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من المجموعة )ب( واكتب رقمها أمام ما أو الشكل السؤال الثالث : في الجدول التالي إختر العبارة 

 يناسبها من عبارات المجموعة ) أ ( :  

 المجموعة )  ب  ( المجموعة   )  أ  (   الرقم

(...2..) 

(..1..) 

 نسان .فيروس يصيب اإل

 A-2                   فيروس يصيب الحيوان .

 مرض نيوكاسل  -1   

 الحصبة -2    

 التبقع في التبغ  -3    

(...5.) 

 

 

(..4..) 

 نفلونزا.أحد االشكال التالية يمثل فيروس اإل

 

 

 أحد األشكال التالية يمثل فيروس ملتهم البكتيريا .

A-2 

 

  4-  

 

 5-  

 

6-           

(..3..) 

(...2..) 

 فيروس يصيب نبات التبغ . 

 A-2   فيروس يصيب نبات البطاطس  .

 النكاف -1

 التفاف األوراق -2

 مرض التبقع  -3     

(...6..) 

(...4..) 

 .  نباتفيروس يصيب ال

  

 A-2       فيروس يصيب الحيوان  .

 الحمى القالعية  -4     

  االنفلونزا -5

 التفاف األوراق                                            -6

(...3.) 

(..1...) 

 فيروس داء األسد المعدي يصيب 

 يصيب   الدجاج طاعونفيروس 

B-2 

1-  

2-  

3-   

(..4...) 

(..6..) 

 من تكاثر الفيروسات  األولىرحلة الم

 خيرة من تكاثر الفيروساتالمرحلة األ

 االلتصاق  -4

 حقن المادة الوراثية -5

 انفجار خلية العائل -6
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 لكل مما يلي :  دقيقايا ً السؤال الخامس :  علل تعليال علم
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 ..........................................................ألنها تغزو الخاليا وتدمرها.....................

 B-2       .نسان أو الحيوانالذي يصيب نبات التبغ ال يضر اإل الفيروس  -2
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 A-2   ة في وجود مجموعة من الناس.الزكام بدون استخدام مناديل ورقيعند عطس شخص مصاب ب -1
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 .........................................................................يتحلل الحمض النووي لها............

 B-2           نبات البطاطس المصاب بفيروس التفاف األوراق .ألوراق نسان ول اإلعند تنا -3
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 مع ذكر السبب : ، ضع تحته خطا مما يلي ال ينتمي للمجموعة واحد:  بع السؤال السا

 قصب السكر   (ورق التفاف   -   حصبةمرض ال  –التفاف أوراق البطاطس  –مرض التبقع  )  –1

 A-2    .....................................................حصبةمرض ال الجواب : .............

 ............................ألنه مرض فيروسي يصيب اإلنسان والبقية تصيب النباتالسبب  : ..............

 ة  (حصبال –  االنفلونزا  -  اإليدز  –) شلل األطفال   -2

 A-2  ...............................................................  اإليدز الجواب : ..........

 .............................ألنه مرض فيروسي مميت، والبقية تسبب المرض السبب  : .............

 الحمى القالعية ( – مرض الحصبة  -طاعون الدجاج  –) داء األسد  -3

 A-2  .....................................................حصبةمرض ال الجواب : .............

 ............................ألنه مرض فيروسي يصيب اإلنسان والبقية تصيب الحيوانلسبب  : ..............ا

 :عن األسئلة التي تليها ثم  أجب  التاليةأدرس األشكال  :  ثامن السؤال ال  

 رسم .،ضع الرقم المناسب لكل من التراكيب التالية  على الالرسم المقابل يوضح تركيب الفيروس  -1

 B-2                    خيط الذيل . -1

 محفظة . -2

 المادة الوراثية . -3

 الذيل . -4
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 :عن األسئلة التي تليها ثم  أجب  التاليةأدرس األشكال  : ثامن السؤال التابع   

 B-2    -رتب مراحل تكاثر فيروس القم البكتيريا حسب أولوية حدوثها :   -2

 

 

 

  

 B-2     :رتب مراحل تكاثر الفيروسات في الجدول :       تاسعالسؤال ال 
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