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 :تعتبر الطالئعٌات كائنات حقٌقٌة النواة لوجود  -1

 .ٌبوسـومات الرا       .غشاء حول النواة  .           الغشاء البالزمً  .           السٌتوبالزم  

 
 :تضم الطالئعٌات كائنات حٌة  -2

 . عدٌدة الخالٌا فقط –.                                 وحٌدة الخلٌة فقط     

 .ال توجد إجابة–.                       وحٌدة الخالٌا وعدٌدة الخالٌا     

 
 :من ممٌزات الطالئعٌات  لٌستواحدة مما ٌلً  -3 

 .  محاطة بغشاء نووي  النواة    

 .تتماٌز المادة الوراثٌة إلى الكروموسومات أثناء االنقسام  –   

 .الكروموسومات أثناء االنقسام  الىال تتماٌز المادة الوراثٌة     

 .عضٌات المٌتوكندرٌا  

 
 :من ممٌزات الطحالب  لٌستواحدة مما ٌلً  -4

 . تكون األشنه مع الفطرٌات                         .      ٌسمى الجسم فٌها بالثالوس        

 .غٌر ذاتٌة التغذٌة  .                                            ذاتٌة التغذٌة        

 
 :أي من الطحالب التالٌة ٌحتوي البٌرونوٌد  -5

 .الحمراء والبنٌة  .         بنٌة ال .                   الحمراء  .                      الخضراء     

 
 :أحد الطحالب الخضراء التالٌة ٌتمٌز بالبالستٌدة الحلزونٌة  -6

 .باندورٌنا       –. خس البحر –   .           السبٌروجٌرا .           الكالمٌدموناس       

 
 :طحلب وحٌد الخلٌة ٌعٌش فً سطحلب الكالمٌدمونا -7

 .      مٌاه البحار الحارة  .                                     –ر الباردة مٌاه البحا     

 .مٌاه األنهار الجارٌة  .                                مٌاه البرك والمستنقعات      

 
 :البقعة العٌنٌة فً طحلب الكالمٌدموناس وظٌفتها -8

 . الهروب من الضوء الشدٌد                     .                  االحساس بالضوء       

  . صحٌح جمٌع ماسبق .                            التواجد فً الضوء المناسب       

   
 :من ممٌزات طحلب الكالمٌدموناسلٌست مما ٌلً  ةواحد -9

 .  الضوء الشدٌد  االبتعاد عن.                                     االحساس بالضوء       

 .ٌعٌش فً مٌاه البحار .                                      الفجوة المتقبضة        

 
 :تتمٌز طحالب المٌاه العذبة بوجود  -11

 .النواة  .                الغذاء المدخر –     .الفجوة المتقبضة  .            الكلوروفٌل          
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 :د األنواع التالٌة ٌتمٌز بوجود صبغة فٌكوزاثٌنأح  -11

 .سبٌروجٌرا ال.               البنٌة.             الحمراء .              الخضراء         

 
 :تقوم الطحالب البنٌة بتخزٌن المواد الغذائٌة على شكل -12

 .صحٌحجمٌع ما سبق      .ٌنارٌنوالممانٌتول    .       نشـا فلورٌدي –.        نشـا       

 
 :تستخدم مادة األلجٌن التً تصنعها الطحالب البنٌة فً صناعة -13 

 . صحٌح جمٌع ما سبق–      .األغذٌة .                األدوٌة .             الصابون       

 
 :حمراء الطحالب الحمراء تحتوي صبغة-14

 .خطأجمٌع ما سبق –   .       الكلورفٌل فقط . ٌكوسٌانٌن فقط ف–.     فٌكوزاثٌن فقط         

 
 :أحد الطحالب التالٌة ٌستخرج من مادة اآلجار -15  

 .الفٌوكس –.            السبٌروجٌرا .            السرجاسم .            الجلٌدٌوم        

 
 :تختلف الطحالب فٌما بٌنها من حٌث -16   

 .األصباغ الموجودة بجانب الكلورفٌل                            ئة التً تعٌش فٌهابٌال       

 .صحٌحجمٌع ما سبق  .                  نوع المادة الغذائٌة المدخرة        

 
 :النشا الفلورٌدي هو الغذاء المدخر فً الطحالب-17

 الحمراء والخضراء .               البنٌة  .               الخضراء           .الحمراء        

 
 :أحد أنواع الطحالب التالٌة تمثل بداٌة السلسلة الغذائٌة فً البٌئة المائٌة  -18 

 .الحمراء والبنٌة   –.               البنٌة  .               الخضراء .          الحمراء        

