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 :السؤال األول 

 كولخ الصحٍحخ لكل هوب ٌأتً تالٌوٍي (  ) ضع عالهخ 

 

 كل ًىاح تحتىي على خٍىط تسوى  (1

 اللحاء*     البالسخٍذاث الخضزاء*    الكزوهىسىهاث* 
 

 م الدشوذ ًىع هيئبالت (2

 الخحسي*      الخجذد*      الٌوى* 

 

 ًصف عذد الكشوهىسىهبد الوىخىدح ثبلخلٍخ األصلً ُتسوى عٌذهب تحتىي الخلٍخ على (3

 هشٍج*      خلٍت جسوٍت*     كائي حً* 
 

 

 وظبئف الدزوسهي  (4

 ًمل الغذاء*      البٌاء الضىئً*      حثبٍج الٌباث* 
 

 الغزاء واأُلكسدٍي عي طشٌك هب ٌسوى  الٌجبتبد تٌتح (5

 الجذور*      البٌاء الضىئً*     الخجذد* 
 

 وهى صجغ هىخىد ثبألوساق ٌوٌحهب اللىى األخضش ------------------- ثوسبعذح  الجٌبء الضىئً عولٍختتن  (6

 الكلىروفٍل*      الثغىر*     العزوق* 
 

 الوىخىدح على سطر الىسلخ  ------------------- ٌذخل ثبًً ُأكسٍذ الكشثىى وٌخشج اأُلكسدٍي والوبء هي  (7

 الساق*     الخضزاءالبالسخٍذاث *     الثغىر* 

 هى ٌغطً الىسلخ ورلك للوسبهوخ فً الحفبظ على الوبء عٌذ الحبخخ (8

 الكلىروفٍل*     الغطاء الشوعً*    البالسخٍذاث الخضزاء* 

 ب ٌستخذم اإلًسبى الٌجبد ٌستخذههأكثش ه (9

 غذاء*       دواء*      هباًً* 

 الكشوهىسىهبد الوىخىد فً خالٌب الدسن الجبلٍخعذد    -------------------على  الخالٌب الدٌسٍختحتىي  (10

 ضعف*       ًفس*     ًصف* 

 2.. / ٌتجع 

20 

10



(2)

20112010

 

 :الثاني  لسؤالا

 (أ ) أهبم هب ٌٌبسجهب هي العوىد ( ة ) اكتت سلن اإلخبثخ الصحٍخ هي العوىد 
 

 (ة ) العوىد  (أ ) العوىد        

 .فً كل العولٍاث الخً ححذد داخل الخلٍت وهٌها عولٍت الخكاثزهً الخً حخحكن  (0 لصب السكز)       ( 

 شفزة كٍوٍائٍت حخحكن فً شكل الخلٍت ووظائفها وهىعذ اًمساههاال (0 الٌىاة)       ( 

 )       (DNA 3)  الخوٍزة وحكىى بإًشاء بزعن صغٍز على الخلٍت األم عي طزٌك طزٌمت حخكاثز بها

 االًمسام الوخساوي

 ٌكىى اًمسام  فً الخكاثز الجٌسًاالًمسام الحاصل  (4 الخبزعن)       ( 

 الٌباحاث الخً حخزى غذاءها فً الجذورهي  (5 البطاطس)       ( 

 الساقالٌباحاث الخً حخزى غذاءها فً هي  (6 

 

 

  :السؤال الثالث 

 

 

 

 

 مع خالص متنيات معلمي العلوم

5
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 األوساق ـ الدزوس ـ السبق( ة 

 

 

 

 

 

 الخشت ـ اللحبء( أ 


