
 مراجعة عامة لمنهج الثالث متوسط الفصل الدراسً الثانً

                                                        : اختر اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً:1س

 أطلق مندل على الصفة التً اختفت فً الجٌل االول اسم  .1

 القوٌة ب. السائدة أ.

 المتنحٌة    د. المرغوبة ج.

 قام مندل بنزع األسدٌة من أزهار نبات البازالء قبل نضج المتك حتى .2

 ٌمنع التلقٌح الذاتً      ب. ٌمنع التلقٌح الخلطً        أ.

 ة  من عدد البذور الناتج ٌقلل د. ٌزٌد من عدد البذور الناتجة   ج.

 مقٌاس صعوبة إٌقاف الجسم المتحرك .3

 الزخم ب. التسارع أ.

 القصور د. السرعة المتجهة ج.

 ٌكون التسارع ٌساوي صفر عندما  .4

 أ.
ٌكون اتجاه السرعة المتجهة والتسارع 

 متعاكسٌن
 ب.

 تكون حركة الجسم منتظمة

 لتسارع واحداٌكون اتجاه السرعة المتجهة وا د. عندما ٌتغٌر اتجاه حركة الجسم ج.

 مجموع الزخوم لمجموعة من األجسام ٌكون ثابتا  ٌعرف مبدأ .5

 حفظ السرعة ب. حفظ الزخم أ.

 حفظ التسارع د. حفظ الكتلة ج.

 ر  من الجسٌمات المححونة القادمة من الحمس هو :الذي ٌحمً األ .6

 المجال المغناطٌسً لؤلر           ب. الغالف الجوي لؤلر       أ.

 المجال الكهربائً د. الحفق القطبً                   ج.

 تتساوى السرعة اللحظٌة والمتوسطة عندما .7

 وجب ٌكون مقدار التسارع م ب. ٌكون مقدار التسارع سالب أ.

 ٌتغٌر اتجاه حركة الجسم د. ٌكون مقدار التسارع = صفر ج.

 ( ٌدل على Ωالرمز  )  .8

 وات ب. أوم أ.

 أمبٌر د. فولت ج.

 التخمر فً الخالٌا العضلٌة ٌنتج عنه كفضالت .9

 حم  الالكتٌك فقط ب. كحول فقط أ.

 حم  الالكتٌك وثانً أكسٌد الكربون د. كحول وثانً أكسٌد الكربون ج.

 إنتاج حم  الالكتٌك بخالٌا عضالت اإلنسان ٌسبب: .11

 القدرة على متابعة التمارٌن الرٌاضٌة ب. الحعور بالراحة أ.

 اإلقالل من استهالك األوكسجٌن بالعضالت د. األلم وتقلص العضالت والضعف ج.

 تقاس القوة بوحدة تسمى .11

 النٌوتن ب. الفولت أ.

 االوم د. االمبٌر ج.

 ٌغٌر حالة األجسام الحركٌة ٌسمىالعامل الذي  .12

 الوزن ب. االحتكاك أ.

 انعدام الوزن د. القوة ج.



 نٌوتن =  1 .13

كجم م / ث 1 أ.
2
جم م / ث 1 ب. 

2
 

ث 1 ج.
2
كجم ث 1 د. / كجم م 

2
 / م

 ٌمنع تحرٌك األجسام المتوقفة .14

 االحتكاك االنزالقً ب. االحتكاك المتدحرج أ.

 ذبٌةالجا د. االحتكاك السكونً ج.

 قانون أوم ٌمثل بالعالقة الرٌاضٌة .15

 المقاومة× الجهد = التٌار  ب. التٌار× القدرة = المقاومة  أ.

 المقاومة× الجهد = القدرة  د. الجهد×  القدرة = التٌار  ج.

 عدد المسارات فً التوصٌل على التوالً .16

 اثنٌن ب. واحد أ.

 أربعة د. ثالثة ج.

