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 ( النبات)  األسئلة المقترحة للفصل الرابع
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 ف١ّب ٠زؼٍك ثأ١ّ٘خ اٌّبء ِٚغبسٖ ِّٚشارٗ ٚطشق ٔمٍٗ:

 (666ص ) ِب أ١ّ٘خ اٌّبء ٌٍٕجبد؟  -أ

 

 ( 666ص ) ؟ ِٓ اٌزشثخ ٚظ١فزٙب فٟ االِزصبص ٌٍّبء ٚاألِالػ اٌشؼ١شاد اٌغزس٠خ ِغ ٠زالءَ رشو١تو١ف   -ة

 ( 666ص )  و١ف ٠زُ أزمبي اٌّبء ِٓ اٌزشثخ إٌٝ داخً اٌشؼ١شح اٌغزس٠خ ؟      

 

 ٠ش١ش اٌّخطظ اٌزبٌٟ إٌٝ ػ١ٍّخ دخٛي اٌّبء ٚاألِالػ اٌزائجخ ِٓ اٌشؼ١شح اٌغزس٠خ ٚؽزٝ اٌخشت: -ط

 (            خشت ( 3ثششح داخ١ٍخ          )    (                2(                ) 6شؼ١شاد عزس٠خ + )   ) رشثخ            

 

 اٌّطٍٛة:

 ( 666ص) ؟ ( 3,  2,  6)  ألسلبَا إ١ٌٗأوزت ِب رش١ش  -6

 

 ف١ّب ٠زؼٍّك ثٕمً اٌّبء فٟ إٌجبد أعت ػّب ٠ٍٟ: -د

 

 (671ص )  ٚضؼ و١ف رغُٙ آ١ٌخ اٌضغظ اٌغزسٞ فٟ أزمبي اٌّبء ِٓ اٌغزٚس إٌٝ األٚساق؟ -6

 (676 -671ص )  ؟فٟ إٌجبدأوضش فبػ١ٍخ ِٓ غ١ش٘ب فٟ رفغ١ش أزمبي اٌّبء آ١ٌخ اٌمٛح اٌغبٌجخ  ٌّبرا رؼذ -2

 (673ص )  أصٕبء ٔمً اٌّبء ٚاألِالػ ػجش اٌخشت ٠ىْٛ ػّٛد اٌّبء ِزصالً, فّب اٌمٜٛ اٌزٟ رؾبفع ػٍٝ ٘زا االرصبي؟ -3

 671رغُٙ صالس آ١ٌبد فٟ أزمبي اٌّبء ِٓ اٌغزٚس إٌٝ األٚساق, اروش٘ب؟ ص  -4

 

 ِب رؾزٗ خظ؟ ١شثزغاٌؼجبساد اٌزب١ٌخ ع١ّؼٙب خطأ, أمٍٙب إٌٝ دفزشن ثؼذ رص٠ٛجٙب  -٘ـ 

 

 أؽذ اٌّّشاد اٌزٟ ٠ٕزمً خالٌٗ اٌّبء ٚاألِالػ ث١ٓ عذس خال٠ب اٌجششح ٚاٌمششح فٟ  اٌّّش اٌخٍٛٞ اٌغّبػٟ -6

 اٌغزس دْٚ أْ رذخً ع١زٛثالصَ اٌخال٠ب؟    

 ػ١ٍّخ خشٚط لطشاد ِبئ١خ ِٓ فزؾبد خبصخ ػٍٝ ؽٛاف أٚساق ثؼض إٌجبربد ١ٌالً ثزأص١ش اٌضغظ  إٌزؼ -2

 اٌغزسٞ؟    

 ثأٔٗ ارغبٖ اٌمّخ إٌب١ِخ ٌغبق إٌجبد ٔؾٛ اٌضٛء ثزأص١ش ٘شِْٛ أوغ١ٓ؟ االٔزؾبء أٌٍّغ٠ٟؼّشف  -3

 

٠ؾزٛٞ اٌغذٚي ا٢رٟ ػٍٝ ِغّٛػز١ٓ ِٓ اٌّصطٍؾبد, فٟ وً ِغّٛػخ ِصطٍؼ ِخزٍف ػٓ ِغّٛػزٗ اػزّبداً   -ٚ

 ٌٝ دفزشن ِٛضؾبً عجت االخزالف.ػٍٝ ِؼ١بس اٌؾىُ اٌّؾذد ِمبثً وً ِٕٙب. أمً اٌّصطٍؼ اٌّخزٍف إ

 

