
 

 

 
 

 :ساســــيةبيانات أ -أوالً:
 . علوم متكاملةالعنـــــوان :   •
 CURR411   الكــــــود :   •

ا:
ً
 : وصف املقرر ثاني

إلبراز   ة مجالا المفاهيم الرئيسيتناول المقرر قضية التكامل بين فروع العلم المتعددة ويتخذ من مجموعة       
 .(التنوع -الوحدة –التغير  –التزان ) هذا التكامل وترابطها من خالل الظواهر المتعددة

اثال
ً
 -:حمتوى األسئلة :ث

A-  أمامك   البدائل املتاحة   بني  ري اإلجابة الصحيحة من ت: - 

 -تتم عملية التجهيز والتعديل وإزالة األجزاء غير العاملة ألى مما يلى: .1
 . mRNA-الكروموسوم.                         د -جالجين.                       -.               بDNA-أ

 -في تعقيمه للماء بأنه مؤكسد..................: يمتاز األوزون  .2
 منعدم الفاعلية. -د           .                   قوى - ج                متوسط.        -ب      ضعيف.        -أ

 -......:يدخل الماء في تكوين سوائل الجسم .3
 جزء بسيط منها.-معظمها.                                 د - ج     بعضها.           -ب.            جميعها-أ

 - :.فإنه يميل لـ......... للمثيرات الخارجيةالجسم كلما تعرض  .4
 تجاهل اضطراباته الداخلية. -د  حدوث اضطرابات بيولوجية شديدة به.    -ج  فقدان اتزانه.      -ب   استعادة اتزانه.-أ

 - عن حد معين فإنه يستجيب لمجابهة ذلك من خالل..................: سمة الجحرار  إذا ارتفعت درجة حرارة .5
 المخ. -د                           الغدة الدرقية.    -ج            .غدد العرقيةال- ب.        البنكرياس-أ

 -.............: بوصفها تتصرف جزيئات الماء .6
 . مجموعات رباعية الجزىء-د     مجموعات سداسية الجزىء.     -مجموعات خماسية الجزىء.  ج-جزيئات حرة.  ب-أ

 - ...............:أى مما يلى  يفيد المحتوى المتكامل فى إبراز .7
 الخبرات التعليمية. تفتت -د    عمق الخبرات التعليمية.-ج الخبرات التعليمية.   تخصصية -ب   ة.الخبرة التعليمي وحدة-أ  
 

  بنك أسئلة فى مقرر العلوم املتكاملة
 الفرقة الرابعة

 مواد اجتماعية( -لغة عربية-الشعبة أساسى )علوم
 منوذج اسرتشادى 

 جنيب بوسى    /د
 



 

 

 - .............:يمثل موضوع البيومعلوماتية الحيوية مثااًل للتكامل ضمن  .8
 . أكثر من مجالين-د                           مجالين. -ج        مجال دراسى واحد.   -مادة دراسية.    ب-أ

 - ..............:للماء على كوكب األرض االحالة األكثر شيوعً  .9
 الغروية.-د                الصلبة.            -ج             الغازية.           -ب.       السائلة-أ

 - قوة...................:يزداد التوتر السطحى للماء نتيجة  .10
 التماسك.- د                الجذب.      -ج                الشد.           -التالصق.     ب -أ

 - ............:تساعد قوة تالصق جزيئات الماء مع اإلناء الحاوى لها على .11
 فاض مستواه ثم ثباته.خان -د               انخفاض مستواه.   -ج               ثبات مستواه.  -ب . ارتفاع مستواه -أ

 - :..........ماعداكل ما يلى  األنبوبة الشعرية من العوامل المؤثرة على ارتفاع السائل داخل .12
 الضغط الجوى. -د                قطر األنبوبة.    -ج             . سرعة السائل-ب     .كثافة السائل-أ

 -.............:تمتاز الرابطة الهيدروجينية بين جزيئات الماء بأنها  .13
 قليلة التكّون.-د                             قوية.-ج             متوسطة.       -ضعيفة.        ب-أ

 -خاليا الجهاز الهضمى أثناء عملية الهضم وفق أي من اآلليات التالية:تتم عملية التعبير الجينى في  .14
 . لبعض الجينات في أوقات مختلفة- ب.                                         لجميع الجينات في وقت واحد- أ   
 في أوقات مختلفة. لجميع الجينات -د                لبعض الجينات في وقت واحد.                         -ج  

 - فإنه يكون.................: أنه خالى من أية كائنات دقيقة أو مواد معدنيةعندما يتسم الماء ب .15
 جوفى المنشأ.-د                  غير نقى.       - جغير صالح لالستخدام. -ب    صالح لالستخدام.-أ

 - ................:.فإنه يصبح لعوامل طبيعية أكسبته تغير في اللون والطعم أو الرائحة الماء عرضاذا ت .16
 جوفى المنشأ.- د                       غير نقى.- ج  غير صالح لالستخدام.-صالح لالستخدام.      ب -أ     
 -وهو................: مستويات االتزان البيولوجىأحد عد االتزان على مستوى الخلية ي   .17