 
 :عات بناٌء على ٌعتمد تصنف األولٌات الى مجمو -19

 . صحٌح جمٌع ما سبق.      التركٌب الخلوي .       التكاثر .           وسٌلة الحركة         

 
 :واحدة مما ٌلً تعتبر وسٌلة الحركة فً األمٌبا -21 

 . األهداب واألسواط .      األسواط .                 األقدام الكاذبة .           األهداب      

 
 :ٌعتبر البرامٌسٌوم من األولٌات التً تتحرك بـ -21  

 األهداب واألقدام الكاذبة  .       األقدام الكاذبة .          األهداب–.         األسواط        

 
 :لها تراكٌب للحركة  لٌسأحد األولٌات التالٌة  -22   

  البالزمودٌوم .           الترٌبانوسوما            .       البرامٌسٌوم .           األمٌبا        

 
 
 

 

 : إلى جذر وساق وأوراق  ٌسمى  باٌنةالطحالب لها جسم غٌر مت-23

 بٌرونوئٌد                       أشنة                 كٌلب                               ثالوس
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 :تضم مملكة الطالئعٌات -24

 صحٌحجمٌع ما سبق       المخاطٌة والمائٌةالفطرٌات األولٌات الحٌوانٌة فقط   فقط    الطحالب     

 

 : إلى الطحالب الخضراء  ال ٌنتمًواحد مما ٌلً -25 

   سارجاسم  فولفوكس                            باندورٌنا  كالمٌدوموناس                          

 

 : خلٌة و له بالستٌدة خضراء كأسٌة واحدة مع بقعة عٌنٌةواحد مما ٌلً وحٌد -26

 باندورٌنا                            كالمٌدوموناس       

 سبٌروجٌرا    فولفوكس                                  

 

 :   انتقالٌة حركة ذاتٌة ال ٌتحركواحد مما ٌلً -27  

   سبٌروجٌرا برامٌسٌوم                رٌبانوسوما تكالمٌدوموناس                    

 

 : توجد فً واحدة مما ٌلً (    a,bكلوروفٌل )  الصبغة الخضراء -28

 الطحالب البنٌة     –                        الطحالب الخضراء  

 الفطرٌات الخضراء  –الطحالب الحمراء                           

 

 : توجد فً واحدة مما ٌلً ( صبغة فٌوكوزانثٌن    )  بنٌة  صبغة الال-29

 الفطرٌات البازٌدٌة  –الطحالب الحمراء      الطحالب البنٌة  الطحالب الخضراء     

 

 : الطحالب الحمراء تحتوي على -31

 البنٌة  صبغة فٌوكوزانثٌن           صبغة الفٌكوإرٌثرٌن الحمراء و صبغة الفٌكوسٌانٌن  الزرقاء

 .   جمٌع ما سبق   الخضراء                                     B@ , كلوروفٌل   

 

 : الطحالب الخضراء تخزن المواد الغذائٌة -31

 ( مانٌتول  والمٌنارٌن ) السكرٌة المعقدة                                   ٌدنالنشوٌة فً  بٌرونو 

 .البروتٌنٌة الدهنٌة    –                                             على شكل نشا فلورٌدي   

 

 :ٌعود اللون األحمر فً الطحالب الحمراء لوجود -32

 صبغة  الفٌكو ارٌثرٌن الحمراء والتً تطغى على الكلوروفٌل 

 صبغة  الفٌكو سٌانٌن الزرقاء  والتً تطغى على الكلوروفٌل  

  ن الحمراء  وصبغة  الفٌكو سٌانٌن الزرقاءصبغة  الفٌكو ارٌثرٌ 

 .  صبغة  الفٌوكو زانثٌن  التً تحجب الكلوروفٌل  

 

 :مادة تستخرج من الطحالب البنٌة تستخدم كمثبت فً صناعة األغذٌة -33

 الكٌتٌن –البنسلٌن                                      األجار              لجٌناأل
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 :وتستخدم (  الجلٌدٌوم   ) من الطحالب الحمراء     Agarادة األجار     تستخرج م-34

  فً تحضٌر األوساط البٌئٌة لنمو الكائنات الدقٌقة

 دواء لمعالجة االلتهابات  

 كمثبت  فً صناعة األغذٌة

 .جمٌع ما سبق  

 

 : من الطحالب الحمراء  ٌستخدم كغذاء فً بلدان شرق أسٌا -35

 فٌوكس                سارجاسم                        الجلٌدٌوم                      بورفاٌرا

       

 :  من الطحالب البنٌة ٌتركب من نصل شرٌطً متفرع ثنائٌا وبه مثانات هوائٌة تساعده على الطفو -36

    