 ازي من خواص التوصٌل على التو .17

 عند تلف أحد األجهزة تتوقف باق األجهزة ب. ٌسري التٌار فً مسار واحد أ.

 ال تتأثر باقً األجهزة بتلف أي جهاز د. عند إضافة جهاز تقل حدة التٌار ج.

 لحماٌة الدائرة الكهربائٌة ٌستخدم .18

 أسالك النحاس ب. قواطع ) منصهرات( أ.

 اومةفلزات عالٌة المق د. عوازل كهربائٌة ج.

 تزود الدائرة الكهربائٌة بالطاقة عبر .19

 المولدات ب. المفتاح الكهربائً أ.

 المصابٌح د. البطارٌات ج.

 عدد الملفات االبتدائٌة أكبر من عدد الملفات الثانوٌة فً .21

 محوالت الرفع ب. المولدات الكهربائٌة أ.

 الجلفانومترات د. محوالت الخف  ج.
 النٌتروجٌنٌةبوجود القاعدة  DNAعن الـ RNAٌختلف الـ  .21

 الجوانٌن ب. الٌوراسٌل أ.

 ٌتوسٌناالس د. الثاٌمٌن ج.

 إذا قلت المقاومة الكهربائٌة لموصل مع بقاء الجهد الكهربائً ثابتا فإن القدرة الكهربائٌة: .22

 تزداد  ب. تقل  أ.

 تساوي صفر                          د. تبقى ثابتة ج.

( ، فإن نسبة وجود أبناء  YYبازالء ٌحمل كل منهما الصفة السائدة النقٌة ) تم مزاوجة نباتً  .23
 ( هً yyٌحملون الصفة ) 

 % فقط                           75 ب. ال ٌوجد                        أ.

 % فقط 51 د. % فقط                  25 ج.

 م / ث جنوبا ( على: 15تدل العبارة التالٌة )  .24

 تسارع ب. سرعة لحظٌة                   .أ

 سرعة متجهة               د. سرعة متوسطة                       ج.

 ٌنقل الحفرة من النواة إلى الرٌبوسومات .25

 mRNA ب. tRNA أ.

 DNA د. rRNA ج.



 أهم عٌوب الموصالت الفائقة .26

 مقاومتها حبه منعدمة ب. حاجتها للتبرٌد المستمر أ.

 مقاومتها عالٌة جدا د. ضٌاع كمٌات هائلة من الطاقة فٌها ج.

 ٌمكن التعرف على احتمال ظهور صفة ما باستخدام .27

 مربع لٌفٌان ب. مربع كرٌك أ.

 مربع بانٌت د. مربع مندل ج.

 قام نٌوتن بوضع عدة قوانٌن فً الحركة عددها .28

 4 ب. 3 أ.

 6 د. 5 ج.

 ائٌة خاللهامادة ٌصعب انتقال الححنات الكهرب .29

 السلك النحاسً ب. الموصل أ.

 الدائرة الكهربائٌة د. العازل ج.

 وظٌفة المحول بٌن المنازل وأسالك الحبكة العامة .31

 تحوٌل التٌار المتردد إلى مستمر ب. زٌادة الجهد الكهربائً أ.

 تحوٌل التٌار المستمر إلى متردد د. خف  الجهد الكهربائً ج.

 ٌد لتوضٌح تستخدم برادة الحد .31

 المجال المغناطٌسً لمغناطٌس ب. المجال المغناطٌسً لؤلر  أ.

 الحفق القطبً د. المجال الكهربائً ج.

 أي من العبارات التالً صحٌحة بالنسبة للمجال المغناطٌسً لؤلر  .32

 تماسك طبقات الغالف الجوي ب. حماٌة األر  من الجسٌمات المتأٌنة أ.

  الرنٌنب التصوٌر أجهزةاستخدامه فً  د. اسٌستخدم فً أجهزة القٌ ج.

 الجلفانومتر  ٌستخدم فً  .33

   مسرعات الجسٌمات ب. المغناطٌسً بالرنٌن التصوٌر أجهزة أ.

