ج األمبري -ب الفولت -أ
 احلركة السريعة للشحنات الفائضة من مكان إىل اخر (31)

 التفريغ الكهرابئي -د اجملال الكهرابئي -ج املقاومة الكهرابئية -ب اجلهد الكهرابئي -أ
 مدى الصعوبة اليت تواجهها االلكرتوانت يف التدفق خالل املادة يسمى (32)

 التفريغ الكهرابئي -د اجملال الكهرابئي -ج املقاومة الكهرابئية -ب رابئيةالقدرة الكه -أ
 أمبري ؟ 1,5فولت وشدة التيار املارة فيه  111ما القدرة الكهرابئية اليت يستهلكها مصباح متصل جبهد كهرابئي  (33)

 واط 55211   -د واط 552   -ج واط 332  -ب واط  11  -أ
 تقوم شركات الكهرابء بتوليد طاقة كهربية وتبيعها للمستهلك بوحدة  (36)

 3كجم/ث  -د 3كجم.م/ث  -ج كيلو واط.ساعة  -ب النيوتن -أ
 تية يستخدم فيها برادة احلديد لكي توضحه ؟أي اجملاالت اآل (35)

 اجملال احليوي -د اجملال املغناطيسي -ج اجملال اجلوي -ب ئياجملال الكهراب -أ
 تنشأ بينهم قوة طبني مغناطيسني مشاليني أحدمها إىل االخرعند تقريب ق (34)

 تنافر -د احتكاك -ج كهرابئية -ب جتازب -أ
 كم قطباً للمغناطيس الواحد ؟ (37)

 اربعة -د ثالثة -ج اثنان -ب واحد  -أ
 ما الذي ينتج عند لف سلك حيمل تياراً كهربياً حول قضيب حديدي ؟ (38)

 احملرك الكهرابئي -د املغناطيس الكهرابئي -ج ياملولد الكهرابئ -ب الشفق القطيب -أ
 ما الذي حيمي األرض من اجلسيمات املشحونة القادمة من الشمس ؟ (39)

 اجملال الكهرابئي -د الغالف اجلوي لألرض -ج الشفق القطيب -ب اجملال املغناطيسي لألرض -أ

 بعيت
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 ما اجلها  املستخدم يف قياس شدة التيار ؟  (61)

 املولد الكهريب -د الفولتمير -ج ميراأل -ب احملول الكهريب -أ
 ( أمام العبارة اخلاطئة , مث ظلل يف ورقة اإلجابة×أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (√: ضع عالمة )السؤال الثاين 

  (         )                                      اجلني هو شفرة تصنيع الربوتني  (61)

 ( )           ة ونقطة النهاية وإجتاة احلركةبني نقطة البداي اخلط املستقيم بعدهي  اإل احة (62)

 ( )                              معينة السرعة املتوسطة جلسم متثل مقدار سرعته عند حلظة (63)

 (        )          احملرك الكهرابئي حيول الطاقة الكهرابئية إايل طاقة حركية                                (66)

 ( )    ينشأ بني أسطح األجسام الساكنة                                  تكاك التدحرجياإلح (65)

 ( )      األرض له جذبهو مقدار قوة سم اجلو ن  (64)

 ( )                                                         من أمثلة املواد العا لة النحاس  (67)

 ()                                                   تياراً مرتدداً  تتنتج البطاراي (68)

 السؤال الثالث : 
متنحي  ( من إمرأه لون شعرها اشقر BB)تزاوج رجل لون شعره اسود سائد نقي ) أ ( 

 ؟ ابناء لون شعرهم اسودما إحتمال  (bb) نقي 
.................................................................... 

 يستخدم فلز التنجستني يف صناعة فتيل املصباح الكهرابئي ؟مب تفسر  : )ب( 

................................................................................................ 
 اثنية 31م خالل  91احسب سرعة سباح يقطع مسافة   ( ج)

.................................................................................................... 
 :  السؤال الرابع

 .......................................................     كجم ؟  51احسب و ن جسم كتلتة  ( أ)
  من متطلبات عملية البناء الضوئي . اثننياذكر   )ب(

...................................................................................................... 
 مب تفسر: يفضل استخدام التوصيل على التوا ي يف املنا ل ؟)ج( 

........................................................................................................... 
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