 المٌنارٌا –                       فٌوكس                 سارجاسم               الجلٌدٌوم 

 

 :  سوطانكائن حً  وحٌد خلٌة ٌتحرك بالماء  بوساطة  -37

   كالمٌدوموناس آمٌبا                  برامٌسٌوم                        ترٌبانوسوما         

 

 :خلٌة ٌسبب مرض النوم لإلنسان  الوحٌد كائن حً   -38

 كالمٌدوموناس      آمٌبا                      بالزمودٌوم                           ترٌبانوسوما         

 

 :من الفطرٌات المخاطٌة  -39

 المشروم                       الخمٌرة                   سابرو لجٌنا                فٌزارم

 
 :أي من األولٌات التالٌة تعتبر متطفلة -41

 . األمٌبا والترٌبانوسوما   .                             ا والبرامٌسٌوم األمٌب        

 .الترٌبانوسوما والبالزمودٌوم   .                       البرامٌسٌوم والبالزمودٌوم         

  
 :أحد الفطرٌات التالٌة تعرف باأل عفـان اللـزجـة -41

   .الفٌزارم                      .                السابرولجٌنا       

 .الصدأ األبٌض فً الكرنب  .                       البٌاض الزغبً فً العنب       

 
 :التً تتطفل على  المائٌة فطر السابرولجٌنا من الفطرٌات-42

 . العنب والكرنب                                 .األسماك والطحالب      

 . الطحالب والكرنب .                                    سماك والعنب األ–    

 
 : واحدة مما ٌلً تتشابه فٌها الفطرٌات المخاطٌة والفطرٌات المائٌة -43

 . تعرف باألعفان اللزجة                              .تعٌش مترممة ومتطفلة        

 .تعٌش فً المٌاه العذبة والمالحة  .            دقٌقً للبطاطس تسبب مرض الجرب ال                
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أمؤؤاا (  ) أمؤؤاا العبؤؤارة الةؤؤعيعة وعالمؤؤة (  ) ضؤؤع عالمؤؤة :السؤؤؤال النؤؤاني 
 -: العبارة غير الةعيعة فيما يمى 

1-   (   )  لمطحالب ساق وأوراق وجذور حقيقية لمقيام بعممية البناء الضوئي. 
2-    (  )  الباندورينا من الطحالب الخضراء وتأخذ شكل المستعمرة طحمب. 
3-   (   )   تعتبر كائنات بالغة التعقيد تقوم أجساميا بكل وظائف الحياة المعقدة( البروتوزوا ) األوليات الحيوانية. 
4-   (   )  المون  الطحالب الخضراء جميعيا خضراء. 
5-   (   )   طريات المخاطيةتعتبر الفطرة فيزارم من الف. 
6-   (   )  يحتوي طحمب السارجاسم عمى مثانات ىوائية تساعده عمى الطفو. 
7-   (   )  النشا الفموريدي المواد  الغذائية في صورة تخزن الطحالب البنية. 
8-   (   )  بانوسوما الى الطالئعياتيتنتمي الترا. 
9-    (  )  ذي تعيش فيوتعتمد اليدبيات عمى حركة الوسط ال. 

11-    (  )  تتكاثر الطالئعيات جنسيا و الجنسيا. 
11-    (  )  تحتوي مممكة الطالئعيات عمى نواة حقيقية حيث ال يوجد غشاء نووي يحيط بالمادة الوراثية. 
12-    (  )  يسمى جسم الطحمب بالثالوس ألن أنسجتو غير متباينة نسبيا. 
13-   (   )  الب معيشة تكافمية مع البكتيريا مشكمين ما يعرف باألشنةتعيش بعض الطح. 
14-    (  )   مترا 60طحمب الكيمب ىو أحد أنواع الطحالب الخضراء والذي يبمغ طولو. 
15-    (  )  يعتبر طحمب الفولفكس أحد أنواع الطحالب الخضراء التي تتكون من خمية واحدة. 
16-    (  )  مصدرا أساسيا لغذاء األسماك والحيوانات البحرية تعتبر الطحالب الخضراء. 
17-    (  )  يتميز طحمب الكالميدوموناس بوجود جدار خموي و مجموعة من البالستيدات الخضراء. 
18-   (   )  معظم الطحالب البنية تعيش في المياه العذبة. 
19-   (   )   تتحرك الترايبانوسوما بواسطة األىداب. 
21-   (   )  تعرف الطحالب الحمراء بيذا االسم إلحتوائيا عمى صبغة الفيكوسيانين الحمراء. 
21-    (  )  البالزموديوم من السوطيات التي تسبب مرض النوم األفريقي. 
22-    (  )  تتميز األميبا بوجود أقدام كاذبة تستخدميا في الحركة والتغذية. 
23-   (   )  مائية وجود طورين يتعاقبان خالل دورة الحياةمن مميزات الفطريات ال. 
24-   (   )   تغطي كل أجزاء الجسم" أىداب " البراميسيوم يتحرك بواسطة زوائد رفيعة. 
25-   (   )  مخزن المواد الغذائية في الطحالب الحمراء عمى صورة النشا الفموريدي. 
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26-    (  )  تتغذى تغذية ذاتية أو غير ذاتية مممكة الطالئعيات كائنات وحيدة الخمية. 
27-    (  )  تعتبر السبيروجيرا من الطحالب التي تأخذ شكل ورقة. 
28-   (   )   تخزن الطحالب الحمراء المواد الغذائية في صورة مركب كربوىيدراتي يعرف بالالمينارين. 