 مؤحر الوقود فً السٌارة د. المغناطٌسٌة القطارات ج.

     الحاسب ألجهزة االلكترونٌة الحرائح ٌدخل فً صناعة .34

 موصالت فائقة ب. الجرس الكهربائً أ.

 المحول الكهربائً د. المحرك الكهربائً ج.

 عدد أقطاب المغناطٌس .35

 أثنٌن ب. واحد أ.

 أربع د. ثالثة ج.

 ٌنفصل فً االنقسام المنصف .36

 الطراز الحكلً ب. البروتٌنات أ.

 مخطط ساللة العائلة د. الجٌنات المتقابلة ج.

وشِٚٛعِٛبد وُ ػذد وشِٛعِٛب  54ِٚٛع١ِٛخ رحزٛٞ ػٍٝ خ١ٍخ األعذ صٕبئ١خ اٌّغّٛػخ اٌىش .43

 خال٠بٖ اٌغٕغ١خ

 وشِٚٛعِٛب 35 ة. وشِٚٛعِٛب 54 أ.

 وشِٚٛعِٛب 57 د. وشِٚٛعِٛب 23 ط.

 ١خفٟ رظ٠ٛش األعضاء اٌذاخ١ٍخ ثذلخ ػبٌغزخذَ ر .44

 أشؼخ عبِب ة. غٕبؽ١غٌّٟااٌش١ٔٓ  أ.

 اٌشفك اٌمطجٟ د. األشؼخ اٌى١ٔٛخ ط.



 ( أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً : ة وعالمة ) ( أمام العبارة الصحٌح ضع عالمة ) : 2س

 ِٓ ِضا٠ب اٌزٛط١ً ػٍٝ اٌزٛاٌٟ أْ وً عٙبص ال ٠زأصش ثزؼطً اٌغٙبص األخش   .2 ]           [

 رظٙش اٌظفخ اٌٛساص١خ اٌّزٕح١خ فٟ اٌطشص اٌشى١ٍخ ػٕذِب رىْٛ اٌغ١ٕبد اٌّزمبثٍخ غ١ش ٔم١خ.        .3 ]           [

 ؽ اٌّغبي اٌّغٕبؽ١غٟ رخشط ِٓ اٌمطت اٌشّبٌٟ ثبرغبٖ  اٌمطت اٌغٕٛثٟ.خطٛ .4 ]           [

 ٚػغ فٌٛزب لبٔٛٔب ٠ظف اٌؼاللخ ث١ٓ اٌغٙذ ٚاٌز١بس ٚاٌّمبِٚخ فٟ اٌذٚائش اٌىٙشثبئ١خ .5 ]           [

 ألطبة األسع اٌّغٕبؽ١غ١خ ِزغ١شح اٌّىبْ. .6 ]           [

 اٌشحٕبد اٌىٙشثبئ١خ ٠غّٝ اٌذائشح اٌىٙشثبئ١خاٌّغبس اٌّغٍك اٌزٞ رغشٞ ف١ٗ  .7 ]           [

 ٠غزخذَ إٌحبط فٟ طٕبػخ األعالن ثغجت اسرفبع ِمبِٚزٗ .3 ]           [

 ٠جذأ أمغبَ اٌغ١زٛثالصَ فٟ اٌخال٠ب إٌجبر١خ ثزخظش اٌغشبء اٌخٍٛٞ .4 ]           [

 اٌؼٛئ١خ إٌٝ و١ّ١بئ١خ. اٌجٕبء اٌؼٛئٟ ٟ٘ ػ١ٍّخ ِٓ خالٌٙب رحٛي إٌّزغبد اٌطبلخ .5 ]           [

 ) اٌض٠غٛد ( ٟ٘ خ١ٍخ ٔبرغخ ػٓ أذِبط اٌح١ٛاْ إٌّٛٞ ِغ اٌج٠ٛؼخ.                               .21 ]           [

