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  امتحان شھادة ختم التعلیم األساسي
  2008 دورة  

  

  :   

:  2  

:  
  

  
  
  
  

  ) نقطة12( : اجلـزء األول
  ) نقاط4(:   األول  السؤال 

عين اإلجابة الصحيحة بالنسبة إىل كلّ مسألة من املسائل األربع التالية وذلك بوضع 
  :يف اخلانة الـمناسبة ) ×(العالمة 

 :م يف كمية الضوء اليت تدخل العني بواسطةيتم التحكّ -1
  الشبكية - أ
   

  يةالقرن - ب
   

  القزحية - ج
   

  الـمشيمية - د
 :الترتيب السليم ألعضاء األنبوب اهلضمي هو -2

   األمعاء الدقيقة- األمعاء الغليظة -  الـمريء - الـمعدة-الفم  - أ
   

   األمعاء الغليظة-  األمعاء الدقيقة - الـمعدة - الـمريء -الفم  - ب
   

   األمعاء الغليظة-  الـمعدة -  األمعاء الدقيقة - الـمريء -الفم  - ج
   

   األمعاء الغليظة- األمعاء الدقيقة -  الـمريء - الـمعدة-الفم  - د
 :أثناء االنقباض األذينـي خالل الدورة القلبية، تكون  -3

  الصمامات األذينية البطينية مغلقة والصمامات السينية مفتوحة - أ
   

  مامات األذينية البطينية مفتوحة والصمامات السينية مفتوحةالص - ب
   

  الصمامات األذينية البطينية مفتوحة والصمامات السينية مغلقة - ج
   

  الصمامات األذينية البطينية مغلقة والصمامات السينية مغلقة - د
 :تتم عملية اإلخصاب عند الـمرأة يف  -4

  ع  فالوبقم - أ
   

  الثّلث العلوي لقناة البيض - ب
   

  الـمهبل - ج
   

  عنق الرحم - د
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  ) نقاط4(:  يـ الثانالسؤال
  .تـمثّل الوثيقة املواليـة رمسا مبسطا جلهاز الدوران عند اإلنسان

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 .4 إىل 1 من اُكتب على الوثيقة البيانات الـموافقة للعناصر الـمرقّمة -1
 .4 ويف الوعاء رقم 1جسم بسهم على الوثيقة اتجاه دوران الدم يف الوعاء رقم  -2
 :اُشطب العبارة اخلاطئة  -3

 ثانـي أكسيد الكربون  جنيساألك  غنيا بغاز1يكون الدم يف الوعاء رقم  -
  

 ثانـي أكسيد الكربون  جنيساألك    غنيا بغاز4يكون الدم يف الوعاء رقم  -
  

  ) نقاط4(: لث الثاالسؤال
   يبين اجلدوالن التاليان العناصر اليت يمكن أن توجد يف البالزما أو يف البول األويل عند 

  .شخص يف صحة جيدة 
يف البالزما ويف البول  أتـمم اجلدول التايل للتعبري عن وجود أو عدم وجود كلّ عنصر -1

  . عند عدم وجود العنصر)-(جود العنصر وعالمة عند و) +(األويل وذلك بكتابة عالمة 
  السوائل

 البول األويل البالزما العناصر

   اجلليكـوز

   الربوتيدات

 

 رئــة

1…………………………... 

2…………………………... 

 

…………………………...3 

…………………………...4 
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   البولــة

   النشـادر

    
 :وظائف النيفرون جتاه كلّ عنصر من العناصر الواردة باجلدول التايل اُكتب  -2

 الوظائف العناصر
  اجلليكوز

  الربوتيدات

  لةالبو

  النشادر

  )طا نق8: ( الثانـياجلـزء 
نباتات طماطم ذات ثـمار محراء ونباتات  : الطّماطم ساللتني خمتلفتني من نبات فالّحميلك 

  .طماطم ذات مثار صفراء
  : عدة تصالبات فتحصل على النتائج الـمدونة يف اجلدول التايل الفالّح أجرى هذا 

 النتائج األبـــــوان  لباتالتصا
 ثـمار محـراء طماطم ذات ثـمار محراء × طماطم ذات ثـمار محراء التصالب األول

  ثـمار محراء -  طماطم ذات ثـمار محراء × طماطم ذات ثـمار محراء الثّاينالتصالب 
 ثـمار صفراء - 

 ثـمار محـراء طماطم ذات ثـمار صفراء× طماطم ذات ثـمار محراء الثّالثالتصالب 

  اءثـمار محر -  طماطم ذات ثـمار صفراء × طماطم ذات ثـمار محراء  الرابعالتصالب 
 ثـمار صفراء - 

  : اعتمادا على نتائج هذه التصالبات - 1
  .حدد الصفة السائدة والصفة الـمتنحية للون ثـمار الطّّماطم  -أ 

 ......................................................................................................... الصفة السائدة هي - 

 .................................................................................................... الصفة الـمتنحية هي - 

  .علّل إجابتك  -ب 
 ..............................................................................................................:  التعليـــل - 

..............................................................................................................................................  
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 طماطم كلّ ثـمارها محراء مقارنة فسر لـماذا مل يتحصل الفالّح يف التصالب الرابع على - 2
 .بالتصالب الثّالث

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

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

..........................................................................................................................................................  
 :شرح نتائج التصالب الرابع مستعمال الرمزين التاليني ِ◌ا - 3

A ← ائدة للون الثّمارفة السالص. 
 a ← ية للون الثّمارفة الـمتنحالص.  

 طماطم ذات ثـمار صفراء × طماطم ذات ثـمار محراء :األبوان يف التصالب الرابع
   .........  ـــ  ـــ  .........  :النمط الوراثي 

 .........  ـــ  ـــ  .........

  

 ..................................... .............................................. :األمشـــاج 

 

  أمشاج جدول التقاء األمشاج
  أمشاج

   

  :نتائج التصالب 
 الظّاهريالنمط  النمط الوراثي 

 ].....[   احلمراءالطّماطم

 ].....[   الصفراءاطمالطّم
 

الحظ الفالّح أنّ الطّماطم ذات الثّمار احلمراء مطلوبة يف السوق أكثر من الطّماطم ذات  - 4
 .الثّمار الصفراء

التصالب الـمناسب من بني التصالبات األربعة الذي أتـمم اجلدول التايل لتحديد 
  .يضمن استمرارية  الطّماطم احلمراء عرب أجيال متعاقبة

  .....................طماطم ذات ثـمار   × .....................ـمار طماطم ذات ث ................. التصالب
  النمط الوراثي
 الـمناسب

 .........  ـــ  ـــ  .........
 .........  ـــ  ـــ  .........
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