
 األول : أنشطة في الخليةتطبيقات الدرس 

 نباتية من خالل  تركيب الخلية في الشكل أمامك حدد نوع الخلية ؟. 1

تقوم البالستيدات الخضراء بامتصاص أكمل : . 2

الضرورية لصنع  البناء الضوئيالطاقة  إلتمام عملية 

 الغذاء

 . اكتب البيانات الناقصة في الرسم المقابل؟3

 . أختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:4

 تنتج الطاقة في الخلية بواسطة  -أ

    الريبوسومات
   الميتوكندريا
  اإلنزيمات

تسمح بنفاذ المواد من والى الخلية  -ب 

    الجسم المركزي
  الزم السيتوب
   الغشاء البالزمي

 ( أمام العبارات التالي    مة )  ( أو عال   ضع عالمة )  . 5

   (    )1- . ينتشر الماء الى  داخل   الخاليا النباتية  عند وجود النبتة في وسط ملحي 

    (   )2- . تقوم النباتات  بعملية  التنفس الخلوي   لصنع الغذاء 

    (   )3-  تحتوي البالستيدات الخضراء على صبغة  الكلوروفيل 

   (    )4-  تتألف المواد التي تتحرك الى داخل الخاليا و خارجها من  ذرات وجزيئات و  مركبات 

(      )5- تستهلك الطاقة خالل عملية االنتشار المدعوم  

   (   )6- تتحكم النفاذية االختيارية للغشاء الخلوي في المواد الداخلة والخارجة إلى ومن الخلية 

   (   )7- تلعب دورا هاما في كل من النقل النشط واالنتشار المدعوم بروتينات النقل 

    (  )8-  هو المصدر األساس للغذاء لكل الكائنات الحيةالبناء الضوئي  

   (   )9- تستهلك الطاقة لنقل المواد خالل النقل السلبي 

 

 . حدد أجزاء الخلية التي تقوم بالوظائف التالية :6

 ( الغشاء السيتوبالزمي)   بمرور المواد من خاللهيحيط بالخلية و يتحكم   -أ

   ) الميتوكندريا(   عضية تنتج الطاقة في الخلية . -ب
 

 أكمل : . 7

 للمواد النفاذية االختياريةيتميز الغشاء البالزمي بخاصية   

 الخاصية األسموزيةيسمى انتشار الماء عبر الغشاء الخلوي بـ 
 

 والتنفس الخلويقارن بين البناء الضوئي . 8

 التنفس الخلوي البناء الضوئيمن حيث 

 الغذاء الشمس مصدر الطاقة

 كل الكائنات الكائنات المنتجة تحدث في

 أكسجين وغذاء الماء وثاني أكسيد الكربون المواد المتفاعلة

 الماء وثاني أكسيد الكربون أكسجين وغذاء المواد الناتجة

 الطاقةإنتاج  إنتاج الغذاء األهمية
 

 

 أثناء عملية البناء الضوئي كيميائيةإلى الطاقة  الضوئية. أكمل:  تقوم الُمنتجات  بتحويل الطاقة 9

الشبكة 

 األندوبالزمية

 النوية

 الجدار الخلوي

البالستيدات 

 الخضراء

 الميتوكندريا



 ةالدرس األول : أنشطة في الخلي واجبات

 أكتب اسم المفهوم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية وذلك بين القوسين:. 1

  (: نقل المواد عبر الغشاء الخلوي دون الحاجة إلى طاقة.  النقل السلبي)   -1

 (: عملية انتقال الجزيئات من منطقة التركيز العالي لمنطقة التركيز المنخفض.    االنتشار)   -2

 (: انتشار جزيئات الماء عبر العشاء الخلوي.  الخاصية األسموزية)   -3

 (: انتشار الجزيئات الكبيرة بمساعدة بروتينات الغشاء الخلوي ) البروتينات الناقلة (.  االنتشار المدعوم)   -4

 (: نقل المواد عبر الغشاء الخلوي مع استهالك الطاقة.   النقل النشط)   -5

 

 نون الرسامات مستخدماع. 2

 :(االنتشار المدعوم –االتزان  –ألسموزية الخاصية ا –النقل النشط  –االنتشار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تركيز مرتفع 

 CO2من 

تركيز منخفض 

 CO2من 

جزيئات  8

 ماء

 جزيئان من الماء

جزيئات  10

 سكر

 جزيء سكر 30

تركيز عالي 

 من األمالح
تركيز منخفض 

 من األمالح

جزيئات  10

 سكر

 جزيء سكر 10

 الخاصية األسموزية االنتشار

 النقل النشط
 االنتشار المدعوم

 االتزان



 التخمر و قارن بين التنفس الخلوي. 3

 