 رزحٛي اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ فٟ اٌذائشح اٌىٙشثبئ١خ إٌٝ ؽبلخ حشاس٠خ ٚػٛئ١خ ثفؼً اٌمذسح اٌىٙشثبئ١خ .22 ]           [

 ٘ٛ عىش عذاعٟ ِٕمٛص االوغغ١ٓ DNAىش اٌّىْٛ ٌٍـاٌغ .23 ]           [

 اٌّغٕبر١ذ  فٟ ِؼذْ ٠غّٝ ٠ٛعذ اٌّغٕبؽ١ظ فٟ اٌطج١ؼخ  .24 ]           [

 RNAفٟ اٌـ  اٌغٛا١١ٔٓال رٛعذ لبػذح  .25 ]           [

 اٌز١بس إٌبرظ ِٓ اٌجطبس٠بد ِزشدد .26 ]           [

 ٠ٛعذ فٟ اٌش٠جٛعِٛبد rRNAاٌـ  .27 ]           [

  DNAِب ٘ٛ اال ٔغخ ٌٍـ  اٌىشِٚٛعِٛبد رؼبػف .23 [          ] 

 وً اٌخال٠ب رظٕغ ع١ّغ اٌجشٚر١ٕبد .24 ]           [

]           [ 25. DNA ٓ٠حزٛٞ ػٍٝ عىش خّبعٟ س٠جٛصٞ ِٕمٛص رسح أوغغ١ 

 ٕمطخ إٌٙب٠خ     اٌجؼذ ث١ٓ ٔمطخ اٌجذا٠خ ٚٔمطخ إٌٙب٠خ ٚارغبٖ اٌحشوخ ِٓ ٔمطخ  اٌجذا٠خ ٌاإلصاحخ  .31 ]           [

 أذفبع اٌشخض اٌغبٌظ فٟ اٌغ١بسح ػٕذ اٌفشٍِخ عججٙب اٌمظٛس .32 ]           [

 اٌمٜٛ اٌّزضٔخ ِحظٍزٙب رغبٚٞ طفش .33 ]           [

 اعزّشد رغبسة ِٕذي صّبْ عٕٛاد .34 ]           [

 RNAرٛعذ اٌمٛاػذ ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ ػٍٝ شىً أصٚاط فٟ  .35 ]           [

 اٌغٍجٟ اٌغشبء اٌخٍٛٞ ِٓ رّش٠ش اٌّٛاد ِٓ ٚإٌٝ اٌخ١ٍخ االٔزشبسرّىٓ خبط١خ  .36 ]           [

 ارا وبْ اٌطشاص اٌغ١ٕٟ ٘غ١ٓ فبْ اٌطشاص اٌشىً اٌزٞ ٠ظٙش ٌٍظفخ اٌغبئذح .37 ]           [

 زٟ رظٙش ٟ٘ اٌظفخ اٌغبئذحفبْ اٌظفخ اٌ ttارا وبْ اٌطشاص اٌغ١ٕٟ ٘ٛ  .33 ]           [

 اٌى١ّبد اٌف١ض٠بئ١خ إٌٝ و١ّبد ل١بع١خ ٚو١ّبد ِزغٙخرظٕف  .34 ]           [

 اإلصاحخ دائّب أوجش ِٓ اٌّغبفخ .35 ]           [

 اٌمذسح اٌىٙشثبئ١خ ٟ٘ اٌفٌٛذٚحذح ل١بط  .41 ]           [

 اٌز١بس اٌّزشدد ٠ىْٛ ٌٗ ارغبٖ ٚاحذ وبٌز١بس إٌبرظ ِٓ اٌجطبس٠بد .42 ]           [

ٟ٘ َ/س ٚحذح ل١بط اٌزغبسع .43 ]           [
3

 

