انفصم انذراسي األول
إجبثبد انىحذح األونى
انفصم األول
سؤال صَٕ :66ع خالٚا انُسٛح األساس ٙاألكثش ٔخٕدا ف ٙثًشج اإلخاص ْ: ٙ
خالٚا تشَشًٛٛح.
سؤال ص:61
من حيث
انتزكيت
انىظيفخ

انخشت
أٔػٛح ٔلصٛثاخ
َمم انًاء ٔاأليالذ انزائثح ف ّٛيٍ اندزس
إنٗ انساق فاألٔساق.

انهحبء
أَاتٛة غشتانٛح ،خهٛح تشَشًٛٛح
َمم انغزاء يٍ يكاٌ ذصُٛؼّ إنٗ أياكٍ
اسرٓالكّ ٔذخض.ُّٚ

سؤال ص :16ذُشأ اندزٔس انداَثٛح يٍ طثمح انًسٛظ انذائش.
ذُشأ انشؼٛشج اندزسٚح يٍ طثمح انثششج.
سؤال ص :16دسَح انثطاطا ْ ٙانساق ،تذنٛم ٔخٕد تشاػى ػهٓٛا.
سؤال ص :11ف ٙزال تمٛد انثغٕس يفرٕزح ٚسرًش فمذاٌ انُثاخ نهًاء يًا ٚؤد٘ إنٗ خفافّ ،فٙ
زال تمٛد انثغٕس يغهمح ال ٚسرطٛغ انُثاخ َمم انًاء إنٗ األخضاء انؼهٕٚح ئُّ ،نٍ ٚسرطٛغ
ذشطٛة انًُطمح انًسٛطح تّ ف ٙأٔلاخ اندفاف.
سؤال ص :03ذشرٓش ْزِ انذٔل ترصذٚش إَٔاع يخرهفح يٍ األصْاس نهذٔل األخشٖ ،يمصذ
صٚاسج انسٛاذ نٓزِ انذٔل ،االسرفادج يٍ األصْاس ف ٙصُاػح انؼطٕس.
ٔٚكًٍ دٔسَا ف ٙػذو لطفٓأ ،ذُظٛى زًالخ ذٕػٕٚح نهًسافظح ػهٓٛأ ،إػذاد فمشاخ ذُمشا فٙ
اإلراػح انًذسسٛح.
ٚ -فٛذ ذهٌٕ انرٕٚح ف ٙػًهٛح انرهمٛر ،ار ذدزب االنٕاٌ اندزاتح انسششاخ فررى ْزِ انؼًهٛح.

أسئهخ نهبيخ انفصم األول:
السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات اآلتية:
( -1د)

( -2د)

( -3ب)

( -4ج)

( -7ا)

( -8ب)

( -9ج)

(-11ج) (-11د)

( -6أ)

( -5أ)

(-12ب)

السؤال الثاني:
السؤال الثاني :فسر ما يمي:
 -6تكثز انشعيزاد انجذريخ في جذور اننجبتبد انصحزاويخ.
نضٚادج كفاءج ايرصاص انًاء يٍ انرشتح ،إر ذرصف انصسشاء تاندفاف ٔشر انًاء فٓٛا.
 -1يكىن عذد انثغىر في انجشزح انعهيب نهىرقخ أقم منهب في انجشزح انسفهى.
نرمهٛم كًٛح انًاء انًرثخشج يٍ سطر انٕسلح؛ ار ذكٌٕ انثغٕس ف ٙانثششج انؼهٛا يؼشضح
ألشؼح انشًس يثاششج تًُٛا ذكٌٕ انثغٕس ف ٙاسفم انٕسلح غٛش يؼشضح ألشؼح انشًس
يثاششج.
انسؤال انثبنث:
َذسسٓا تاسرخذاو انًدٓش ،يغ انرشكٛض ػهٗ ذٕصٚغ انسضو انٕػائٛح ،فئرا كاَد انسضو انٕػائٛح
يثؼثشج ذكٌٕ ساق َثاخ ر٘ فهمح ٔازذج ،أيا إرا كاَد يشذثّ تشكم دائش٘ فانًمطغ نساق
َثاخ ر٘ فهمر.ٍٛ
انسؤال انزاثع:
قارن بين النباتات التي تعيش في البيئة المائية والنباتات التي تعيش في البيئة الجافة من
حيث الخصائص الموضحة في الجدول اآلتي:
عدد الثغور
النباتات التي تعيش في قميل

مكان الثغور
عمى السطح

البيئة المائية
النباتات التي تعيش في قميل
البيئة الجافة

تفرع الجذور
مختزلة
متفرعة

غائر

كثيرة التفرع

وغير

انسؤال انخبمس:
نٍ ٚرغٛش ،ألٌ انُثاخ ٚرغٛش طٕنّ ف ٙيُاطك انمًى انُايٛح ( ف ٙانساق إنٗ أػهٗٔ ،ف ٙاندزس إنٗ
أسفم).
انسؤال انسبدس:
وجه المقارنة