 التخمر التنفس الخلويمن حيث 

 الغذاء الغذاء مصدر الطاقة

 السيتوبالزم السيتوبالزم في يبدأ

 السيتوبالزم الميتوكندريا في يستكمل

 الغذاء مع االنزيمات الغذاء واألكسجين المواد المتفاعلة

 ماء وثاني أكسيد الكربون المواد الناتجة
حمض الالكتيك / أو كحول وثاني أكسيد 

 الكربون

 تحرير جزئي ) كمية قليلة( تحرير كلي للطاقة ) كمية كبيرة ( كمية الطاقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وتكاثرها الخلية انقسام:  ثانيالدرس ال تطبيقات

 . اختر اإلجابة فيما يلي:1

 تتضاعف الكروموسومات خالل دورة الخلية في الدور: 

 النهائي -د                     البيني -ج                 االستوائي     -ب               االنفصالي     -أ

 :تنفصل الكروموسومات عن بعضها خالل االنقسام المتساوي في الدور 

 النهائي -د             االستوائي      -ج                 التمهيدي      -ب                  االنفصالي -أ

 أكمل :. 2

ترتبطان في منطقة  الكروماتيداتيتضاعف الكروموسوم ليكون أقصر وأسمك مكون من سلسلتين متماثلتين تسمى 

 السنتروميرتعرف بـ

 دورة الخلية  . ماذا تسمى المراحل واألطوار المتتابعة التي تمر بها الخلية؟3

 المتساوي . ما االنقسام الذي ينتج عنه خليتان متماثلتان؟4

 نفس العدد الكروموسومات في الخلية األصلية بالمقارنة بالخاليا الجديدة الناتجة عن االنقسام الخلوي؟. ما عدد 5
 

 (    ( أو عالمة )         ضع عالمة )      . 6

      يستمر االنقسام الخلوي حتى بعد توقف النمو

 اكتب عدد الكروموسومات في الخاليا الناتجة عن االنقسام المتساوي واالنقسام المنصف في كل مما يلي . 7

 بعد االنقسام المنصفها عدد بعد االنقسام المتساويها عدد في الخلية األصليةها عدد المخلوق الحي

 32 64 64 حصان

 19 38 38 قط

 24 48 48 بطاطا

 المتساوي و المنصف في الجدول التاليقارن بين االنقسام . 8

 االنقسام المنصف االنقسام المتساوي المقارنة

 الجنسية الجسدية نوع الخلية

 ثنائية المجموعة الكروموسومية ثنائية المجموعة الكروموسومية الخلية األولية

 4 2 عدد الخاليا الناتجة

 وحيوانات منوية (أمشاج ) بويضات  خاليا مطابقة الناتج النهائي

 إنتاج األمشاج النمو والتعويض األهمية

 عدد الكروموسومات

 الخاليا الناتجة
 نصف العدد نفس العدد

 وتكاثرها الخلية انقسام:  ثانيالدرس ال واجبات



 اجب عن األسئلة اآلتية.  األول مستعيناً بالشكل . 1س 

 متساوي ما نوع االنقسام؟.  أ 

 . أكتب أسماء أطوار دورة الخلية أمام الرموز الممثل لها في الشكل.ب 

 الخاليا الجسدية. أين يحدث هذا النوع من االنقسامات؟ ج

 النمو والتعويض. ما الهدف منه؟ د

 

 

 اجب عن األسئلة اآلتية. الثاني مستعيناً بالشكل. 2س

 منصفالخلوي الذي يمثله الشكل ؟   االنقساممـــا نوع  -1

 1االنفصالي الطور الممثل بالرمز ) أ ( ؟  اسممـــا  -2

 4؟  االنقساممــا عدد الخاليا الناتجة من  -3

 الجنسيةاالنقسامات ؟أين يحدث هذا النوع من  -4

 إنتاج األمشاج؟ وما هــو الهدف منه  

النوع من الكائنات مــا عدد كروموسومات الخاليا الجسمية لهذا  -5

 نصف العدد الحية ؟
 

كروموسوم  26. إذا كانت خلية في جلد الضفدعة تحتوي على 3س

الموجودة في الحيوان المنوي ) خلية  الكروموسومــــات , فما عدد

 كروموسوم 13 مشيجية ( عند الذكر ؟

اطس على .  تحتوي حبة لقاح ) خلية مشيجية ( في نبات البط4س

 كروموسوم 48الكروموسومات في خلية ورقية لنفس النبات ؟  و عددـا هـكرموسوم , م 24

 46هذه الخلية  الكروموسومـــات بنواة . مـرت خـلية جسمية في ثالث انقسامات متتالية, فإذا علمت أن عدد5س