 ِؼ١بس اٌؾىُ اٌّصطٍؾبد سلُ اٌّغّٛػخ

اٌمٛح اٌغبٌجخ إٌبرغخ ػٓ إٌزؼ, اٌضغظ اٌغزسٞ,اٌزذفك  6

 اٌضبغظ , اٌخبص١خ اٌشؼش٠خ

ٔٛػ١خ وً ِٓ اٌّٛاد إٌّمٌٛخ 

 ٚاألٚػ١خ إٌبلٍخ

خ١ٍخ اإلٔذٚعج١شَ, اٌج٠ٛضخ اٌّخصجخ, اٌخ١ٍخ اٌجٛغ١ّخ  2

 َ , اٌخ١ٍخ اٌجٛغ١ّخ األٔض٠ٛخ األَاٌزوش٠خ األ

 ػذد اٌىشِٚٛعِٛبد

 

 

 اٌغؤاي األٚي

 اٌغؤاي اٌضبٟٔ
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 ف١ّب ٠زؼٍك ثزى٠ٛٓ ؽجٛة اٌٍمبػ ٚاٌج٠ٛضبد ٚػ١ٍّخ اإلخصبة فٟ إٌجبد:
 

 رشىً أٔجٛثخ اٌٍمبػ ٚاٌخ١ٍزبْ اٌزوش٠زبْ اٌطٛس اٌغب١ِزٟ اٌزوشٞ فٟ دٚسح ؽ١بح ٔجبد ص٘شٞ, اٌّطٍٛة: -أ

 

 (  671 -677ي اٌخ١ٍز١ٓ اٌزوش٠ز١ٓ إٌٝ اٌى١ظ اٌغ١ٕٕٟ؟ ) ص ٚضؼ ػ١ٍّبد اإلخصبة اٌزٟ رٍٟ دخٛ -6

 (671ِب اٌزٞ ٠ّضً اٌطٛس اٌغب١ِزٟ األٔضٛٞ فٟ دٚسح ؽ١بح إٌجبد؟ ) ص  -2

 

 صّٕف اٌخال٠ب ا٢ر١خ فٟ إٌجبد اٌض٘شٞ إٌٝ أؽبد٠خ اٌّغّٛػخ اٌىشِٚٛع١ِٛخ, أٚ صٕبئ١خ اٌّغّٛػخ اٌىشِٚٛع١ِٛخ, -ة

 اٌىشِٚٛع١ِٛخ:أٚ صالص١خ اٌّغّٛػخ     

 

 اٌجٛؽ األٔضٛٞ.                                  -5خ١ٍخ اإلٔذٚعج١شَ.       -4اٌخ١ٍخ األٔجٛث١خ.     -3اٌخ١ٍخ اٌٌّٛذح.     -2اٌخ١ٍخ اٌجٛغ١ّخ اٌزوش٠خ األَ.     -6

 

 

 

 

 ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌٙشِٛٔبد إٌجبر١خ ٚآ١ٌخ ػٍّٙب:

 
 (614وً ػ١ٍّخ ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌؾ٠ٛ١خ ا٢ر١خ؟ ) صِب اٌٙشِْٛ إٌجبرٟ اٌزٞ ٠ٕظُ  -أ

 

 اٌزؾىُ ثغ١بدح ثبٌمّخ إٌب١ِخ -4إٔجبد اٌجزٚس      -3االعزغبثخ ٌٍغفبف              -2االٔزؾبء اٌٍّغٟ      -6

 

 (641-613اخزش ِٓ اٌصٕذٚق اٌّغبٚس ِب ٠ٕبعت والً ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌؾ٠ٛ١خ اٌزب١ٌخ؟ ) ص : -ة

 بء اٌضٛئٟ ٌغبق ٌٍٕجبد.٠ؤصش فٟ االٔزؾ -6

 ٠غجت إغالق صغٛس أٚساق إٌجبد. -2

 ٠ٕجٗ اٌجزسح إلٔٙبء فزشح اٌىّْٛ. -3

 ٠ؤصش فٟ االٔزؾبء اٌٍّغٟ ٌٍّؾالق. -4

 

 

 

 

 ( 613اروش صالصخ ػٛاًِ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب ػًّ اٌٙشِٛٔبد إٌجبر١خ؟ ) ص  -ط

 

 اٌؾ٠ٛ١خ فٟ إٌجبد؟ ّٚضؼ آ١ٌخ ػًّ وً ِٓ اٌٙشِٛٔبد اٌزب١ٌخ فٟ رٕظ١ُ اٌؼ١ٍّبد -د

  

 اٌغجش١ٌٓ -4األوغ١ٓ ٚ اٌغب٠زٛوب١ٕ٠ٓ            -3                 هؽّض األثغ١غ١ -2األوغ١ٓ                     -6

 

 

 

 

 

 اٌغؤاي اٌضبٌش

 ؽّض األثغ١غ١ه

 اٌغب٠زٛوب١ٕ٠ٓ

 اإلص١ٍ١ٓ

 األوغ١ٓ

 اٌغجش١ٌٓ

 