جذر نبات ذي فلقة

توزٌع الحزم الوعائٌة
تركٌب البشرة الداخلٌة
وجود النخاع

جذر نبات ذي فلقتين

تكون بشكل دائري
وجود شرٌط كاسبري
وجود نخاع

تكون على شكل x
وجود شرٌط كاسبري
ال ٌوجد نخاع

الفصل الثاني
سؤال ص :41بسبب وجود شرٌط كاسبري.
سؤال ص ٌ :45حمل السكروز من خالٌا الورقة

األنابٌب الؽربالٌة فً اللحاء
نقل نشط

ارتفاع الضؽط األسموزي

ٌزداد الضؽط األسموزي

انتقال الماء من أوعٌة الخشب

تفرٌػ السكر من األنابٌب الؽربالٌة
ٌقل الضؽط األسموزي

ٌنتقل الماء إلى أوعٌة الخشب.

سؤال ص :44ألن هاتٌن النواتٌن تكونان باألصل عند األقطاب ثم تنتقالن إلى المركز.
سؤال ص :44التلقٌح هً عملٌة انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى المٌسم.
اإلخصاب :عملٌة اندماج نواة ذكرٌة مع البوٌضة ،وفً النباتات الزهرٌة ٌحدث
اندماج النواة الذكرٌة الثانٌة مع النواتٌن القطبٌتٌن لذا فٌسمى هذا اإلخصاب
إخصابا ثنائٌا.

سؤال ص :55
 -1العبارة خطأ ،ألن التكاثر بالبذور هو تكاثر النبات البذري جنسٌا ،إال أن النباتات حباها
هللا القدرة على التكاثر الالجنسً (الخضري) ،مثل تكاثر النرجس باألبصال ،تكاثر
النخٌل بالفسائل.
 -2ألن تكاثر النبات خضرٌا ٌكون بأجزاء النبات (أعضاء ) النبات ما عدا الزهرة ،مثل
الساق ،الورقة ،الجذر ، ،وبما أن هذه الخالٌا تحوي المادة الوراثٌة من الكائن الحً
األصلً من دون تداخل مع جٌنات تحمل صفات من كائن حً آخرٌ ،تصؾ النبات
الناتج بصفات النبات االصلً.
سؤال ص :53
 الجبرٌلٌنات الساٌتوكاٌنٌنات.أسئلة نهاية الفصل الثاني:
السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات اآلتية:
( -1أ)
السؤال الثاني:

(-2ب)

(-3د)

(-4ج)

(-5ج)

(-6د)

(-7أ)

يغمس طرف العقمة المستخدمة في التكاثر الخضري قبل زراعتها في هرمون أكسين
أ-
ُ
بتركيز مناسب.
ألنو يشجع انقسام الخاليا.
ب -يموت النبات إذا تكونت فقاعات هوائية داخل أوعية الخشب.

عند تكون فقاعات ىوائية داخل أوعية الخشب يصبح عمود الماء غير متصل ويفقد

النبات قدرتو عمى سحب الماء من التربة فيموت النبات
ج  -ينتقل الماء من أوعية الخشب إلى األنابيب الغربالية في أثناء نقل الغذاء.
بسبب ارتفاع الضغط االسموزي داخل األنابيب الغربالية.
د -يكون عمود الماء متصالَ داخل أوعية الخشب.

بسبب قوى تماسك جزيئات الماء بعضيا ببعض ،وقوى تالصقيا مع أوعية الخشب.

السؤال الثالث:
-1األكسين والسايتوكاينين من حيث تأثير كل منهما عمى نمو البراعم الجانبية.
األكسين يقمل نمو البراعم الجانبية.

السايتوكاينين يشجع نمو البراعم الجانبية.
-2الممر الخموي الجماعي والممر الالخموي من حيث طريق نقل الماء واألمالح داخل
الجذر.
ينتقل الماء واألمالح من خمية ألخرى عبر الجدر الخموية واألغشية البالزمية لمخاليا
المتجاورة في البشرة والقشرة ويمر بسيتوبالزم الخاليا.
ينتقل الماء واألمالح من خمية إلى أخرى مجاورة عن طريق الروابط البالزمية.
-3قوة الضغط الجذري وقوة السحب الناتجة عن النتح من حيث فاعمية كل منهما في نقل
الماء.

قوة الضغط الجذري اقل فاعمية من قوة السحب الناتجة عن النتح في نقل الماء.
السؤال الرابع:
البصل باألبصال

النرجس باالبصال

العنب بالعقل

التين بالعقل

الموز بالفسائل

البطاطا بالدرنات

السوسن بالرايزومات

الفراولة

بالساق

الجارية.