 كروموسومات . أجب عن األسئلة التالية :

 خاليا 8ما عدد الخاليا الناتجة ؟   -1

 كروموسوم. ألنها تنقسم انقساما متساويا 46ما عدد الكروموسومات في كل خلية؟ لماذا؟  -2

 . اكمل المقارنة التالية:6س

 االنقسام المنصف االنقسام المتساوي وجه المقارنة -1

 إنتاج األمشاج النمو وتعويض الخاليا الميتة  الهدف منه

 ة يالخاليا التناسل الخاليا الجسدية مكان حدوثه

 خاليا 4 خليتان عدد الخاليا الناتجة 

 عدد الكروموسومات 

 خلية ناتجةال
 نصف عدد الكروموسومات األصلي نفس عدد الكروموسومات

 أنشطة الخلية وعملياتها:  الفصل السابع ورقة عمل

 :ما هو الدور الموضح في الرسم -1

 بيني

 تمهيدي

 استوئي

 انفصالي

 نهائي



 

 

 

 

 

 

 

 العملية الموضحة في الرسم:ما اسم  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختر اإلجابة الصحية فيما يلي: -3

 الخاصية التي تمكن غشاء الخلية من التحكم في مرور المواد المختلفة من خالله تعرف بـــــ: .1

  النقل النشط ب. الخاصية اإلسموزية أ.

 االختياريةالنفاذية  د. االنتشار ج.

 االختالف الرئيسي بين النقل النشط والسلبي هو: .2

 نوعية الجزئيات المنقولة ب. اتجاه انتقال الجزيئات أ.

 الحاجة للبروتينات الناقلة د. االحتياج لطاقة تتمم عملية النقل ج.

 أحد الغازات التالية من نواتج عملية البناء الضوئي: .3

 النيتروجين ب. الهيدروجين أ.

 ثاني أكسيد الكربون د. األكسجين ج.

 أي المواد التالية يتم دخولها للخلية عبر النقل النشط: .4

 السكر ب. األمالح أ.

 البروتينات الضخمة د. الماء ج.

 إنتاج حمض الالكتيك بخاليا عضالت اإلنسان يسبب: .5

 القدرة على متابعة التمارين الرياضية ب. الشعور بالراحة أ.

 اإلقالل من استهالك األوكسجين بالعضالت د. وتقلص العضالت والضعفاأللم  ج.

 ترجع أهمية الغشاء الخلوي في الخلية فيما يلي: .6

 منع خروج المواد الضارة من الخلية ب. السماح بدخول المواد المفيدة فقط أ.

 الخلية حسب حاجتهاتنظيم مرور المواد من وإلى  د. المحافظة على عدم ثبات البيئة الداخلية ج.

 تنقسم الخلية إلى خليتين جديدتين باالنقسام المتساوي في الطور: .7

  االستوائي ب. التمهيدي أ.

 النهائي د. االنفصالي ج.

 

 من الرسم أجب على األسئلة: -4

 خاصية أسموزية االنتشار البلعمة

 1االنفصالي  النهائي االستوائي



 

 أ( ما هو اتجاه انتقال الجزيئات ؟

 Aإلى  Bمن 

 ب( ما هو اتجاه انتقال الماء ؟

 Bإلى  Aمن 

 

 أي اتجاه ستنتقل الجزيئات ؟ ولماذا؟في 

 من األسفل )  الداخل ( إلى األعلى ) الخارج (. ألن التركيز في األسفل أعلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أنشطة الخلية وعملياتها:  الفصل السابع مراجعة

 : اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:1س

 التخمر في الخاليا العضلية ينتج عنه كفضالت .1

 حمض الالكتيك فقط ب. كحول فقط أ.

 حمض الالكتيك وثاني أكسيد الكربون د. كحول وثاني أكسيد الكربون ج.

 لداخل الخلية عبر  رتنتقل جزيئات السك .2

 الخاصية االسموزية ب. النقل النشط أ.

 البلعة د. االنتشار المدعوم ج.

 تصطف أزواج الكروماتيدات في منتصف الخلية في .3

 الدور التمهيدي ب. الدور االستوائي أ.

 الدور االنفصالي د. الدور البيني ج.

 يبدأ انقسام السيتوبالزم في الخاليا النباتية .4

 ظهور الصفائح الخلوية ب. بتخصر الغشاء الخلوي أ.

 تكون الكروماتيدات د. انكماش الخيوط المغزلية ج.

