
 ا العامةالبيولوجي :امتحان مادة
 تربية أساسي االولي :الفرقة

العلوم البيولوجية : ةشعب
 تخلفات-والجيولوجية

 درجة(5.25دقيقة )  03 الزمن:
 

 جامعة بنها 
 كلية العلوم

 قسم علم الحيوان

66/5/.366 

 

 :ختر اإلجابة الصحصحةأ

 2222222222222هي الكر وموسوماتكائنات عددا في عدد أقل ال -6
السيبيا-أ الفأر-ب  االنسان-ج   دودة االسكارس-د   

 22222222222 السنترومير ميـــســي -.
االختناق االولي-أ االختناق الثانوي-ب  التابع-ج  الخيط الكروماتيني-د   

 2222222222 يكون االنقسام الميوزي في -0
المناسل الذكرية-أ المناسل االنثوية-ب  كالهما-ج  الجسدية الخاليا-د   

 22222222222 عدد أجسام بار في الذكور العادية -4
صفر-أ واحد-ب  اثنان-ج  ثالثة-د   

 22222222222 تكون الكروموسومات مصطفة علي خط االستواء في الخلية في المرحلة -5

التمهيدية-أ االستوائية-ب  االنفصالية-ج  النهائية-د   
 222222222اي من هذه العضيات تتصل دائما بغشاء النواة -6

اجسام جولجي-أ ليسوسوم-ب  الشبكة االندوبالزمية الخشنة-ج  الشبكة االندوبالزمية الناعمة-د   
 غالبا اجسام جولجي تري مترافقة مع -7

ميتوكوندريا-أ الشبكة االندوبالزمية الخشنة -ب  ليسوسوم-ج  ال شيء مما سبق-د   

 22222 عملية االرتشاف عكس عملية -8

البلعمة-أ االدخال-ب  االخراج-ج  االنتشار-د   

 222222222اي من هذه العضيات تحتوي علي أعراف -9

النواة-أ السنتريول-ب  ميتوكوندريا-ج  جولجي -د   
 2222222222 ال يوجد السنتروسوم في الخاليا -10

العصبية-أ كرات الدم الحمراء-ب  الخاليا النباتية-ج  جميع ماسبق-د   
 22222222الغالبية العظمي من الخاليا تكون -11

مدمج خلوي-أ عديمة االنوية-ب  ثنائية االنوية-ج  وحيدة االنوية-د   

 222222يكون عارض مواء القطط نتيجة شذوذ في الكروموسوم رقم -12

5-أ 13-ب  21-ج  18-د   
 2222222222222 ظاهرة الجنندرة قد تظهر في -13

االنسان-أ النبات-ب  ذبابة الفاكهة-ج  ال شيء مما سبق-د   
 22222222صناعيا عن طريقالتكاثر البكري يحدث  -14

التلقيح الصناعي-أ وضع البويضات في محاليل كيميائية-ب  التلقيح الطبيعي-ج  الشيء مما سبق-د   

 222222222عدد الكروموسومات في البويضة المخصبة في لالنسان -15

46-أ 23-ب  21-ج  الشيء مما سبق-د   

 

 

 مع تمنياتنا بدوام التفوق

 راويــــــم الشعـــام ابراهيــد . هي

 

 



ا البيولوجي :امتحان مادةإجابة 
 العامة
 تربية أساسي األولي :الفرقة

العلوم البيولوجية : ةشعب
 تخلفات-والجيولوجية

  درجة(5.25دقيقة )  03 الزمن:

 جامعة بنها 
 كلية العلوم

 قسم علم الحيوان
 

 :ختر اإلجابة الصحصحةأ

 دودة االسكارس- د ....أقل الكائنات عددا في عدد الكروموسومات هي -1

    

 االختناق االولي-أ2222 يسمي السنترومير -2

    

 كالهما-ج2222222222  يكون االنقسام الميوزي في -3

    

 صفر-أ222222222  عدد أجسام بار في الذكور العادية -4

    

 االستوائية-ب22222222222  تكون الكروموسومات مصطفة علي خط االستواء في الخلية في المرحلة -5

    

 الشبكة االندوبالزمية الخشنة-ج .........اي من هذه العضيات تتصل دائما بغشاء النواة -6

    

 الشبكة االندوبالزمية الخشنة -ب ...... غالبا اجسام جولجي تري مترافقة مع -7

    

 االخراج-ج22222  عملية االرتشاف عكس عملية -8

    

 ميتوكوندريا-ج222222222 تحتوي علي أعراف اي من هذه العضيات -9

    

 العصبية-أ2222222222  ال يوجد السنتروسوم في الخاليا -11

    

 وحيدة االنوية-د ........الغالبية العظمي من الخاليا تكون -11

    

 5-أ222222 يكون عارض مواء القطط نتيجة شذوذ في الكروموسوم رقم -12

    

 ذبابة الفاكهة-ج ............. ظاهرة الجنندرة قد تظهر في -13

    

 وضع البويضات في محاليل كيميائية-ب ........التكاثر البكري يحدث صناعيا عن طريق -14

    

 46-أ222222222 عدد الكروموسومات في البويضة المخصبة في لالنسان -15

    

راويــــــم الشعـــام ابراهيــد . هي  