الفصل الثالث
سؤال ص:59
يعبر الطمبة عن آرائيم ،إال أنو ال بد من التنويو في نياية النقاش إلى عدم اعتماد الخبرة
فقط في التداوي وضرورة المجوء لمعالج المعتمد عمى الدراسة والمعرفة المرافق لمتقدم

العممي ،وتحتوي الكثير من االدوية المستخدمة في العالج عمى مستخمصات نباتية تُحضر
بظروف معقمة وبإشراف خبراء.
وفي الموجو الحالية أصبح الطب البدل مادة دسمة إعالميا إال أن ىناك بعض من يدعون
الخبرة في ىذا المجال ال يعتمدون عمى أسس عممية في المعمومات التي يقدمونيا
لممشاىد ،وعدم درايتيم بالمضاعفات التي قد تحدث من تزامن تناول مستخمصات نباتات
معينة.
عمما بان ىناك مختصون بيذا المجال حاصمون عمى رخص من نقابة األطباء.
أسئمة نهاية الفصل الثالث:
السؤال األول
(-2د)

(-1أ)

(-3أ)

(-5د)

(-4ب)

السؤال الثاني:
تقل إنتاجية المزرعة من الثمار ،ويسبب سقوط الثمار قبل نضجيا عمى عدم احتوائيا كمية
من الزيت ،فيقل كذلك انتاجية المزرعة لمزيت.
رش جميع األشجار لمكافحة الحشرة والتخمص منيا ،ويعتبر ىذا العمل احت ارزيا في حالة
األشجار غير المصابة.
أسئمة نهاية الوحدة

السؤال األول
(-1ب)

(-2د)

(-3ج)

(-7أ)

(-8ب)

(-9ب)

السؤال الثاني

(-4د)

 -1يسبب وجود هرمون اإليثيمين حالوة الثمار.

(-5أ)

(-6ج)

ألنو يؤدي إلى تحميل الكربوىيدرات فييا إلى سكريات بسيطة .ونتيجة لتعرض الثمار لإليثيمين
فإنيا تصبح طرية أكثر ،كما تصبح أكثر حالوة من الثمار غير الناضجة
 -2يختمف لون سطحي الورقة عن بعضهما.
بسبب اختالف عدد البالستيدات الخضراء عمى سطحي الورقة ،عدد البالستيدات في الطبقة
العمادية أكبر من عددىا في الطبقة االسفنجية.
 -3وجود قوة تماسك بين جزيئات الماء مع بعضها بعضاً.
بسبب وجود الروابط الييدروجينية بين جزيئات الماء.
السؤال الثالث:

المعيار

ساق فمقة

ساق فمقتين

تركيب البشرة الداخمية

متشابيو

متشابيو

وجود النخاع

موجود

موجود

توزيع الحزم الوعائية

غير مرتبة

مرتبة عمى شكل حمقة

وجود الكامبيوم

غير موجود

موجود

السؤال الرابع:

يتوقع ان تكون طبقة الكيوتيكل اكثر سماكة عمى السطح العموي لمورقة ألنو السطح المعرض
ألشعة الشمس والذي يحدث فيو النتح بينما تكون طبقة الكيوتيكل اقل سماكة عمى السطح
السفمي لمورقة النو مغمور تحث الماء.

السؤال الخامس:
وجود الفراغات البينية بنسبة كبيرة بين الخاليا ،ويكون الخشب فييا مختزل.
السؤال السادس:
بسبب الضغط الجذري.
السؤال السابع:
يرتبط اليرمون بمستقبالت خاصة تنشط قناة بروتونية ،تغير درجة حموضة الجدار الخموي
لتصبح أكثر حمضية .ينشط الوسط الحمضي إنزيمات تفكك أجزاء الجدار الخموي ،مما يجعل
الجدار رخواً (مرناً) قابالً لالستطالة.

إجبثبد انىحذح انثبنيخ
انفصم األول
سؤال ص:69
الجنين الظاىر في الشكل ب بسبب وجود ثالث طبقات مولدة ،إذ أن كل طبقة مولدة مسؤولة
عن تكوين أنسجة وأعضاء متخصصة.
تنشا من الطبقة الداخمية األحشاء مثل الكبد والطحال والمعدة والجياز التنفسي واألنسجة
المبطنة ليا.
ينشأ من الطبقة الوسطى  :القمب  ،العضالت ،وغيرىا.
ينشا من الطبقة الخارجية :البشرة في الجمد ،الشعر ،وتعد ىذه الطبقة منشا الغدد المبنية ،
والجياز العصبي الطرفي ،والجياز العصبي المركزي.
سؤال ص :71
نعم ،بما أن التجويف الجسمي يعطي حي از لنمو األعضاء الداخميو ،فإن الحيوانات التي يكون
فييا التجويف الجسمي حقيقي تعطي حي از ألعضاء اكثر.
وسيدرس الطمبة فيما بعد امتالك دودة األرض مثال قناة هضمية كاممة ،في حين ال تكون
القناة الهضمية كاممة في دودة األسكارس ودودة البالناريا.

سؤال ص :71

المثقبات عديمة التماثل.
الالسعات شعاعية التماثل.
الديدان االسطوانية (كاذبة التجويف) ،والديدان المسطحة (عديمة التجويف الجسمي) ،كالىما
جانبية التماثل.
شوكيات الجمد (متأخرة ظيور الفم) ،الرخويات (ابتدائية ظيور الفم) ،كالىما حقيقية التجويف
الجسمي.
الحمقيات ،المفصميات ،الحبميات (جميعيا حقيقية التجويف).

أسئمة نهاية الفصل األول:
السؤال األول:
(-2ج)

(-1ب)

(-3أ).