 ينتج عن االنقسام المنصف .5

 خاليا لها نفس عدد الكروموسومات 4 ب. خليتان لهما نفس عدد الكروموسومات أ.

 خاليا لها نصف عدد الكروموسومات 4 د. خليتان لهما نصف عدد الكروموسومات ج.

 يبدأ التنفس الخلوي في  .6

 البالستيدات الخضراء ب. الميتو كندريا أ.

 النواة د. السيتوبالزم ج.

 ينتهي التنفس الخلوي في .7

 الخضراءالبالستيدات  ب. الميتو كندريا أ.

 النواة د. السيتوبالزم ج.

 العملية التي تستعمل فيها الخلية الطاقة لنقل المواد .8

 النقل النشط ب. االنتشار أ.

 الخاصية االسموزية د. النقل السلبي ج.

  ما اسم العملية الموضحة في الصورة

 النقل السلبي ب. النقل النشط أ.

 البلعة د. الخاصية االسموزية ج.

 تساوي عدد جزيئات مادة ما في مكانين  .9

 تخمر ب. أيض أ.

 تنفس خلوي د. اتزان ج.

 كم عدد كروموسومات خالياه الجنسيةكرموسوما  48وموسومية تحتوي على خلية األسد ثنائية المجموعة الكر .11

 كروموسوما 24 ب. كروموسوما 48 أ.

 كروموسوما 96 د. كروموسوما 12 ج.

 القادرة على صنع غذائها تسمىالكائنات غير  .11

 االنزيمات ب. المحلالت أ.

 المستهلكات د. المنتجات ج.

 كيف يتكاثر حيوان الهيدرا   .12

 انشطار –تكاثر ال جنسي  ب. تبرعم –تكاثر ال جنسي  أ.

 انشطار -تكاثر جنسي  د. تبرعم -تكاثر جنسي  ج.

 البكتيريا تتكار بواسطة .13

 انشطار –تكاثر ال جنسي  ب. انقسام مساوي –تكاثر ال جنسي  أ.

 انشطار -تكاثر جنسي  د. انقسام مساوي -تكاثر جنسي  ج.

 



 يسمىنمو كائن حي كامل من أي قطعة من الكائن الحي األصلي  .14

 االنقسام الخلوي ب. اإلنبات أ.

 التبرعم د. التجدد ج.

 أي مرحلة من مراحل  دورة الخلية تتضمن النمو والوظيفة .15

 البيني ب. التمهيدي أ.

 االنفصالي د. االستوائي ج.

 يتكون االنقسام المنصف من .16

 مرحلة واحدة بثمانية أطوار ب. مرحلة واحدة بأربع أطوار أ.

 مرحلتين كل منها مكونة من طورين د. مرحلتين كل منها مكونة من أربعة أطوار ج.

 

 : اكمل الجدول التالي:2س

 ما يحدث فيه طور الخلية

 تضاعف الكروموسومات الطور البيني

 تالشي الغشاء النووي وتكون خيوط المغزل الطور التمهيدي

 اصطفاف الكروموسومات في المنتصف الطور االستوائي

 تنفصل الكروموسومات الطور االنفصالي

 تكون نواتين جديدتين الطور النهائي

  

 تسهيل حركة الكروموسومات االنقسام الخلوي؟: لماذا يعد اختفاء الغشاء النووي هاما خالل 3س

 

 التنفس الخلوي : أ( أيهما ينتج طاقة أكبر التنفس الخلوي أو التخمر؟4س

 

 التخمر ب( أي العمليتين تعد مسؤولة عن حدوث إعياء العضالت؟      

 

               ( أمام العبارات الخاطئة ( أما العبارات الصحيحة و عالمة )  ضع عالمة ) : 5س 

1 -   ( .تستهلك الطاقة خالل عملية االنتشار المدعوم ) 

 2 -    ( .تتحكم النفاذية االختيارية للغشاء الخلوي في المواد الداخلة والخارجة إلى و من الخلية ) 

 3 -   (  .البروتينات الناقلة تلعب دورا في النقل النشط واالنتشار المدعوم ) 

 4 -    ( ا ) .لبناء الضوئي هي مصدر الغذاء لكل الكائنات الحية 

5 -    ( .معظم زمن حياة الخلية في الطور التمهيدي ) 

 6 -   (   تحتوي الخاليا البشرية الجسدية على )كروموسوم. 46 

 7 -   ( .تتضاعف الكروموسومات قبل االنقسام المتساوي فقط ) 

 8 -    ( الكروماتيد )  هو سلسلتين متماثلتين من الـDNA  .ترتبطان في السنترومير 

 

 

 


