
 
 2018/2019العام الدراسي  -مادة العلوم  –سلم املذاكرة الثانية     

 نموذج ) أ ( -الثالــــث الثانوي العلمـــــي                                                        

 درجة( 50أوالً: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )     

 ن لنبات الفوناريا بنموها داخل الرحم. 2الملقحة  ما النمو، وما مراحله عند كائن كثير الخاليا، وماذا تعطي البيضة -1     

 ن:       أ( عبور جزء منسوخ من صبغي الخلية الجرثومية المانحة إلى الخلية الجرثومية المتقبلة.ا يؤدي كل مماذ -2     

 ج( زيادة حجم البروستات مع تقدم العمر. ب( بقاء الخصية ضمن جوف البطن.                                               

 عجة دولي.رتبي مراحل استنساخ ن -3     

 ج:    

 النمو: زيادة في كتلة المادة الحية من خالل تركيب المواد التي تتكون منها وال سيما البروتينات. -1     

 . عن طريق االنقسام الخيطيعدد الخاليا  زيادة -1مراحل النمو:         

 .تركيب المادة الحيةحجم الخاليا عن طريق  زيادة -2                        

 التمايز الخلوي أو التخصص الشكلي والوظيفي للخاليا، ) لتشكيل النسج واألعضاء المختلفة(  -3                        

 أو قدم  و سويقة و محفظة بوغية    الذي ) يتمايز (أو  نبات بوغي بنموها الجنينتعطي البيضة الملقحة          

 .جديد فيهايؤدي إلى: أ( ظهور تركيب وراثي  -2     

 ب( إلى عدم تشكل النطاف، وحدوث العقم ) بسبب الحرارة المرتفعة(                    

 مسببة صعوبة مرور البول فيه. اإلحليلج( تضغط على بداية                    

 خلية الضرع مع البويضة  صدمة كهربائية لدمج نواة -3من ضرع نزعت نواتها  متمايزةخلية  -2نزعت نواتها  غير ملقحةبويضة  -1  -3    

 منزوعة النواة ...( غير ملقحةبويضة  -2...  متمايزةخلية  1حقن المضغة في رحم نعجة تعطي نعجة جديدة ) تقبل   -5مضغة  -4وتنشيطها          

 درجة( 50ثانياً: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )     

    الحبل السري في مغلفات البذورب(            مرحلة الجنينيةون في الالتستستر( اذكري وظيفة واحدة لكل مما يأتي : أ -1    

 هـ( الجسيم الوسيط        لحاجز الدموي الخصيوي   د( ا   الغمد الذيلي المحيط بالمحور المجوف للفيروسج(                                     

  عارية لنبات الصنوبرن النثى برغوث الماء    ب( البذيرات الفتية ال2ملقحة حددي بدقة موقع كل مما يأتي: أ( البيوض غير ال -2    

 ج( الخاليا البينية في الخصية.    د( الخاليا األم المولدة ألبواغ السرخس                                                     

 م.هـ( أنظيم الليزوزي                                          

 ما المصطلح العلمي لكل مما يأتي: أ( تقوم بدور مهم في تقلص عضالت الرحم عند المرأة أثناء االقتران. -3    

  RNAب( يبدو كخيط بسيط من الجزيئات البروتينية وداخله                                               

 إلى الكتلة الخلوية غير المتمايزة لمضاعفة الصيغة الصبغية لخالياها.اف ج( يض                                              

 د( تتطور البيوض غير الملقحة التي ينتجها المبيض من دون إلقاح إلنتاج أفراد جديدة.                                               

 ج:     

     1- 

 هجرة الخصيتين إلى كيس الصفن  -اء التناسلية( أو   بنسية األولية ) األعضأ( ظهور الصفات الج     

 أو) خارج الجسم(.       

 ب( يصل البذيرة بجدار المبيض ) في منطقة تدعى المشيمة ( .    

 ( . DNAليمكن نهاية المحور من الدخول إلى الخلية الجرثومية و )حقنها  بـ   يتقلص ج(     

 إلى المنويات والنطاف.وصول المواد الضارة  الدموي الخصيوي: يمنعد( الحاجز      

 .وانفصاله إلى خيطين (DNA)هـ( الجسيم الوسيط: يقوم بدور مهم في تضاعف     

 أو له دور في تركيب الغالف الخلوي الجديد.) وذلك عند انخماص غالف الخلية المنشطرة(        

    2- 

 ء : في الجيب الحاضن لألنثى.ن ألنثى برغوث الما 2أ( البيوض غير الملقحة      

 المخروط المؤنث الفتي أو على الوجه  العلوي للزهرة ب( البذيرات الفتية العارية لنبات الصنوبر على الوجه العلوي للحرشفة ) خباء مفتوح( في    

 في المخروط المؤنث الفتي.        

 ج( الخاليا البينية في الخصية: بين  األنابيب المنوية.    