السؤال الثاني:
ثالثية الطبقات المولدة مثل الديدان.
شعاعية التماثل مثل نجم البحر.
السؤال الثالث:

 -التجويف الجسمي :ىو تجويف داخل الجسم يعطي حيز لنمو األعضاء الداخمية.

السؤال الرابع:

 -1تتكون في الحيوانات حقيقية التجويف الجسمي أثناء نموىا الجنيني قناة ىضمية كاممة
ابتداء ثم تتكون فتحة الشرج الحقًا ،أو بالعكس ،ومن األمثمة عمى ذلك:
بأن يظير الفم
ً

تتكون في الذباب فتحة الفم أوًال ومن ثم فتحة الشرج الحقًا ،بينما في نجم البحر تتكون
تطور من الذباب.
ًا
فتحة الشرج أوًال ومن ثم فتحة الفم ،لذلك ُيعد ىذا الحيوان اكثر
السؤال الخامس:
أ -تماثل الجسم  :تنقسم اجسام الحيوانات ،بوضع مستوى وىمي إلى جزأين

متشابيين عمى

جانبي المستوى ،وفي بعض الحيوانات ذات الشكل المنتظم فتترتب أجساميا بشكل دائري حول
أكثر من مستوى.
ب-التجويف الجسمي :ىو تجويف داخل الجسم يعطي حيز لنمو األعضاء الداخمية.

السؤال السادس:
أ-

( )1الطبقة المولدة الداخمية.
( :)2الطبقة المولدة الوسطى.
( :)3الطبقة المولدة الخارجية.
ب -تجويف كاذب.
الفصل الثاني
سؤال ص  :77ألنو يتكاثر بالتبرعم حيث ينفصل البرعم وينتقل بتيارات الماء ثم يثبت نفسو
لتكوين حيوان اسفنج

جديد.

سؤال ص :81
األوبيميا كائنات غير ذاتية التغذية (غير قادرة عمى تصنيع غذائيا بنفسيا) ،تستخدم الخاليا
الالسعة لمحصول عمى غذائيا ،وىي متحركة في إحدى مراحل حياتيا (طور اليرقة).
سؤال ص :84
العائل الوسيط  :ال يكتمل نمو الدودة ولكنيا تتكيس حول نفسيا مكونة طور اليرقة.
ديدانا بالغة في امعاءه.
العائل األساسي :تنمو األطوار اليرقية لتكون ً
أسئمة نهاية الفصل الثاني:
السؤال األول:
(-1ب)

(-2ب)

(-3ج)

السؤال الثاني:
ألنيا متطفمة ،إذ تعتمد عمى الغذاء الميضوم الموجود في امعاء االنسان.
السؤال الثالث:
أ-

( )1بيضة مخصبة )2( ،طور اليرقة )3( ،قطعة حبمى.
ب-العائل الوسيط :البقر ،العائل األساسي :اإلنسان.
السؤال الرابع:
يتكاثر االسفنج ال جنسيا عن طريق التبرعم ،وجنسيا عن طريق انتاج بويضات وحيوانات
منوية ،وبعد االخصاب تنتج بويضة مخصبة تنقسم عدة انقسامات لتكون يرقة ميدبة تستقر
عمى سطح صمب مكونة الطور البالغ.
السؤال الخامس:
أ-اإلخراجي في البالناريا :خاليا ليبية تتصل مع بعضيا البعض بقنوات اخراجية دقيقة ،تصب
محتوياتيا الى الخارج عن طريق ثقب اخراجي أو أكثر.
ب -العصبي في الييدرا :جياز عصبي بسيط مكون من شبكة عصبية تمكن الحيوان من
االستجابة لممؤثرات الخارجية.
سؤال ص :87جميد (يدعى أيضا كيوتيكل) ،وىي طبقة سميكة تغطي جسم الدودة.

سؤال ص:88
وجه

دودة األسكارس

دودة البقر الشريطية

المقارنة
العائل

اإلنسان

العائل الوسيط :البقر ،العائل
األساسي :اإلنسان.

طريقة

دودة خنثى ،تخصب الحيوانات

التكاثر

المنويه من إحدى قطع الدودة
البيوض في قطعة أخرى منها.

عدد

البيوض

 111.1111بيضة.

الجنس فيها منفصل ،أي تنتج
المنوية وتنتج

الحيوانات

البيوض ،ويكون اإلخصاب
داخمي.
 211.111بيضة.

سؤال ص :91النقل في جياز الدوران المغمق يكون أسرع ،ألن النقل يكون محصو ار في أوعية
مغمقة ،وال ينتقل إلى تجويف الجسم ثم يعاد تجميعو من األوعية من جديد.

أسئمة نهاية الفصل الثالث:
السؤال األول:
(-1ب)

(-2ج)

السؤال الثاني:
أ – بسبب عدم امتالكيا جياز دوران.
ب-ألنيا تعمل عمى قضم (بشر) الغذاء الذي يتغذى عميو الحمزون.

