
 

 

 هـ 0441إختبار العلوم الفترة األولـــــــى 
 

 االسم / ..................................................

 الفصل/   ثالث متوسط /  

   مما يلي. اخرت اإلجابة الصحيحة السؤال األول :

 عملية نقل المواد عبر الغشاء البالزمي دون الحاجة إلى الطاقة -1

 االخراج الخلوي د  النقل السلبي ج  البلعمة ب  النقل النشط أ
 المخلوق الحي  الذي يتحكم في الصفات الوراثية فيما  -2

 مربع بانيت د  الجدار الخلوي ج  الجينات ب  الغشاء البالزمي أ
 الحمض النووي الذي يحمل الشفرة الوراثية من النواة الي الريبوسومات  -3

 وتنيالب  د  اجلني ج  RNA ب  DNA أ
  DNAوال توجد في   RNAالقاعدة النيتروجينية التي توجد في  -4

 يوراسيل د  جوانني ج  أدنني ب  اثميني  أ
 كروموسوم فتكون الخلية الناتجة بعد اإلخصاب بها  8حتوت خلية جنسية على إذا إ -5

 كروموسوم  12 د  كروموسوم  21 ج  كروموسوم  8 ب  كروموسوم   21 أ
 تي تستعمل األكسجين لتحليل الجلوكوز تسمىالعملية ال -6

 التبرعم  د  التخمر  ج  البناء الضوئي ب  التنفس أ
 المخلوقات الحية القادرة على صنع غذاؤها بنفسها تسمى -7

 تنفصل الكروموسومات خالل دورة الخلية في الطور  -8

 النهائي د  االستوائي ج  يين الب ب  االنفصايل  أ

 
 ضع عالمة )    ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   ( امام العبارة اخلاطئة  السؤال الثاين :

 (  صحيحه   )  االخصاب هو عملية اندماج خليتني جنسيتني النتاج فرد جديد              (2
 (   خاطئة  )     بعملية األيض                   تسمى املراحل واألطوار اليت متر هبا اخللية (1
 (   خاطئة  )                                عملية إنتشار املاء داخل اخلالاي تسمى البلعمة  (3
 (    صحيحه )                  كيميائية طاقة  الضوئية إىل عملية البناء الضوئي حتول الطاقة  (2
 (     صحيحه)              DNAيف سلسلة أنواع خمتلفة من القواعد النيرتوجينة  2يوجد  (5

 منتجات د  مترممات ج  مستهلكات  ب  محلالت أ

 



 

 (   خاطئة  )                                         التكاثر اجلنسي حيتاج لفرد واحد فقط  (1
 (   صحيحه  )      فإن كل سلسلة تكون سلسلة آخرى جديدة    DNAاثناء تضاعف  (7
 (    خاطئة )                                                      الطفرة الوراثية دائماً ضارة  (8

 
 قارن بني كالً من االنقسام املتساوي واالنقسام املنصف : السؤال الثالث 

 االنقسام املنصف االنقسام املتساوي
 حيدث يف اخلالاي اجلنسية حيدث يف اخلالاي اجلسدية

 عدد الكروموسوماتنصف  ينتج عنه خليتان هبما ينتج عنه خليتان هبما نفس عدد الكروموسومات 

 
 السؤال الرابع : أكمل ما يلي 

 .... البكرتاي........من أمثلة الكائنات احلية اليت تتكاثر ال جنسياً ابالنشطار...... ........ 
 

 ............. الفراولةمن أمثلة الكائنات احلية اليت تتكاثر ال جنسياً ابلساق اجلارية............ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