 .الفتيد( الخاليا األم المولدة ألبواغ السرخس: في الكيس البوغي     

 .وس آكل الجراثيملفيرهـ( أنظيم الليزوزيم:  في الصفيحة القاعدية     
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 أ( بروستاغالندين          ب( فيروس إيبوال             -3    

 ج( مركب الكولشيسين             د( التكاثر البكري    

 درجة( 50أجيبي عن السؤالين اآلتيين: ) اً: ثالث     

 مع المسمى المناسب لكل منها. اكتبي على ورقة اإلجابة األرقام المحددة على الشكل المجاور -1    

 اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:  -2    

 الفريز -4التوت         -3المشمش      -2التفاح      -1أ( ثمرة بسيطة تحتوي على خباء واحد:              

 الكاالنشو -4البيغونيا     -3األضاليا     -2الصبار    -1:نبات يتكاثر ال جنسياً عن طريق الجذور الدرنيةب(     

 الخلية اإلعاشية -4السويداء   -3دوسبرم   االن -2النوسيل   -1ن : 3ج( صيغتها الصبغية     

 ج:    

 فص أو فصيص -5األنابيب المنوية       -4غالف الخصية          -3            البربخ        -2            األسهر               -1     

 (    3) (        ج( السويداء  أو3األضاليا أو ) -(               ب2المشمش أو ) -أ-2    

 درجة( 50رابعاً: أعطي تفسيراً علمياً لخمس مما يأتي: )     

 تكون حركة النطفة ذاتية دائرية جانبية. -2                          ألنبوب الطلعي لحبة طلع الصنوبر لمدة عام.وقف نمو ايت -1    

 حبة القمح غالفها كاذب. -4 أثير.                   تفرز الغدد الملحقة بالجهاز التكاثري الذكري مادة قلوية الت -3    

 تسمية نباتات األنابيب بهذا االسم.. -6لى الجيل العروسي.             الفوناريا يعيش متطفالً ع الجيل البوغي لنبات -5    

 ج:     

 حتى تنضج البذيرة وتتشكل األرحام. -1    

 لتتقدم النطفة في المجاري التناسلية. -2    

 .ناء االقترانثألتعديل حموضة البول المتبقي في االحليل والبول المتبقي في المهبل  -3    

 تقوم بتشكيل غالف كاذب لها.  والثمرةألن نسيج النوسيل يهضم اللحافتين معاً  -4    

 ألّن الجيل البوغي ال يحوي يخضور. -5    

 وداخل األوعية الزجاجية و ضمن المخبر. معينةألنها نمت في أوساط مركبة  -6    

 (درجة 50خامساً: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )     

 ما مراحل تحول بذيرة مغلفات البذور إلى بذرة ) دون شرح( -2مّم يتألف الكيس الطلعي في المئبر الفتي ) دون شرح(          -1    

 ما مصير كل مما يلي:  أ( الخلية المولدة أثناء إنتاش حبة الطلع الناضجة     ب( البيضة الجديدة للسبيروجيرا    -3    

 المدخرات الغذائية لالندوسبرمج(                                  

 ج:    

 المولدة لحبات الطلع الخاليا األم -4الطبقات المغذية     -3الطبقة اآللية   -2البشرة    -1يتألف الكيس الطلعي في المئبر :  -1    

 ر اللحافتين       د( مصير النوسيلمصي: أ( تكّون الرشيم  ب( تحول البيضة اإلضافية أو الثانوية إلى سويداء ج(  -2    

 أثناء نموهأ( تنقسم خيطياً لتعطي نطفتين نباتيتين.   ب( تعطي نباتاً عروسياً ) يتابع تكاثره ال جنسياً  (     ج( يستهلكها رشيم الصنوبر  -3    

 درجة( 50سادساً: أجيبي عن األسئلة اآلتية : )     

 الذي يمثل النبات العروسي األنثوي. : ناضجة للصنوبر ومغلفات البذور من حيث القسمذيرة الأ( الب قارني بين كل من: -1     

 ب( البذيرة المنحنية والبذيرة المقلوبة من حيث الكوة والنقير.                             

 أّي جيل تمثل مشرة السرخس وما صيغته الصبغية؟   -2    

 لمفهوم العلمي المناسب لها.على خارطة المفاهيم واكتبي ا انقلي األرقام المحددة -3    

 ج:     

 البذيرة الناضجة لمغلفات البذور ناضجة للصنوبرالبذيرة ال من حيث

القسم الذي يمثل النبات العروسي 
 األنثوي

 ن(1االندوسبرم و األرحام )

  

  ن1الرشيمي الكيس 

 

 البذيرة المقلوبة البذيرة المنحنية من حيث 

 من نقيرها الظاهري كثيرااقتربت كوتها  كوتها من نقيرهااقتربت  الكوة والنقير

 ن 1الجيل الذي تمثله المشرة و الصيغة : الجيل العروسي الصيغة  -2    

 حليليتانغدتا كوبر أو الغدتان  البصليتان اال -5الغدد الملحقة      -4األسهر      -3البربخ      -2تشكل النطاف      -1 -3    

 

 انتهى السلم
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