وعة ما يناسب عبارات المجم( ب)إختر من عبارات المجموعة : النالثالسؤال 

 :وأكتب الرقم في خانة اإلجابة ( أ)
 

 (ب ) المجموعة  (أ ) المجموعة  اإلجابة
3 
1 
2 

 .نوع من أنواع الطحالب يحتوى عمى الكموروفيل أ وب 
 .نوع من الطحالب يحتوى عمى صبغة الفيوكوزانثين 

 نوع من الطحالب يحتوى عمى صبغة فيكوأريثرين وفيكوسيانين

 .الطحالب البنية  .1
 .ب الحمراء الطحال .2
 .الطحالب الخضراء  .3
 .األميبا  .4
 .البالزموديوم  .5

 
 (ب ) المجموعة  (أ ) المجموعة  اإلجابة
4 
1 
 
2 

 .نوع من الطحالب يمثل بداية السمسمة  الغذائية في البيئة المائية 
نوع من الطحالب تستخدم في تصنيع مادة األلجين التي تستخدم في 

 .صناعة الصابون 
يستخرج منو مادة  اآلجار التي تستعمل كبيئة  نوع من الطحالب

 .لنمو الكائنات الحية الدقيقة 

 .الطحالب البنية  .1
 .الطحالب الحمراء  .2

 .الترايبانوسوما  .3
 الطحالب الخضراء .4

 
 (ب ) المجموعة  (أ ) المجموعة  اإلجابة
4 
1 
5 
2 
3 

 .مراكز تجمع النشا في البالستيدة الخضراء 
 .كل كرة مجوفة من أنواع الطحالب يأخذ ش

 .من أنواع الطحالب يتكون من خمية واحدة 
 .من أنواع الطحالب يأخذ شكل ورقة 
 .من أنواع الطحالب خيطي الشكل 

 .طحمب الفولفوكس  .1
 .خس البحر  .2
 .السبيروجيرا  .3
 .البيرينويد  .4
 .الكالميدوموناس  .5
 .الطحالب الحمراء  .6

 
 (ب ) المجموعة  (أ ) المجموعة  اإلجابة
2 
1 
 

 نوع من الطحالب يتميز بوجود سوطين من الناحية األمامية
 .نوع من الطحالب يخزن المواد الغذائية في صورة النشا الفموريدي

 .الطحالب الحمراء  .1
 .الكالميدوموناس  .2
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 .فيوكس ال .3 .نوع من الطحالب يتميز بوجود مثانات ىوائية تساعد عمى الطفو 3
 .السارجاسم  .4

 
 (ب ) مجموعة ال (أ ) المجموعة  اإلجابة
    2 
    4 
     1 
     3 
 
     6 

 .تحرك باألقدام الكاذبة يالخمية  كائن حي وحيد
 .تحرك بواسطة األىداب يالخمية  كائن حي وحيد

 .نوع من الكائنات الحية يسبب مرض النوم األفريقي 
نوع من الكائنات الحية تعتمد في حركتيا عمى الوسط الذي 

 .فيو تعيش 
 .ية تسبب مرض الجرب الدقيقي لمبطاطس كائنات ح

 .الترايبونوسوما  .1
 .األميبا  .2
 .البالزموديوم  .3
 .البراميسيوم  .4
 .الكالميدوموناس  .5
 .فطريات مخاطية  .6
 .فطريات مائية  .7

 

 : الرابعالسؤال 
أكتؤؤب بؤؤين القوسؤؤين ااسؤؤا أوالمةؤؤ مل العممؤؤي الؤؤ ي تؤؤعل عميؤؤة كؤؤل مؤؤن العبؤؤارات 