(-3ب)

السؤال الثالث:
أ-

( )1بيضة مخصبة )2( ،يرقة داخل بيضة.
ب-تناول اإلنسان نباتات مموثة ببيوض اإلسكارس المحتوية عمى االطوار اليرقية المعدية.
الفصل الرابع
أسئمة نهاية الفصل الرابع:
السؤال األول:
( -1ب)

( -2ج)

( -3أ)

السؤال الثاني:

أ -ألنو مزيج من سوائل الجسم والدم.

ب-بسبب إف ارزات الدودة المخاطية.
السؤال الثالث:
أ -الجياز الوعائي المائي :جياز نقل داخمي
ب -االقدام االنبوبية :وسيمة لمحركة ،واللتقاط الغذاء ،والقيام بعممية التنفس.
السؤال الرابع:
أ -العنكبيات :عن طريق الرئة الكتبية.
شوكيات الجمد :تتنفس بواسطة الخياشيم الجمدية الرقيقة أو األقدام األنبوبية.

ب-دورة حياة الفراش :تحول كامل ،دورة حياة الجراد :تحول ناقص.
ج -الجمبري :طريق الخياشيم ،الجراد :القصيبات التنفسية.
السؤال الخامس:
ىضم الطعام :القانصة.
امتصاص الطعام :المعي.
التخمص من الفضالت :فتحة الشرج.
السؤال السادس:
أ -المفصميات :يتكون جياز الدوران من قمب ظيري الموقع مكون من حجرات عدة  ،وينتقل
سائل لونو مائل لالصفرار عبر وعاء دموي إلى تجويف الجسم.
مكونا من القموب المحيطة بالمريء ،ووعاءين
ًا
ب -دودة األرض :تمتمك
انيا مغمقا ً
جياز دور ً
دمويين رئيسيين.

أسئمة نهاية الوحدة

السؤال األول:
( -1ج)

(-2ب)

(-3ج)

(-4ج)

السؤال الثاني:

أ-لوجود ثقوب جدارية في أجساميا.

ب-ألنو مكون من شبكة عصبية غير متخصصة.

(-5د)

(-6ج)

(-7د)

السؤال الثالث:
الييد ار تنتمي إلى قبيمة الالسعات.
البالناريا تنتمي إلى قبيمة الديدان المسطحة.االسكارس تنتمي إلى قبيمة الديدان االسطوانية.–الحمزون تنتمي إلى قبيمة الرخويات.
 الجراد تنتمي إلى قبيمة المفصميات.السؤال الرابع:
أ -يحتوي الرأس عمى ممصات تستخدميا الدودة لتثبيت نفسيا في جدار أمعاء العائل.
ب-ىيكل صمب من الكايتين لحمايتيا.
ج-األقدام األنبوبية ذوات ممصات يمتقط من خالليا الحيوان الغذاء ،ويتحرك ،ويتنفس.

انفصم انذراسي انثبني
إجبثبد انىحذح انثبنثخ
انفصم األول
سؤال ص:666
الشكل (أ) هٌكل داخلً وٌنمو بنمو الكائن ،الشكل(ب) :هٌكل خارجً ،وال ٌنمو بنمو الكائن.
سؤال ص ،666ص:661
 تتأثر درجة حرارة جسم الحٌوان (أ) بتؽٌر درجة حرارة البٌئة المحٌطة ،بتناسب طردي،حٌث تتؽٌر حرارة جسمة ما بٌن  33- 27تقرٌبا ،أما الحٌوان (ب) ٌبقً درجة حرارة جسمة
ثابتة نسبٌا (ما بٌن  37-36تقرٌبا) وال تتأثر بحرارة البٌئة المحٌطة.
 الحٌوان(ب) ثابت درجة الحرارة  ،الحٌوان (أ) متؽٌر درجة الحرارة.سؤال ص:611
ال يمكن  ،ألنو قد تمر دورة حياة بعض الحيوانات بأطوار مختمفة الخصائص ،مثل دورة حياة
الضفدع.
أسئهخ نهبيخ انفصم األول:
انسؤال األول:
( -1أ)

( -2ب)

( -3د)

انسؤال انثبني:
أ -النيا تتنفس بوساطة الخياشيم ،أما األنف فتستخدمو فقط لمشم.
ب-ألنيا ال تمتمك رئات ،بل تتنفس في الماء عن طريق الخياشيم.

انسؤال انثبنث:
الهيكل الداخمي

الزعانف

(غضروفي/عظمي)

(مزدوجة ،فردية)

عدد

الفتحات

وجود الغطاء
الخيشومي

األنفيه
الالفكيات

غضروفي

فردية

واحدة

ال تمتمك

األسماك الغضروفية

غضروفي

مزدوجة

اثنتان

ال تمتمك

عظمي

مزدوجة

اثنتان

تمتمك

األسماك العظمية

انفصم انثبني
أسئمة نهاية الفصل الثاني:
السؤال األول:
( -1ج)

( -2أ)

( -3ب)

السؤال الثاني:
أ -ألن عمميات األيض فييا سريعة ومعدل حدوثيا مرتفع إلنتاج الطاقة التي تمزميا
لمطيران.
ب-لمتقميل من فقدانيا لمماء ،إذ تعيش الزواحف عادة في بيئات جافة.
السؤال الثالث:

الصؾ

الزواحؾ

الطٌور

الثدٌٌات

التراكٌب التً تؽطً أجسامها

حراشؾ مٌتة

الرٌش

فرو أو شعر أو
وبر أو صوؾ

طرٌقة تكاثرها

البٌض

البٌض

الوالدة ،ماعدا
وحٌدات المسلك
التً تتكاثر
بالبٌض

تصنٌفها حسب حرارة أجسامها
(متؽٌرة أم ثابتة)

متؽٌرة درحة
الحرارة

ثابتة درجة
الحرارة

ثابتة درجة
الحرارة

عدد حجرات قلبها

ثالث ،ما عدا
التماسٌح فلها
أربع حجرات.