 اٌزغبسع ٘ٛ رغ١ش عشػخ اٌغغُ اٌّزحشن ِغ اٌضِٓ .44 ]           [

 اٌزغبسع و١ّخ ل١بع١خ .45 ]           [

 رٍغٟ وً ِٓ لٛح اٌفؼً ٚلٛح سدح اٌفؼً أحذاّ٘ب األخشٜ .46 ]           [

 عب١ٌٍٟ عبّ٘ذ فٟ ٚػغ لٛا١ٔٓ ١ٔٛرٓ فٟ اٌحشوخ عب١ٍ١ٌٛأفىبس  .47 ]           [

 ِؤعظ ػٍُ اٌٛساصخ ٘ٛ ِٕذي .43 ]           [

 أؼذاَ اٌٛصْ ظب٘شح رحذس فٟ حبٌخ اٌغمٛؽ اٌحش .44 ]           [

 ِىْٛ ِٓ عٍغٍخ ٚاحذح فمؾ RNAاٌـ  .45 ]           [

 اٌغشػخ اٌٍحظ١خ ٠غبٚٞ اٌغشػخ اٌّزٛعطخ ٌٍغغُ اٌزٞ ٠زحشن ثغشػخ صبثزخ .51 ]           [

 جٗ اٌّغبي اٌّغٕبؽ١غٟ اٌّح١ؾ ثبٌمؼ١ت اٌّغٕبؽ١غٟ  .     ٠ح١ؾ ثبألسع  ِغبي ِغٕبؽ١غٟ ٠ش .52 ]           [

 حشوخ اٌحذ٠ذ اٌّظٙٛس فٟ ٌت األسع اٌذاخٍٟ ٟ٘ اٌّغئٌٛخ ػٓ ر١ٌٛذ اٌّغبي اٌّغٕبؽ١غٟ ٌألسع    .53 ]           [

 رمبط و١ّخ اٌطبلخ اٌّغزٍٙىخ ثٛحذح و١ٍٛ ٚاد عبػخ .54 ]           [

 بد فٟ اٌجطبس٠خ ِٓ اٌطشف اٌّٛعت إٌٝ اٌطشف اٌغبٌت    ٠ىْٛ أزمبي اإلٌىزشٚٔ .55 ]           [



 إكمال الفراغات

 : اكمل العبارات التالٌة:3س

 .اٌّغٕبؽ١ظ ٠غزة األعغبَ اٌّظٕٛػخ ِٓ .................. ٚ...........ِٕٚٙب اٌّغب١ِش ِٚشبثه اٌٛسق -2

 .........................رؤصش اٌمٛح اٌّغٕبؽ١غ١خ ػّٓ ِٕطمخ رح١ؾ ثبٌّغٕبؽ١ظ  رغّٝ  .......... -3

 ح ػٍٝ عغُ ِب.............................. ٟ٘ ِغّٛع اٌمٜٛ اٌّؤصش -4

  ِٓ أعجبة اعزغشاق فُٙ اٌحشوخ ٌٛلذ ؽ٠ًٛ : أ( ػذَ إدسان عٍٛن .............................. ٚأٔٗ لٛح -5

 ة( ػذَ إدسان وْٛ اٌحشوخ اٌّغزّشح ......................... وبٌغىْٛ.

.................... ٠ٕض اٌمبْٔٛ اٌضبٌش ١ٌٕٛرٓ ػٍٝ أْ )) ٌىً فؼً ..................  رغب٠ٚٗ فٟ . -6

 ٚ.............................. فٟ االرغبٖ((

 ٠ٕزظ ػٓ االٔمغبَ إٌّظف........... خال٠ب وً خ١ٍخ ف١ٙب .............. اٌؼذد األطٍٟ ٌٍىشِٚٛعِٛبد. -7

 رؤصش اٌمٛح اٌّغٕبؽ١غ١خ ػّٓ ِٕطمخ رح١ؾ ثبٌّغٕبؽ١ظ  رغّٝ  ................................... -3

 ث١ّٕب٠زشوت عبٔجب اٌغٍُ اٌحٍضٟٚٔ  ِٓ رؼبلت ............ ِٚغّٛػخ...................  DNA فٟ -4

 دسعبد اٌغٍُ رزىْٛ ِٓ عض٠ئبد رغّٝ ..................