 :التالية
 .ب عبارة عن كرة مجوفة مكونة من عدد كبير من الخالياطحم(     الفولفكس)   .1
 .الخضراء  كز تكوين النشا في الطحالبامر (       بٌرونوٌد )  .2
 .صبغة توجد في الطحالب البنية تحجب صبغة الكموروفيل الخضراء(     ز انثٌنوفٌك)  .3
 .ألغذية اوتستخدم كمثبت في صناعة  البنية مادة تصنع من الطحالب(         االلجٌن)  .4
 .تراكيب تساعد طحمب الفيوكس عمى الطفو(  هوائٌةالمثانات ال)  .5
 .زوائد بروتوبالزمية تساعد األميبا عمى الحركة(  االقدام الكاذبة)  .6
 .زوائد رفيعة تغطي جسم البراميسيوم(        االهداب)  .7
 .كائن وحيد الخمية يتحرك باألقدام الكاذبة(         االمٌبا)   .8
 .كائن حي وحيد الخمية يسبب مرض النوم األفريقي(   انوسوماالتراٌب)  .9

 .الطحالب التي تعيش معيشة تكافمية مع الفطريات(         األشن )   .11
 .مسببا الزغب األبيض عمييا  نوع من الفطريات تعيش في الماء متطفمة عمى األسماك(   السابرولجٌنا)  .11
 .ب الدقيقي لمبطاطسكائنات حية تسبب مرض الجر (  فطرٌات مخاطٌة)  .12
 امممكة تضم كائنات حقيقية النواة وحيدة الخمية أو خيطية أو متعددة الخالي(      الطالئعٌات)  .13
 كائنات طالئعية ذاتية التغذية  (       الطحالب)    .14
 .مترا  61أكبر أنواع الطحالب يعيش فى مياه المحيط البارد يبمغ طولو (          الكٌلب)   .15
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 نوع من الطحالب الخضراء وحيدة الخمية وتحتوى عمى سوطين (  موناسالكالمٌدو)  .16
 .نوع من  الطحالب تحتوى خالياىا عمى صبغة الفيوكوزانثين (          لبنٌةا)  .17

 .مادة تنتجيا الطحالب البنية وتستخدم كمثبت فى صناعة األغذية والمنتجات التجارية (          األلجٌن)  .18
 .مب ينتشر فيو بكثرة المثانات اليوائية تساعده عمى الطفو طح(        الفٌوكس)   .19
 .طحالب تحتوى خالياىا عمى صبغة الفيكواريثرين والفيكوسيانين(          الحمراء ) .21
  .نوع من الطحالب الحمراء يستخمص منو مادة األجار (        الجلٌدٌوم )  .21
  .غذاء فى الصين واليابان نوع من الطحالب الحمراء يستعمل ك(       اٌرالبورفا)   .22
 .كائن حي أولى يعتمد فى حركتو عمى األىداب (      البرامٌسٌوم ) .23
  .كائن حي أولى طفيمى وحيد الخمية ال يحتوى عمى أى تراكيب لمحركة (     البالزمودٌوم)  .24
  .نوع من الفطريات المخاطية يمتاز بوجود طورين فى دورة حياتيا (        فطرةفٌزارم)  .25
 .نوع من الطحالب الخضراء يتكون من خمية واحدة ( لكالمٌدوموناسا) .26
  1صبغة حمراء توجد في الطحالب الحمراء وىي تطغي عمي الكموروفيل (  فٌكو ارثٌرٌن)  .27
 . كائنات وحيدة الخمية متغيرة الشكل تتميز بوجود زوائد بروتوبالزمية (  ذوات األقدام الكاذبة)  .28

  .ه عمى الطفو دفاخات في نياية النصل لطحمب الفيوكس وتساعانت(  هوائٌةالمثانات ال)  .29
الخضوراء لطحموب  ةجزء متحوور مون السويتوبالزم شوديد الحساسويو لمضووءويوجد فوي البالسوتيد(   البقعة العٌنٌة)  .31

 .الكالميدوموناس 

 .ب , طحالب تحتوي عمى كموروفيل أ(      الخضراء الطحالب)  .31
 : السؤال الخامس 

                                   : من قارن بين كل 
 مملكة الطالئعيات مملكة البذائيات وجه المقارنة

 ٌوجد ال ٌوجد وجود غشاء حول النواة

 واحدة وحٌدة عدد الخالٌا

 ٌوجد ال توجد المٌتوكندرٌا

 ال ٌوجد ٌوجد الراٌبوسومات

 ذاتٌة وغٌر ذاتٌة غٌر ذاتٌة التغذٌة

 
 
 

 األوليات حالبالط وجه المقارنة

 غٌر ذاتٌة التغذٌة ذاتٌة التغذٌة طرٌقة التغذٌة
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 األهداب -األقدام الكاذبة  -السوط التتحرك وسٌلة الحركة