أربع

الخصائص

أربع

السؤال الرابع:
ألنيا تطمق موجات فوق صوتية تستخدميا في التعرف عمى محيطيا ،ومكان فريستيا ،فعند
انعكاس ىذه الموجات تمتقطيا وبذلك تحدد مكان الفريسو ،وعند وضع الشمع في آذانيا لن
تستطيع التقاط ىذه الموجات.
أسئمة نهاية الوحدة
السؤال األول:
الفرع األول ناقص كممة ما

عدا :اإلجابة (أ)
السؤال الثاني:

( -2أ)

( -3أ)

أ -تمتلك الخصائص الممٌزة للزواحؾ :فجلدها مؽطى بحراشؾ ولٌس عار  ،كما أنها
تضع بٌضها على الٌابسة وتفقس بٌوضها عن صؽار تشبهها عكس البرمائٌات.
ب -ألن الحوت ٌرضع صؽارة وهذه الخاصٌة تمٌز الثدٌٌات عن ؼٌرها من القبائل.
ج_ حتى تستؽلها فً انتاج الطاقة الالزمة للقٌام بالعملٌات الحٌوٌة الضرورٌة أثناء سباتها
مثل التنفس.
د -ألن الزواحؾ من الحٌوانات متؽٌرة درجة الحرارة ،تحتاج الى مصدر خارجً لتدفئة
أجسمها (الشمس) ،وفً القطب الجنوبً تمر أشهر بدون شمس.
هـ -ألنه ٌرضع صؽاره ،وهذه الصفة تمٌز الثدٌٌات عن ؼٌرها.

السؤال الثالث:
الصؾ

البرمائٌات

الخصائص

الزواحؾ

ؼطاء جلدها

عار

حراشؾ مٌتة

مكان وضع البٌض(الٌابسة أم الماء)

الماء أو فً مناطق رطبة

الٌابسة

شبه صؽارها بأبوٌها

ال تشبه الصؽار أبوٌها

تشبه الصؽار أبوٌها

عدد حجرات قلبها

ثالث

ثالث ما عدا التماسٌح ،قلبة
مكون من أربع حجرات.

طرٌقة تنفسها

الخٌاشٌم فً طور الٌرقة
الرئات والجلد فً طور
البلوغ

الرئات

تصنٌفها حسب حرارة أجسامها
(متؽٌرة أم ثابتة)

متؽٌرة درجة الحرارة

متؽٌرة درجة الحرارة

طرٌقة االخصاب(داخلً أم خارجً)

خارجً

داخلً

السؤال الرابع:
أ .الجلكً
ب.التمساح
ج.الضفدع
د .الخفاش
هـ .الحوت.
السؤال الخامس:
أ -صؾ االسماك العظمٌة :تمتلك ؼطاء خٌشومً.....
ب .الثدٌات :ترضع صؽارها....
ج .االسماك الؽضروفٌة :تمتك فك علوي وسفلً ،وتمتلك شقوق خٌشومٌة ؼٌر مؽطاه بؽطاء
خٌشومً.
د .الزواحؾ :الجسم مؽطى بالحراشؾ.
السؤال السادس:

تعتمد تصاميم الطمبة المناسبة.

السؤال السابع:
أ -تفيد في اختراق جسم الفريسة وامتصاص الدم والسوائل منيا.
ب-تمنح السمكة القدرة عمى التحرك صعودا وىبوطا في الماء عن طريق تغيير كمية
الغازات فييا.
ج -يساىم في عممية تبادل الغازات عبر الجمد.
د -تبادل الغازات بين األوعية الدموية والماء.

السؤال الثامن:
يعبر كل طالب عن رأيو في ىذا الموضوع .مع التنويو عمى أىمية عدم إحداث إخالل في
التوازن البيئي.

إجبثبد انىحذح انزاثعخ
انفصم األول
سؤال ص:157
 لن ترتبط المادة التي يعمل عمييا االنزيم ،مما يؤدي إلى عدم حدوث التفاعل.سؤال ص:162
 مثل انزيم الببسين ،الذي يعمل في المعدة.سؤال ص:164

من الممكن أن تستغني الميتوكندريا عن النواة في تنظيم عممياتيا الحيوية ،ألنيا تحتوي

عمى  ،DNAورايبوسومات ،مما يمكنيا من التضاعف وبناء البروتين.
سؤال ص :172
التخمر

التنفس اليوائي
المركبات الداخمة في العممية حمض البيروفيك

حمض البيروفيك

المركبات الناتجة من العممية CO2, H2O,ATP

حمض المبن ،أو كحول
ايثيمي.