 

 اٌغؤاي اٌشاثغ
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 أعئٍخ ػًٍ:
 

 ( 666رزُ ِؼظُ ػ١ٍّخ اِزصبص اٌّبء األِالػ ِٓ اٌزشثخ فٟ ِٕطمخ اٌشؼ١شاد اٌذ٠ِٛخ؟ ) ص  -6

 (661ص ) ً ػٓ طش٠ك اٌّّش اٌخٍٛٞ اٌغّبػٟ ٠ذخً األعطٛأخ اٌٛػبئ١خ ٚال ٠ؼٛد ؟ اٌّبء اٌزٞ ٚص -2

 (616ص )  ٠غزخذَ اٌّضاسػْٛ ِشوجبد شج١ٙخ ثبٌٙشِٛٔبد إٌجبر١خ اٌطج١ؼ١خ؟ -3

 (673ص ) ٠ىْٛ ػّٛد اٌّبء ِزّصالً فٟ أٚػ١خ اٌخشت؟  -4

 

 

 

 

 

 أعئٍخ اٌّمبسٔخ:
 

 ( 614اٌزؾىُ فٟ ع١بدح اٌمّخ إٌب١ِخ؟ ) ص  ِٓ ؽ١شٌغب٠زٛوب١ٕ٠ٓ لبسْ ث١ٓ ٘شِْٛ األوغ١ٓ ٚ٘شِْٛ ا -6

 ( 616-614ص  اٌؼ١ٍّخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌزٟ ٠ٕظّٙب وً ِّٕٙب فٟ إٌجبد؟ ِٓ ؽ١شلبسْ ث١ٓ ٘شِْٛ اٌغجش١ٌٓ ٘شِْٛ ٚاإلص١ٍٓ  -2

 (671اٌّبء؟ ) ص لبسْ ث١ٓ إٌزؼ ٚاإلدِبع ِٓ ؽ١ش: ٚلذ ؽذٚس وً ِّٕٙب , ؽبٌخ اٌّبء اٌّفمٛد , ِىبْ خشٚط  -3

 (661) ص  طش٠مخ إٌمً اٌغبٔجٟ ٌٍّبء ٚاألِالػ داخً اٌغزس؟ ِٓ ؽ١شخٍٛٞ اٌلبسْ ث١ٓ اٌّّش اٌخٍٛٞ اٌغّبػٟ ٚاٌّّش  -4

 

 

 

 
 ٠ّضً اٌشىً اٌّغبٚس ِّشاد ٔمً اٌّبء ٚاألِالػ , أعت ػّب ٠ٍٟ -أ

 

 (؟ 3 – 2 – 6عُ اٌّّشاد اٌزٟ رش١ش إ١ٌٙب األسلبَ )  -6

 (؟ 2و١ف ٠ّش اٌّبء ِٓ خ١ٍخ إٌٝ أخشٜ ػٓ طش٠ك اٌّّش )  -2

 

 

 

 ٠ّضً اٌشىً اٌّغبٚس إٌمً اٌغبٔجٟ ٌٍّبء ٚاألِالػ فٟ اٌغزس ِٓ اٌشؼ١شح اٌغزس٠خ إٌٝ أٚػ١خ اٌخشت, اعت ػّب ٠ٍٟ؟ -ة
 (؟ 3,  2,  6عُ األعضاء )  -6  

  (؟ 6ِب ِص١ش اٌّبء اٌزٞ ٠غٍه اٌّّش سلُ )   -2  

 شش٠ظ وبعجشٞ ػٛدح اٌّبء ٚاألِالػ ثبرغبٖ خال٠ب  ٠ّٕغ -3  

 اٌمششح, ّٚضؼ أصش رٌه فٟ ر١ٌٛذ اٌضغظ اٌغزسٞ؟       

 

 

 

 

 

 ٠ّضً اٌشىً اٌّغبٚس آ١ٌخ ٔمً اٌغزاء اٌغب٘ض فٟ اٌٍؾبء ٚاٌّطٍٛة: -ط

 

 اٌغؤاي اٌخبِظ

 اٌغؤاي اٌغبدط



 العلوم الحياتية                      
 

 ( النبات)  األسئلة المقترحة للفصل الرابع
 ( 1025)  الدورة الصيفية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ِب اعُ اٌفشض١خ اٌزٟ رفّغش آ١ٌخ إٌمً ؽغت اٌشىً؟ -6