 رضداد اٌطبلخ اٌزٟ ٠ٕمٍٙب اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ػجش اٌذائشح اٌىٙشثبئ١خ  .................اٌغٙذ فٟ اٌذائشح. -5

........................ ِٓ خالي ٌف عٍه ٠حًّ ر١بس وٙشثبئ١ب حٛي لؼ١ت  ٠ّىٓ اٌحظٛي ػٍٝ -21

 حذ٠ذٞ

 .( ػٍٝ اٌمبػذح ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ ............................... ثذال ِٓ اٌضب١ّ٠ٓ ٠RNAحٛٞ حّغ )  -22
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 االجابة من الرسم

 : أجب مستعٌنا بالرسمات المرفقة:4س

 اسم الجهاز:
 

 استخدامه:
 

 نوع التٌار الناتج منه:
 

 ما اسم العملٌة:
 

 ماذا ٌتم نقله خاللها:

 

 نهائًال -ستوائً اال –نفصالً اال –تمهٌدي الالطور: الصورة توضح 

 منصف -نوع االنقسام: متساوي 

 لماذا؟نوع الخلٌة حٌوانٌة أم نباتٌة ؟ و  ما

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

 ما اسم العملٌة:

 ماذا ٌتم نقله خاللها:

 ما اسم العملٌة العكسٌة لها:

 

 ؟ ب و ج مرورا بـ لى د إعند االنتقال من أ  ما مقدار المسافة المقطوعة
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 ما مقدار اإلزاحة؟
.............................................................................. 

 

 ما مقدار المسافة المقطوعة؟
.............................................................................. 

.............................................................................. 
 ما مقدار اإلزاحة؟

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



 نوع الدائرة:

 عدد المسارات:

 ٌّٚبرا؟؟ عند نزع أحد المصباحٌن ماذا سٌحدث لآلخر

 ماذا ٌحدث عند إضافة مصباح آخر ؟

 

 نوع الدائرة:

 عدد المسارات:

 أحد المصباحٌن ماذا سٌحدث لآلخر؟ عند نزع

 صباح آخر ؟ماذا ٌحدث عند إضافة م

 

 صحٌحة DNAأعد رسم السلسلة لتصبح سلسلة 

 

 اسم الجهاز:
 

 استخدامه:
 

 نوع التٌار الناتج منه:
 

 نوع المحول :
 مكانه فً حبكة إنتاج ونقل الكهرباء العامة:

 

  مصباح -فولتمٌتر  –مقاومة  –الرمز ٌدل على : بطارٌة 

  مصباح -بطارٌة  –مقاومة  –كهربائً  الرمز ٌدل على : مفتاح

  مصباح -بطارٌة  –مفتاح كهربائً  –الرمز ٌدل على : أمٌتر 

 اكمل السلسلة التالٌة

 



 .  ِب ٔٛع االٔمغبَ؟ ..............................................أ

اٌّّضً . أوزت أعّبء أؽٛاس دٚسح اٌخ١ٍخ أِبَ اٌشِٛص ة 

 ٌٙب فٟ اٌشىً.

 ؟بدأ٠ٓ ٠حذس ٘زا إٌٛع ِٓ االٔمغبِ .ط

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

 اٌٙذف ِٕٗ؟ .................................................. ِب د

 

 

 ٌزظجح اٌمٜٛ ِزضٔخ: 4ِب ل١ّخ ق

 

 ِب ٔٛع االحزىبن اٌّٛػح فٟ اٌظٛسح؟

 

 اوزت اعُ األعضاء اٌّشبس إ١ٌٙب :

A                 :                         B : 

 

 

E                                          :U : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ْ 4=  3ق ْ 6=  2ق

 ْ 7=  5ق = .... ْ 4ق



 التعلٌل

 ػًٍ ِب ٠ٍٟ:

 رثٛي اٌخؼشٚاد ػٕذ ٚػؼٙب فٟ ِحب١ًٌ ِبٌحخ. .2

 لطغ ِٕذي اٌغذاح لجً ٔؼظ اٌّزه فٟ اٌغ١ً األٚي .3

 اٌشؼٛس ثبإلػ١بء ػٕذ ِّبسعخ اٌغٙذ اٌجذٟٔ .4

 خ ِزحشوخ إٌٝ األِبَ ػٕذ اٌفشٍِخ.أذفبع اٌشاوت فٟ ِشوج .5

 اعزخذاَ إٌّظٙشاد فٟ اٌذٚائش اٌىٙشثبئ١خ. .6

 لبَ ِٕذي ثزىشاس صساػخ إٌجزبد لجً اعشاء رغبسثٗ. .7

 اخزفبء اٌغشبء إٌٛٚٞ لجً االٔمغبَ اٌخٍٛٞ. .3

 رغ١ّذ االٔمغبَ اٌّزغبٚٞ ثٙزا االعُ. .4

 رغ١ّذ االٔمغبَ إٌّظف ثٙزا االعُ.  .5

 سد اٌفؼً أحذّ٘ب األخشٜ ال رٍغٟ  لٛرب اٌفؼً ٚ .21

 ال ٠ّىٓ ِالحظخ اٌزغ١ش فٟ حشوخ األسع أصٕبء اٌغ١ش    .22

 ػٕذ إػبفخ عٙبص عذ٠ذ إٌٝ دائشح اٌزٛط١ً ػٍٝ اٌزٛاٌٟ رمً شذح اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ  .23

 رٛط١ً إٌّبصي ػٍٝ اٌزٛاصٞ ١ٌٚظ اٌزٛاٌٟ .24

 

 

 

 

 

 

 

 



 المسائل الحسابٌة

بٌن باخرة والمٌناء إذا سمع صوت صفارة  لةما المسافة الفاصم/ث 331ٌنتحر الصوت بسرعة  .1

 ث؟ 7.5الباخرة بعد 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

نٌوتن جنوبا( فتغٌرت سرعة  16=  2نٌوتن حماال ( ) ق 8=  1تؤثر قوتان على جسم  ) ق .2

 ؟ أحسب كتلة الجسمث  2م/ث خالل زمن قدره  8 الجسم من صفر م/ث إلى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  ما مقدار القدرة الكهربائيةفولت  12م فً محغل األقراص المدمجة بطارٌة ذات جهد تستخد .3

 أمبٌر؟1.75المستهلكة إذا كانت حدة التٌار المار فٌه 

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

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

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

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

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

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

 



كجم فتوقفت. إذا كانت  12م/ث غربا بكرة كتلتها  6كجم تتحرك بسرعة  8اصطدمت كرة كتلتها  .4

  ؟فاحسب سرعتها المتجهة بعد التصادمالكرة الثانٌة ساكنة قبل التصادم 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 فولت؟ 111أمبٌر موصل بمكبس جهده  2.5جهاز كهربائً ٌمر به تٌار حدته  ما مقدار مقاومة .5

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

إذا تسارع  ما مقدار قوة االحتكاكنٌوتن  12كجم على سطح بقوة مقدارها 4دفع صندوق كتلته  .6

م/ث 2وق بـ الصند
2
 ؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 جداول المقارنة

 االنقسام المنصف االنقسام المتساوي المقارنة

   ٠حذس فٟ اٌخال٠ب٠حذس فٟ اٌخال٠ب

   ػذد اٌخال٠ب إٌبرغخػذد اٌخال٠ب إٌبرغخ

   األ١ّ٘خاأل١ّ٘خ

 ػذد اٌىشِٚٛعِٛبدػذد اٌىشِٚٛعِٛبد

 فٟ اٌخال٠ب إٌبرغخفٟ اٌخال٠ب إٌبرغخ
  

 