عدد جزيئات  ATPالناتجة

نظريا ينتج في نياية العممية

2ATP

كاممة  38جزيئا.
مكان حدوثيا

السيتوبالزم.

الميتوكندريا

سؤال ص:176
النواتج

مصيرها

NADPH

تدخل حمقة كالفن.

ATP

تدخل حمقة كالفن.

سؤال ص:178

.6ATP, 3CO2,6NADPH
أسئمة نهاية الفصل األول:

السؤال األول:
( -2د)

( -1ج)
السؤال الثاني:
أ4 -
ب1-

ج -وجود االنثناءات (األعراف) ،التي تزيد من مساحة السطح الداخمي .
السؤال الثالث:

أ -األكسجين.
ب-
المرحلة

عدد الجزٌئات الناتجة
CO2

التحلل السكري

ATP FADH2 NADH
2

تكوّ ن مركب أستٌل مرافق إنزٌم –أ

1

1

حلقة كربس

1

3

سلسلة نقل اإللكترونات

2
1

2
34

انفصم انثبني
سؤال ص:611
أطوار االنقسام

عدد الخالٌا الناتجة
أهمٌته
عدد الكروموسومات فً كل
خلٌة ناتجة
أسئهخ نهبيخ انفصم

االنقسام المنصف
االنقسام المتساوي
التمهٌدي ،1االستوائً،1
التمهٌدي ،االستوائً،
االنفصالً ،1النهائً،1
االنفصالً ،النهائً
التمهٌدي ،2االستوائً،2
االنفصالً ،2النهائً.2
تنتج أربع خالٌا من انقسام كل
تنتج خلٌتان من انقسام كل
خلٌة أصلٌة
خلٌة أصلٌة
انتاج الجامٌتات الداخلة فً
النمو وتعوٌض األنسجة
عملٌة التكاثر.
التالفة فً الكائن.
نفس عدد الكروموسومات فً نصؾ عدد كروموسومات
الخلٌة األصلٌة.
الخلٌة األصلٌة

انثبني:

انسؤال األول:
(-6أ)

(-1ة)

(-0أ)

انسؤال انثبني:
ٌكون حجم الخلٌة فً طور النمو الثانً اكبر.
انسؤال انثبنث:
 قد ٌحدث فً الطور التمهٌدي األول تقاطع بٌن الكروماتٌدٌن المتقابلٌن ؼٌر الشقٌقٌن مماٌؤدي لحدوث تبادل أجزاء بٌن هذه الكروماتٌدات فً عملٌة تسمى (العبور).
انسؤال انزاثع:
المرٌكزات (السنترٌوالت)

خٌوط مؽزلٌة
ؼالؾ نووي
كروماتٌد.
انسؤال انخبمس:
 حتى ٌنتج من عملٌة االخصاب التً تدخل فٌها هذه الجامٌتات كائن حً ٌحتوي على عددالكروموسومات األصلً للكائن ،وبالتالً تحافظ الكائنات على عدد الكروموسومات فً
أنواعها ثابتا.
انسؤال انسبدس:
المرحلة البٌنٌة.
انسؤال انسبثع:
(أ ،ج ،د ،ب).
انسؤال انثبمن:
الطور التمهٌدي ،الطور االستوائً ،الطور االنفصالً ،الطور النهائً.
انسؤال انتبسع:
التمهٌدي األول ،إنتاج تراكٌب جٌنٌة جدٌدة.
سؤال ص:690
.%33
سؤال ص-6 :691
IIe Gln
سؤال ص-1 691
مخطط مقتزح

Val Gln Ala

ٌتكون من

ٌحتوي مواقع محدد ة

كزومىسىو

جين

DNA

وحدة بنائه

نيىكهيىتيذ

سؤال ص:136
CCGAUAUGCUUCCAG

أسئهخ نهبيخ انفصم انثبنث:
انسؤال األول:
( -6ج)

( -0ج)

( -1ج)

انسؤال انثبني:
ATC

انسؤال انثبنث:
ج ،ب ،أ ،د.

AAC

DNA :

GCT

UAG

CGA

UUG

mRNR :

AUC

GCU

AAC

tRNA:

IIe

Ala

Asn

Peptide:

انسؤال انزاثع:
وجو المقارنة

DNA

مكان التواجد

النواة

عدد السالسل

سمسمتان

سمسمة واحدة

نوع السكر

رايبوزي منقوص االكسجين

رايبوزي يحتوي عمى االكسجين

القواعد النيتروجينية

A,T,G,C

U,T,G,C

الوظيفة

يحمل المعمومات الوراثية

صنع البروتين

األنواع

نوع واحد

mRNA, tRNA, rRNA

RNA
من أنواعو ما يكون بداية في النواه،
ثم في السيتوبالزم

انسؤال انخبمس:
ػًهٛح ذضاػف DNA
إَضٚى تهًشج .)DNA polymerase) DNA

أسئمة نهاية الوحدة
انسؤال األول:
( -6أ)
(-5د)

( -1د)
(-6د)

(-4ة)
(-1د)

( -0ة)
(-1أ)

انسؤال انثبني:
stop

Gly

Leu

Pro

Cys

Asn

Glu

Ile

Tyr

Cys

)Met (Sart

انسؤال انثبنث:
ٌ .1ستقبل اإللكترونات المثارة من النظام االول والبروتونات الناتجة من تحلل الماء وٌنقلها
الى النظام الضوئً الثانً .
 .2النها تحتاج الى مركبات  NADPHو  ATPالناتجه عن التفاعالت الضوئٌة.