 
 

 الطحالب الخضراء وجه المقارنة
الطحالب 

 البنية

الطحالب 

 الحمراء

 الصبغات الموجودة فٌها
 الكلوروفٌل أ ، ب ،

 الكاروتٌن
  الكلوروفٌل
 فٌوكوزانثٌن

 ٌوكوارثٌرٌنف
 فٌكوسٌانٌن

 بٌرونوٌد الغذاء المدخر
 مانٌتول

 المٌنارٌنو
 الفلورٌدي نشاال

 الجلٌدٌوم فٌوكس اسبٌروجٌرا أمثلة تنتمً إلٌها

قدرتها على إنتاج 
 األكسجٌن

 لها القدرة تنتج االكسجٌن تنتج االكسجٌن

 

 
 شكل البالستٌدات

 طحلب السبيروجيرا طحلب الكالميذموناس

 شكل حلزونً الشكل كاسٌة

 
 وسٌلة الحركة

 ال تتحرك السوط

 
 وجود البقعة العٌنٌة

 الٌوجد ٌوجد

 
 مركز تخزٌن الغذاء

 دٌبٌرونو
 و ولٌتمان

 المٌنارٌن
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 وسٌلة الحركة

 

اليوجلين األميبا

 ا

البراميس

 يوم

التريبان

 وسوما

البالزمود

 يوم

 الٌوجد السوط االهداب السوط االقدام الكاذبة

 غٌر ذاتٌة غٌر ذاتٌة غٌر ذاتٌة ذاتٌة وغٌر ذاتٌة غٌر ذاتٌة التغذٌة  نوع

 
 تنتمً إلى 

ذوات االقدام 
 الكاذبة

 البوغٌات السوطٌات الهدبٌات تالسوطٌا

 
 مكان المعٌشة

مترممة او 
متطفلة على 

 الحٌوانات

 البرك و المٌاه العذبة
 ستنقعاتمال

 الدم الدم

 

 
 مكان المعٌشة

 

 الفطريات المائية اطيةالفطريات المخ

 فً المٌاه العذبة او المالحة فً االماكن الرطبة على االشجار

 متطفلة او مترممة متطفلة او مترممة نوع التغذٌة

 أضرارها
 

تسبب امراض نباتٌة مثل مرض 
 الجرب الدقٌقً للبطاطس

مرض البٌاض الزغبً والصدا 
 االبٌض

 مثال ٌنتمً إلٌها
 

 االسابرولجٌن فٌزارم

 :عمل لما يمي تعميال عمميا سميما :  السؤال الساعس 
 .يسمى جسا ال عمب بالنالوس  -1

الن انسجة الطحالب غٌر متباٌنةنسبٌا أي ان هذه االنسجة ال تتماٌز بقدر ٌكفً لتكوٌن جزور حقٌقٌة وسٌقان واوراق    
. 

 .تتشابه ال عالب في غالبية خةائةها مع النباتات الراقية  -2
 ا ذاتٌة التغذٌةالنه

 .يةنف  عمب الكالميعوموناس ضمن ال الئعيات  -3
 النه من الطحالب الخضراء وحٌدة الخلٌة 

 . تتميز ال عالب بتنوع نواتج عممية البناء الضوئي  -4
 حسب نوع الغذاء المدخر 

 .تتميز بعض ال عالب بقيمتها ااقتةاعية الهامة  -5
 لبنٌة واالجار من الطحالب الحمراءالنه ٌستخرج االكسجٌن من الطحالب ا

 .يعرف  عمب الفيوكس بأعشاب الةخور  -6
 النه ٌكثر هذا الطحلب على الشواطئ القرٌبة من المحٌطات

 .يتميز  عمب الفيوكس بإعتوائه عمى منانات هوائية  -7
 لكً ٌتمكن من الطفو على سطح الماء

 .يةنف  عمب الجميعيوا ضمن ال عالب العمراء  -8
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 رثرٌن الحمراء والفٌوكوسٌانٌن الزرقاءاد صبغة الفٌوكولوجو

 .الالميناريا ضمن ال عالب البنية , يةنف  عمب السارجاسا  -9
 لوجود صبغة فٌكوزانثٌن البنٌة اللون 

 .يةنف  عمب البانعورينا ضمن ال عالب الخضراء  -11
 ب, لوجود الكلوروفٌل أ 

 .عسب وسيمة العركة لكل منها ( روتوزوا الب) يمكن تةنيف األوليات العيوانية  -11
 البوغٌات  -4االقدام الكاذبة  -3السوطٌات  -2الهدبٌات  -1النها تتكون من اشكال  