 تخمرال التنفس الخلىي من حيث

 مصذر الطاقة
  

 يبذأ و ينتهي في
  

 المىاد المتفاعلة
  

 المىاد الناتجة
  

 األهمية
  

 

 RNAاٌـ  DNAاٌـ  ٚعٗ اٌّمبسٔخ

   ػذد اٌغالعً اٌّىٛٔخ ٌٗ

   ٔٛع اٌغىش

   ػذد اٌمٛاػذ ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ

   اٌمٛاػذ اٌّٛعٛدح ف١ٗ

 

 اٌٛصْ اٌىزٍخ ٚعٗ اٌّمبسٔخ

   اٌزؼش٠ف

   فٟ إٌظبَ اٌذٌٟٚ اٌٛحذح

   اٌزغ١ش

 

 

 

 

 

 

 

 ( ACاٌز١بس اٌىٙشثبئٟ اٌّزشدد )  ( DCاٌز١بس اٌىٙشثبئٟ اٌّغزّش )  ِغبي اٌّمبسٔخ

   ِب١٘زٗ

   االعزخذاَ 



 مسائل على الوراثة المندلٌة

( ,  E)  ٌزحبِٙبا  ( , أِبَ طفخ ػـذَ  eشـحـّـخ األرْ ثبٌـٛعـٗ طـفـخ ِـزـٕـحـ١ـخ )  اٌزحبَرؼزجش طـفـخ  -2

 أعــت ػــٓ األعـئـٍـخ ا٢رـ١ـخ : 

 .....................................ِـب اٌطشص اٌغ١ٕٟ ٌشخض رٍزحُ شحّخ أرٔٗ ثٛعٙٗ ؟  -2

 ............................... ( فًٙ شحّخ أرٔٗ رٍزحُ ثٛعٙٗ ؟ Eeإرا وبْ اٌطشاص اٌغ١ٕٟ ٌشخض ٘ٛ )  -3

 ..............................................ٌّبرا ؟  

ٚاٌشى١ٍخ ِغ  ( , ِـب اٌـطـشص اٌـغـ١ـٕـ١ـخ  Eeؽشاص٘ب اٌغ١ٕٟ )  اِشأح( ِٓ Eeإرا رضٚط سعً ؽـشاصٖ اٌغ١ٕٟ )  -4

 (ِشثغ ثب٠ٕذ اٌزبٌٟاٌّحزٍّخ ألفشاد اٌغ١ً األٚي ؟ )اعزخذَ إٌغت 

 

 .... (الطراز الجٌنً للرجل ) ....
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ػ١ٕب٘ب  اِشأحػ١ٕبٖ ث١ّٕز١ٓ ِٓ  ( , فئرا رضٚط سعً  e( طفخ عبئذح ػٍٝ اٌٍْٛ األصسق )  Eرؼزجش طـفـخ اٌٍّْٛ اٌجٕٟ )  -3

 صسلبٚر١ٓ ؛ أعت ػٓ األعئٍخ ا٢ر١خ : 

 .................................ِـب اٌطشص اٌغ١ٕ١خ اٌّحزٍّخ ٌظفخ ٌْٛ اٌؼ١ْٛ ػٕذ اٌشعً ؟  -2

 ........................................ِـب اٌطشاص اٌغ١ٕٟ ٌظفخ ٌْٛ اٌؼ١ْٛ ػٕذ اٌّشأح ؟  -3

اٌّحزٍّخ ٌـظـفـخ ٌـْٛ اٌؼ١ْٛ ػٕذ أفشاد اٌغ١ً األٚي , إرا وبٔذ طفخ ٚاٌشى١ٍخ ِغ إٌغت ِـب اٌطشص اٌـغـ١ـٕـ١ـخ  -4

 (اٌزبٌٟ ِشثغ ثب٠ٕذ)اعزخذَ  ٌْٛ اٌؼ١ٕبْ ػٕذ اٌشعً ٘غ١ٕخ ؟

 

 ( ........للرجل )  ز الجٌنًالطرا
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