انسؤال انزاثع:

الخلٌة الحٌوانٌة

الخلٌة النباتٌة

الخٌوط المؽزلٌة

تنتج من المرٌكزات
(السنترٌوالت).

انقسام السٌتوبالزم

ٌحدث تخصر فً الخلٌة

ال تحتوي على مرٌكزات ولكنها تحتوي على
سنتروسوم فً السٌتوبالزم.
ٌحدث من خالل الحوٌصالت الؽشائٌة ثم تتكون
صفٌحة خلوٌة.

انسؤال انخبمس:
هذا ٌعنً ان الكودون (  ) GUAكان ضمن الجزء ؼٌر الفعال الذي ال ٌدخل فً صنع
البروتٌن ( والذي ٌتم التخلص منه فً سلسلة  tRNAالناضج) ،لهذا لم ٌظهر الحمض االمٌنً
( االسبارجٌن ) فً سلسلة عدٌد الببتٌد الناتجة .

إجبثبد انىحذح انخبمسخ
انفصم األول

سؤال ص:212
الكثافة السكنٌة = عدد السكان

=  73.131 = 31313 /6533333شخص /كم
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المساحة

سؤال ص:214
ه  ،ب ،د ،أ ،ج.
تعاقب بيئي أولي.

أسئلة نهاية الفصل األول:
السؤال األول:
( -1أ)

( -2ج)

(-3ج)

(-4ب)

السؤال الثاني:
أ)

فً حال لم ٌصل الضوء الكافً للطحالب (المنتجات )فإنها لن تقوم بعملٌة
البناء الضوئً وستتأثر أعداد الجماعات األخرى (القشرٌات واالسماك
الصؽٌرة واالسماك الكبٌرة).

(ب)فً حال القضاء على األسماك الكبٌرة فإن أعداد األسماك الصؽٌرة ستتزاٌد
وستقضً على معظم القشرٌات.
انفصم انثبني
سؤال ص:224
نعم ،ألن تقلٌل عملٌة اصطٌاد وحٌد القرن اإلفرٌقً مع سنح الفرصة له بالتكاثر سٌحافظ على
أعداد هذا الكائن وٌؤخر من انقراضه ،واذا استمرت هذه القوانٌن الصارمة فقد تسهم فً
المحافظة على نوع هذا الكائن وسحب إدراجه فً القائمة الحمراء على أنه كائن مهدد
باالنقراض.
أسئلة نهاية الفصل الثاني:
السؤال األول:
( -1ب)

(-3د)

(-2د)

السؤال الثاني:
أ -يمكن أن تتسبب شعبية ىذا الحيوان في زيادة الطمب عمى األعداد القميمة المتبقية منو أو
أن تكون حاف اًز لمناس عمى حمايتو.
ب-

تقبل من الطمبة أي إجابة كل حسب قناعتو ،من األمثمة الممكنة:
الميا العربي ،الميرمية البرية ،السوسنة السوداء..... ،

أسئلة نهاية الوحدة

السؤال األول:
( -1د)

( -2ب)

(-3ب)

السؤال الثاني:
أ -التضخم البيولوجي.
ب-

تنتقل ىذه المموثات بين الكائنات الحية خالل السمسمة الغذائية لتصبح أكثر

تركي اًز في المستيمكات العميا وبذلك يصبح تركيز مادة  DDTالسامة اكثر في اجسام
الحيوانات واإلنسان .

ج -أن التضخم الحيوي لمركبات
 DDTفي طيور النورس في قمة الشبكة الغذائية تصبح حوالي خمسة آالف مرة أكثر
من تركيزه في العوالق النباتية في قاعدة الشبكة الغذائية .لذلك فإن بيوض طيور النورس
التي تتغذى عمى أسماك السممون عبر ىذه السمسة الغذائية ضعيفة ،مما يؤثر ذلك في
بقائيا.
السؤال الثالث:
أ -النباتات
ب-
اكثار النباتات المحمية.
إجراء األبحاث والمسح الميداني ونشر الوعي البيئي.
تحديد مدى السماح بقطفيا حفاظا عمى تواجدىا الطبيعي في بيئتيا.
إدراج أكبر العتبارات التنوع الحيوي في مجاالت الزراعة والتعميم والمياه والطاقة وغيرىا

تفعيل

نظام تصنيف الكائنات الميددة باالنقراض

ونشر القائمة الحمراء لكائنات

االردن إلعطاء تصور شمولي لحالة الحفظ لمكائنات المحمية الميددة.
تعزيز الرقابة وتطبيق القانون.

