األسئلة االسرتشادية ملادة األحياء

للصف الثاني الثانوي -الفصل الدراسي األول -للعام الدراسي 2020/2019
(النسخة العربية)

()1

أي املواد اآلتية ال ينتقل عرب جهاز النقل يف النبات؟

H2 O
الجلوكوز
السليلوز
Mg+2
أدرس اجلدول التايل ،ثم استنتج

املادة
Na+
الجليسين
H2 O
Clقطيرات الدهن

التركيزفي الخملة

التركيزفي األوعية الناقلة

 155مجم  100 /مل
% 0.02
% 75
 1.01مجم  100 /مل
% 0.33

 15مجم  100 /مل
% 0.1
% 70
 1.5مجم  100 /مل
% 0.35

( )2أي املواد تنتقل إىل األوعية الناقلة بنفس اخلاصية؟

أيونات الصوديوم والكلور
املاء ،وقطيرات الدهن
أيونات الكلور ،والجليسين

الجليسين وقطيرات الدهن

1

" أثناء تحض ي يييرقطا ع سي ي ي ح في ذ ي ييا ن ات فديص غو ل ين تم
اليود على العينة لزيادة تو يحها "
()3

ي ييا ة ي ي ي ة

ما النسيج الذي تتوقع أن ال تصبغ خالياه باللون األزرق الداكن؟

البريسيكل والكم يوم
ال ش ة والنخا
األشعة النخاعية والنخا
ال ش ة والحزمة الوعائية
( )4أي األشككك ال البيانية التالية يعرب عن العالقة بد عدد الاكككع ات اجلذرية وكمية املاء
املمتص؟

2

()5

ً
أي األوراق النباتية التالية تنتج كمية أكرب من األكسجد نهارا؟

أدرس الشي ي ي ييكل اليز يويي ي ي ي ت كيزاأليون  ،)Xواأليون  )Yلعنا ي ي ي ي يح ااها ن ات "ما" في
التربة ،وداخل الشعيرة الجيرية لهيا لن ات ،ثم فدد:

()6

ما الظواهر الفيزيائية التي أدت إىل انتقال األيونات (  ) Xو (  ) Yعلى الرتتيب؟

الن ل النشط  ،واالنتشار .
النفاغية االخ يارية  ،والن ل النشط .
االنتشار  ،والنفاغية االخ يارية.
النفاغية االخ يارية  ،واالنتشار .

3

" غا علمت أن نزيم ال بس ي ييين ينش ي ييط في مدي ي ييية من التركيزات العالية أليون
الهيدرواين"
()7

ما العالقة البيانية التي تعرب عن أعلى معدل لنااط إنزيم الببسد وقيمة ()PH؟

نشاط اإلنزيم
)PH (7.4

نشاط اإلنزيم

)PH (2.0

نشاط اإلنزيم

)PH (7.4

نشاط اإلنزيم
)PH (2.0

4

أدرس ال ذ ي ي ي ييم ال يييا اليييز
يوي ي ي مس ي ييار  100ام) من
مادة غيائية  )Xعبرأعضي يياء
مخ لفة من الجهازالهض ي ح،
بعد م ور أكثرمن ذاعة على
تناولها.

( )8ما الصورة التي تنتقل عليها املادة ( )Xعرب مخالت األمعاء الدقيقة؟

الجلس ين
السك يات األفادية
األفماض الدهنية
األفماض األمينية
أدرس الشكلين ،ثم اذ ن ج

( )9ما الذي ميثله كل من السهم ( )1والسهم ( )2على الرتتيب؟

ثا أكسيد الك بون ،واألكسجين
بخاراملاء ،وثا أكسيد الك بون
األكسجين ،وبخاراملاء
األكسجين ،وثا أكسيد الك بون

5

توي ي ي ي ي الص ي ي ي ييورة ازء من ال خطيط الكه
الط يعي ل لب اإل سان ،إغا علمت أن:
الجزء  )Pيمثييل ان يياض األغينين لل ي ي ي ي الييدم
لى ال طينين
الجزء  )QRSيشييير لى ان اض ال طينين لل ي
الدم لخارج ال لب
الجزء  )Tيعبرعن االن اض الثانوز لل طينين
لل ما ت ى من الدم لخارج ال لب
()10أي الرسوم التالية تعرب عن بطء معدل ضربات القلب؟

6

()11

ما العالقة البيانية التي متثل حالة اجلسكككم املناعية لاكككخص يفمايف يف األيام األوىل

لإلصابة بعدوى ب ت ية؟

7

أدرس ال ذي ي ييم ال يا اليز يوي ي ي ي بعن نواتج تفاعلت ال نف الخلوز الهوا  ،ثم
فدد
FADH2

)(B

)(C

ال فاعلت
( )12أي التفاعالت حتدث يف سيتوبالزم اخللية؟

)A
)B
)C
)D

8

ATP

)(A

عدد الجزيئات الناتجة

)(D

NADH

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

