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يالحظخ ٚ :زكٌٕ االخزجبس يٍ( ) 3صفحبد ٔ(  ) 7أعئهخ  ،أجت ػُٓب جًٛؼٓب :
انغؤال األٔل :ضغ دائشح حٕل سيض اإلجبثخ انصحٛحخ فًٛب ٚه: ٙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

( 10ػاليبد)

 إحذٖ اٜرٛخ ال رؼذ يٍ آنٛبد انزطٕس:د ) انزذفك انجُٙٛ
ط ) االَؼضال
ة) انطفشاد
أ) األحبفٛش
 رزكٌٕ يحفظخ انفٛشٔط يٍ :د) عكشٚبد
ط) دٌْٕ
ة) ثشٔرُٛبد
أ) كشثْٕٛذساد
 أحذ اٜرٛخ ٚذخم ف ٙرشكٛت انفٛشٔٚذ:د ) جض٘ء RNA
ط) انشاٚجٕعٕو
ة) انًبدح انٕساصٛخ DNA
أ) انغهالف انجشٔرُٙٛ
 يشض انضحبس األيٛج ٙانز٘ أْى أػشاضّ إعٓبل شذٚذ ٚخبنطّ انذو ٔانًخبط عججّ :د) انجكزٛشٚب
ط) انفٛشٔعبد
ة) انفطشٚبد
أ) انطالئؼٛبد
 رزكبصش انجكزٛشٚب ة:د) ال شٙء يًب ركش
ة) االَمغبو انًزغبٔ٘ ط) االَشطبس انضُبئٙ
أ) االَمغبو انًُصف
 أٔل يٍ أشبس إنٗ يفٕٓو انُٕع:د ) انجبحظ
ط ) كبسنٕط نُٕٛٛط
ة) أسعطٕ
أ) جٌٕ سا٘
 انطحبنت انز ٙرحزٕ٘ ػهٗ صجغخ انفٕٛكٕصاَض: ْٙ ٍٛد) انجُٛخ
ط) انزْجٛخ
ة) انخضشاء
أ) انحًشاء
 انٕحذح األعبعٛخ ف ٙرصُٛف انكبئُبد انحٛخ:د) انمجٛهخ
ط) انًًهكخ
ة) انُٕع
أ) انصف
 ػذد انًًبنك انز ٙاػزًذْب انُظبو انحذٚش نزصُٛف انكبئُبد انحٛخ ْٕ :د) عذ يًبنك
ط) خًظ يًبنك
ة) أسثغ يًبنك
أ) صالس يًبنك

 - 10يٍ انطالئؼٛبد انز ٙنٓب َٕاربٌ:
د)انزشٚجبَٕعٕيب
ط ) انجالصيٕدٕٚو
ة) األيٛجب
أ) انجشايٛغٕٛو
____________________________________________________
انغؤال انضبَ :ٙػشف يب ٚه:ٙ

(  4ػاليبد)

 الطالئؼٛبد_______________________________________________________ :تم التحميل من موقع األوائل www.awa2el.net

 انتالصيٛذ _________________________________________________________ :________________________________________________________________
 انجشَٕٚبد_________________________________________________________ :_________________________________________________________________
 آكم انجكزٛشٚب ______________________________________________________ :______________________________________________________
( 10ػاليبد)

انغؤال انضبنش:اركش اصُ ٍٛنكم يًب ٚه: ٙ
أ) أػشاض انًشض انجكزٛش٘ انجًشح انخجٛضخ.
_______________________ - 1

_________________________ -2

ة) طشائك االَزمبل انج ُٙٛف ٙانخالٚب انجكزٛشٚخ .
______________________ -1

__________________________ -2

ط) إَٔاع األصشٚبد.
_________________________ -1

__________________________ -2

د) أيشاض فٛشٔعٛخ رصٛت اإلَغبٌ.
_________________________ -1

____________________________ -2

ِ) انًؼبٛٚش انز ٙاػزًذْب ٔركش ف ٙرمغٛى انكبئُبد انحٛخ.
____________________________ -2
_________________________ -1
_________________________________________________________
انغؤال انشاثغ :رصُف انطالئغٚبد انشجٓٛخ ثبنحٕٛاَبد إنٗ أسثغ يجًٕػبد ثحغت ٔعٛهخ انحشكخ ،اركش ْزِ
( 8ػاليبد)
انًجًٕػبد ٔحذد ٔعٛهخ انحشكخ نكم يجًٕػخ حغت انجذٔل اٜر:ٙ

اعى انًجًٕػخ

تم التحميل من موقع األوائل www.awa2el.net

ٔعٛهخ انحشكخ

انغؤال انخبيظ :اركش صالصخ يٍ انطشق انز ٙرغزخديٓب انجكزٛشٚب ف ٙيكأيخ انًضبداد انحٕٚٛخ .

( 3ػاليبد)

______________________________________________________________ - 1
______________________________________________________________ - 2
______________________________________________________________ - 3
_________________________________________________
انغؤال انغبدط :حذد أعًبء األجضاء انًشبس إنٓٛب ف ٙانشكم االر ( ٙالرشكٛت انؼبو انجكزٛشٚب) .

( 3ػاليبد)

_________________________________________________

انغؤال انغبثغ:إرا ػهًذ أٌ اإلَغبٌ ُٚزً ٙنصف ٔ Mammaliaلجٛهخ  ٔ Chordataسرجخ
َٕٔ Primatesع  ٔ Sapiensػبئهخ ٔ Hominidaeجُظ  ، Homoأجت ػٍ األعئهخ اٜرٛخ:
أ) اكزت االعى انؼهً ٙنإلَغبٌ ________________________________ .

ة) اسعى يخط ً
طب ًٚضم انزصُٛف انحذٚش نإلَغبٌ.

(ػاليخ)

(ػاليخ)

______________________________________________________________
_______________________________________________________________
انتهت األسئلة
نرجو لكم التوفيق
قسم العلوم  /مدارس تقارب
معلمة المادة :ندى أبو رحمة
تم التحميل من موقع األوائل www.awa2el.net