 تتميز الف ريات ال الئعية بأن أغمب أفراعها ضار بالنبات و العيوان -12
 ً والصدا االبٌض النها تسبب امراض نباتٌة مثل مرض الجرب الدقٌقً للبطاطس و مرض البٌاض الزغب

 .تتميز ال عالب بأنها  اتية التغ ية -13
 النها تحتوي على مادة الكلوروفٌل فتقوم بعملٌة البناء الضوئً

 .يتميز  عمب الكالميعوموناس بوجوع بقعة عينية-14
 الشدٌدلكً ٌساعد الطحلب على التواجد فً االماكن المضٌئة لتقوم بعملٌة البناء الضوئً او الهروب من الضوء 

 .يتميز  عمب الكالميعوموناس بوجوع سو ين أماميين-15
 لكً ٌتحرك بها وٌستطٌع السباحة

 .لم عالب أهمية كبرى في الةناعة-16
 تقوم صناعات ضخمة حول مناطق انتاج وحصاد هذه الطحالب لتصنع مادة االلجٌن 

 .ال عالب الخضراء ليست جميعها خضراء المون -17
 وتٌن الموجودة فٌها حسب نوع اصباغ الكار

 .سبب تسمية ال عالب العمراء به ا ااسا -18
 النها تحتوي على فٌكوارٌثن التى تطغى على الكلوروفٌل

 .ال عالب الخضراء بعاية السمسمة الغ ائية في البيئة المائية-19
 النها تعتبر مصدرا اساسٌا لغذاء االسماك والحٌوانات البحرٌة 

 

 .بالمون الزيتوني أو البني تمون ال عالب البنية-21
 النها تحتوي على صبغة فٌكوارثٌن وهً التً تحجب صبغة الكلوروفٌل الخضراء وتظهر اللون البنً والزٌتونً

 .تةنف ال عالب الى نالث مجموعات-21
 حسب االصباغ الموجودة فٌها 

 .تستخعا ال عالب البنية في الةناعة-22
 نتاج وحصاد هذه الطحالب تستخدم لتصنٌع مادة األلجٌنألنه تقوم حولها صناعات ضخمة فعند ا

 .لم عالب الععيع من الفوائع لعياة الكائنات العية -23
 ألنها تقوم بانتاج الغذاء واألكسٌجٌن

 .أمكن تةنيف األوليات العيوانية إلى أربع مجموعات رئيسية -24
 حسب وسٌلة الحركة وأسلوب التكاثر والتركٌب الخلوي

 1 عالب كائنات  اتية التغ ية تعتبرال -25
 ألنها تحتوي على مادة الكلوروفٌل 

  1إقامة المةانع عول منا ق إنتاج وعةاع ال عالب  -26
 .لتصنٌع مادة األلجٌن التً تدخل فً كثٌر من الصناعات مثل الصابون واألغذٌة واألدوٌة 
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 : كل من ما أهمية :السؤال السابع 
 .الطحالب الخضراء  -1

 .اٌة السلسلة الغذائٌة فً البٌئة المائٌة وتعتبر مصدراً أساسٌاً لغذاء األسماك والحٌوانات البحرٌة تمثل بد

 .البيرونويد في الطحالب الخضراء  -2
 ٌتجمع فٌها النشا الناتج النهائً لعملٌة البناء الضوئً فً البالستٌدة الخضراء 

 .البقعة العينية في طحمب الكالميدوموناس  -3
 .الطحلب على التواجد فً األماكن المضٌئة للقٌام بعملٌة البناء الضوئً والهروب من الضوء الشدٌد تساعد 

 .األسواط في طحمب الكالميدوموناس  -4
 .لكً تساعده على الحركة بسهولة فً الماء 

 . الطحالب البنية -5
حييول منيياطق جنتيياج وحصيياد هييذه هييً أحييد المصييادر الطبٌعٌيية المهميية بالمحٌطييات حٌيين تقييوم علٌهييا صييناعات ضييخمة 

 .الطحالب لتصنٌع مادة األلجٌن 

 
 
 .الطحالب الحمراء  -6
تخرج منها مادة اآلجار والتً تستخدم فً صناعة الحلوٌيات وتحضيٌر األوسياط البٌئٌية الالزمية لنميو الكائنيات الحٌية سٌ

 .ومنها ما ٌستعمل كغذاء مثل طحلب البورفاٌرا فً الصٌن والٌابان  .الدقٌقة 

 .المثانات اليوائية في طحمب الفيوكس  -7
 لكً تساعده على الطفو فوق سطح الماء

 .طحمب الجميد يوم  -8
ٌستخرج منه مادة اآلجار والتً تستخدم فيً صيناعة الحلوٌيات وتحضيٌر األوسياط البٌئٌية الالزمية لنميو الكائنيات الحٌية 

