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 :أسئلة ، أجب عنها جمٌعها (  5)  و صفحتٌن ٌتكون االختبار من : مالحظة 

             (عالماث  3)                                                          :يليعرف ما : السؤال األول 

 : ....................................................................................................... مدة الحضانت -

........................................................................................................................ 

 : ............................................................................................................ الفيرويد  -

.................................................................. ....................................................... 

 : ........................................................................................................... البريوناث -

......................................................................................................................... 

          ______________________________________________________ 

 ( عالمات5)  :أمام العبارة الخاطئة  مام العبارة الصحٌحة وإشارة خطأأضع إشارة صح : السؤال الثانً 

 تستطٌع الفٌروسات إنتاج البروتٌنات )       (  -1

 جاكوب هو البرٌونات –مسبب مرض كروٌتزفٌلد (      )   -2

 ٌمكن تتبع المصدر الرئٌس لمرض سببه البرٌونات)       (   -3

 تمتلن الفٌروسات جمٌعها غالف غشائً حول المحفظة )       (  -4

 أكثر الفٌروسات المسببة لإلسهال والمًء بٌن الرضع واألطفال هو فٌروس الروتا )      (  -5

____________________________________________________ 

 (عالمات 5)                                                    : اختر رمز االجابة الصحٌحة : السؤال الثالث 

 : أي الفٌروسات اآلتٌة ساعدت العلماء على دراسة الفٌروسات جمٌعها  -1

 األسطوانٌة  -ة السطوح                 جمتعدد  -الذٌلٌة                      ب -أ     

 

 

     Taqarob schoolsمدارس تقارب                                                        

                       

 زمن االختبار
  

 دلٌمة 45
 

  22002211//22002222  / /   األول األول الفصل الفصل         العلوم الحٌاتٌة      العلوم الحٌاتٌة        ::  المبحثالمبحث          الثانً الثانً اختبار الشهر اختبار الشهر   
  

  )    ()    (::  الشعبه الشعبه العاشر           العاشر           ::الصفالصف      ..    ....................................................................................: : االسماالسم  

 المجموع الخامس الرابع الثالث الثاني األول رقم السؤال

 20 5 2 5 5 3 عالمة السؤال

       عالمة الطالب
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 : تتشابه الفٌروسات جمٌعها بوجود  -2

 غالف بروتٌنً ونوع واحد من الحمض النووي  -أ

 غالف بروتٌنً ونوعان من الحمض النووي  -ب

 غالف بروتٌنً وحموض نووٌة وبروتٌنات  -ج

 : العدوى بمرض الحصبة  -3

 تنفسٌة  -عصبٌة                      ج -دموٌة                     ب -ا

 : هو أحد طرق الولاٌة ألمراض سببها الفٌروسات وهً  (  MMR )المطعوم الثالثً -4

 التهاب الكبد وجدري الماء والحصبة - أ

 الحصبة والنكاف والحصبة األلمانٌة  - ب

 النكاف وجدري الماء واإلٌدز -ج

 : هً ( HIV)ٌدز الذي ٌسببه فٌروس العوز المناعً المكتسب مدة حضانة مرض اإل -5

  (سنة 20 -أشهر 9) -سنة            ج (20-9) -ٌوًما            ب (21-14) - أ

 ______________________________________________ 

 (عالمتان)                            كٌف ٌمكن للبرٌونات أن تنتمل للحٌوانات والبشر؟ : السؤال الرابع

 ........................................................................................................................ 

......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 

         _________________________________________________ 

  (عالمات 5).  لدورة الحالةوضح المراحل التً ٌمر فٌها الفٌروس آكل البكتٌرٌا فً ا: السؤال الخامس 

   .......................................................................................................................... 

  ..................................................................................................... ..................... 

   .......................................................................................................................... 

  ......................................................................................................... ................. 

   .......................................................................................................................... 

  ............................................................................................................. ............. 

 انتهت األسئلة

 لكم التوفٌك نرجو

 مدارس تمارب /العلوم لسم 