 (؟ 2,  6ثبألسلبَ )  اوزت أعّبء األعضاء اٌّشبس إ١ٌٙب -2

 ؽذد أٞ اٌؼ١ٍّبد اٌّشبس إ١ٌٙب ثبٌشِٛص ) أ , ة ( -3

 رؾزبط إٌٝ طبلخ؟    

 ِب اٌزغ١شاد اٌزٟ رؾذس ٔز١غخ أزمبي اٌغىشٚص ِٓ -4

 األٔجٛة ٌغشثبٌٟ إٌٝ ِٛالغ اٌزخض٠ٓ أٚ االعزٙالن؟    

 

 

 

 

 

 ٠ّضً اٌشىً اٌّغبٚس آ١ٌخ رى٠ٛٓ ؽجٛة اٌٍمبػ, اعت ػّب ٠ٍٟ؟ -د

 
 (؟ 4, 3,  2,  6عُ األعضاء )   -6

 ِبرا رّضً اٌّشاؽً ) ط , ص (؟ -2

 وُ ػذد اٌّغّٛػخ  اٌىشِٚٛع١ِٛخ فٟ اٌخال٠ب ) أ , ة ( -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠ّضًّ اٌشىً اٌّغبٚس و١غبً ع١ٕ١ٕبً ٔبضغبً ٌٕجبد ص٘شٞ, اٌّطٍٛة -٘ـ

 (؟ 3,  2, 6ِب أعّبء األعضاء اٌّشبس إ١ٌٙب ثبألسلبَ )  -6

 ( ثؼذ ػ١ٍّخ اإلخصبة؟ 4,  3ِب ِص١ش اٌخال٠ب )  -2

 (؟ 3ِب ٚظ١فخ اٌخال٠ب سلُ )  -3

 ِب ٘ٛ اإلخصبة اٌّضبػف؟ -4

 ِب أ١ّ٘خ ٔغ١ظ اإلٔذٚعج١شَ؟ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓ اٌشىً اٌّغبٚس ؽجخ ٌمبػ ٚو١غبً ع١ٕ١ٕبً ٔبضغبً ٌٕجبد ص٘شٞ, اٌّطٍٛة -ٚ ّّ  ٠زض
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 ( النبات)  األسئلة المقترحة للفصل الرابع
 ( 1025)  الدورة الصيفية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 (؟ 4,  3,  2, 6َ ) ِب أعّبء األعضاء اٌّشبس إ١ٌٙب ثبألسلب -6

 أ٠ّٙب ٠ّضً ؽجخ ٌمبػ ) ط أَ ص (؟   -2

                                                                                                                               3 

                                                    6                                                                                  
                                                                                                                              

                                          2                                                     

                                                                                                                  4 

 ط                                         ص                                                 

 
 ٚاٌّطٍٛة: ٠ّضً اٌشىً اٌّغبٚس ِمطؼبً ط١ٌٛبً فٟ وشثٍخ ٔجبد ص٘شٞ ٚػٍٝ ١ِغّٙب ؽجخ ٌمبػ ثذأد ثبإلٔجبد, -ص

    
 (؟ 5,  4,  3,  6إٌٝ ِبرا رش١ش األسلبَ )  -6

 (؟   2ِب ِص١ش اٌخال٠ب اٌّشبس إ١ٌٙب ثبٌشلُ )  -2

 ِب اٌزٞ ٠ّضً اٌطٛس اٌغب١ِزٟ اٌزوشٞ فٟ  -3

 ٕجبد اٌض٘شٞ؟ؽ١بح اٌ دٚسح   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ٠ّضً اٌشىً اٌّغبٚس اعزغبثخ عبق إٌجبد -ػ

 ٌٍضٛء , اعت ػّب ٠ٍٟ:    

 ِب اعُ اٌٙشِْٛ اٌزٞ ٠غزغ١ت ٌالٔزؾبء اٌضٛئٟ؟ -6

 ِب اعُ اٌّبدح اٌّغزخذِخ فٟ اٌزغشثخ؟ -2

 ٌّبرا رّٕٛ اٌغبق إٌٝ أػٍٝ فٟ اٌشىً ) د (؟ -3

 ضٛء؟فغش عجت أزؾبء عبق إٌجبد ٔؾٛ اٌ -4

 ّٚضؼ و١ف رٕجذ اٌجزسح؟ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠ّضً اٌشىً رغبسة ػٍٝ اعزغبثخ عبق إٌجبد ٌٍضٛء, اٌّطٍٛة: -ي

 رفغ١ش اٌزغ١شاد فٟ ّٔٛ اٌغبق فٟ وً ِٓ اٌؾبالد اٌضالس؟     
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 ( النبات)  األسئلة المقترحة للفصل الرابع
 ( 1025)  الدورة الصيفية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 كِغ أط١ت ر١ّٕبرٟ ٌىُ ثبٌٕغبػ ٚاٌزٛف١

 

 ِذّسط اٌّبدح: ساِـــٟ ّٔصــــبس
 

 