 الدقٌقة

 .طحمب البورفايرا  -9 
 .ان الشرق األقصى مثل الصٌن والٌابان ٌستعمل كغذاء  فً معظم بلد

 .األقدام الكاذبة في األميبا  -7
 .لكً تساعدها على الحركة 

 .األىداب في البراميسيوم  -8
 .لكً تساعدها على الحركة  

 .في األميبا  بضةالفجوة المتق -9
 .نها اسموزٌاً ألنها تعٌش فً ماء عذب أقل م. جخراج الماء الزائد عن حاجتها والمكتسب جسموزٌاً 

تعؤرف عمؤى الكائنؤات التاليؤة الممنمؤة بالرسؤا نؤا أجؤب عؤؤن  -1: النؤامنالسؤؤال 
 :الم موب 
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 ال الئعياتتصنف ىذه الكائنات ضمن مممكة _ 1
حوووووودد كسووووووم الكووووووائن الحووووووي التووووووي توضووووووحيا األشووووووكال  -2

 :المقابمة
 وعيع الخمية ....الكالميعوموناس ..... - أ

 خي  ......اسبيروجيرا ..... - ب

 مستعمرة ........الفولفكس ..... -ج
 .صنف بنيان الجسم في ىذه الكائنات _ 3
 بيذا االسم ؟( ب ) ما سبب تسمية الكائن _ 4

 لوجوع بالستيعة عمزونية
 .اكتب البيانات المشار كلييا بأسيم عمى الرسم _ 5
 ؟( أ ) لمكائن  2و  1ما أىمية التراكيب _ 6

 
 

 : أنواع ال عالب البنية يمنل الشكل المقابل أعع -2
 فيوكس ما اسم ىذا الطحمب ؟_ 1
ما الذي يساعد ىذا الطحمب عمى المعيشة طافيوا فووق _ 2

 المنانات الهوائية الماء ؟
موووا نووووع الصوووبغة الموجوووودة فوووي ىوووذه الطحالوووب والتوووي _ 3

 فيوكوزاننين تحجب صبغة الكموروفيل الخضراء ؟
انتؤؤؤاج مؤؤؤاعة  موووا أىميوووة ىوووذه الطحالوووب االقتصوووادية ؟_ 4

 .األلجين 
 

 :تعرف عمى األوليات العيوانية بالرسا نا أجب عن الم موب  -3
 

 بقعة عينية

 فجوة
 متقبضة

 بالستيعة
 خضراء

 اخراج الماء الزائع -االعساس بالضوء
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لى أي مجموعة من األوليات الحيوانية ينتمي عمييا _ 1  .اكتب اسم كل كائن أسفل الرسم وا 
 .اكتب بيانات األرقام المشار كلييا باألسيم عمى الرسم _ 2

كيف تستطيع ىذه الكائنات اخراج الماء الزائد من أجساميا .. الحيوانية في المياه العذبو  تعيش معظم ىذه األوليات_ 3
 .عمل كجابتك .. وىل يوجد مثل ىذا التركيب في الكائنات التي تعيش في الماء المالح  عن طرٌق الفجوة المتقبضة ؟

 ال لتساوي التركٌز بٌن الخلٌة والبٌئة المحٌطة بها

 مرض النوم االفرٌقً لإلنسان ؟( ج ) لذي يسببو الكائن ما اسم المرض ا_ 4

 .لماذا صنفت مجموعة الكائنات السابقة الممثمة بالرسم تحت مممكة الطالئعيات _ 5
 حقٌقٌة النواة  -( كتلة بوتوبالزمٌة واحدة بالغة التعقٌد) ألنها وحٌدة الخلٌة

 :ما ا تتوقع أن يععث في العاالت التالية : التاسعالسؤال 
 .غياب الفجوتان المتقبضتان في طحمب الكالميدوموناس  -1

 ثم تنفجر.تنتفخ بسبب انتشار الماء من الخارج الٌها 

 عدم االحساس بالضوء.غياب البقعة العينية من طحمب الكالميدوموناس  -2

 .اختفاء صبغة الفيوكوزانثين من الطحالب البنية  -3
 تظهر باللون األخضر وال تظهر باللون البنً 

 .ب  مثانات ىوائية في طحمب الفيوكس غيا -4
 لن ٌطفو الطحلب 

 البراميسيوا األميبا

 الترايبانسوما

 الهعبيات  وات األقعاا الكا بة

 السو يات