 الرابع.- د  الثالث.                     - ج    الثانى.               -.                باألول-أ
 - وهو........................: مستويات االتزان البيولوجى أحدي عد االتزان على مستوى الغدة النخامية  .18

 الرابع.- د            .            الثالث- ج        الثانى.         - ب  األول.           -أ     
 - عن طرق التعقيم األخرى بــ..........................:تطهير الماء بالكلور  طريقةتتسم  .19

ا.  -الفاعلية الكبيرة.       ب-أ  التكلفة العالية.-د          .    سرعة الستعمال-جالتكلفة المنخفضة جدا
 



 

 

 - عدة عوامل منها.............: تتوقف فاعلية الكلور في تطهير الماء على .20
 لزوجة الماء.-د         كثافة الماء.         -ج            .مدة التفاعل-الضغط الجوى.       ب-أ

 -بأنه أكثر...........: عن المناهج التقليدية يتسم المنهج المتكامل .21
ا.                  -.              بواقعية-أ  علمية.-د           كثافةا.              -ج تفككا

 - ...............:طريقة التعقيم باستخدام األشعة فوق البنفسجية بأنها ذات  تتسم .22
 تكلفة منخفضة. -د    سرعة في الستعمال.     -فاعلية مستمرة.          ج -ب         تكلفة عالية.-أ

 - ............:تمتاز طريقة التعقيم باستخدام األشعة فوق البنفسجية بأنها ذات تأثير   .23
 منخفض.-د                    مستمر.      -ج               .      مؤقت-ب           منعدم.    -أ

ــئــولـــــة عـن الـتــجــلــ  الـــــدمـوى لـلــجــرو  وتـنــ ــيــم عـمــلــهـــــا مـن خـالل  .24 يـتــم الـتــحــكــم فـي عـمـــــل الـجــيــنـــــات الـمســــــــ
 -منطقة.......................:

 . الحافز-د                     .كودون البدء-ج (.    األدننة )عديد األدنين-ب         التشفير.     -أ     
 - ............:عمل الجينات المن مة على التحكم في توقيت عمل الجينات ت .25

 التركيبية.-د                   التنظيمية.      -ج         غير العاملة.      -ب .           العاملة-أ
 -و..................: Exonsيتكون الجين من تتابعات متعاقبة هي عبارة عن إكسونات  .26

 . Exenytsأكسينيات  -د          .   Oxensُأكسينات  -ج        .Intronsأنترونات   -ب   .Intrensأنترينات -أ      
 - بأنه.................:الماء النقى تسم ي .27

ا للكهرباء.                  -د         موصل جيد للكهرباء. -.   جىء للكهرباءيموصل س-ب  غير موصل للكهرباء.-أ  موصل جيد جدا
 - بأنه..................:لماء المالح يتسم ا .28
ا للكهرباء.                   ضعيفموصل -د .  للكهرباءموصل جيد -سيىء للكهرباء.   ج لموص-بغير موصل للكهرباء.      -أ       جدا
 -..............:يعنى االتزان الفيزيائى بوجود أجزاء الن ام في حالة  .29

 غير مستقرة.-د    ديناميكية.            - .                    جساكنة-.        ب ديناميكيةساكنة ثم -أ
 -الجينوم البشرى مجموع الجينات في:يمثل  .30
 الكروموسوم الواحد. -د     الخاليا التناسلية.    -ج              .  الكائن الحى بأكمله- ب       .        الخلية - أ   

 
 
 



 

 

B:-   تكان أ سواء    استجابتك  تري أقرأ العبارات التالية بتمعن، ثم)(  مأ )( :- 
 األحياء، وعلوم الكمبيوتر فق . المعلوماتية الحيوية هو مجال يجمع بين علم  .1
 .مثل موضوع البيومعلوماتية الحيوية مثااًل للتكامل ضمن مادة دراسية واحدةي .2
 اذا قلت نسبة الماء في الجسم بمقدار كبير فإنه يتعرض للضرر.  .3
 يدخل الماء في تكوين جميع سوائل الجسم.  .4
 تعرض للمثيرات الخارجية.  يميل الجسم الستعادة اتزانه كلما  .5
 تتخذ الغدد العرقية دوًرا مهًما في مساعدة الجسم على انخفاض حرارته اذا ارتفعت عن الحد الطبيعى.  .6
 .مجموعاتبوصفها تتصرف جزيئات الماء  .7
 المعلوماتية الحيوية هو مجال يجمع بين علم الكيمياء، وعلوم الحاسب فق . .8
 . البيومعلوماتية الحيوية مثااًل للتكامل ضمن مجال دراسى واحديمثل موضوع  .9

 للماء على كوكب األرض.  االحالة الصلبة هي الحالة األكثر شيوعً  .10
 يزداد التوتر السطحى للماء نتيجة قوة التماسك بين جزيئاتها.  .11
 تساعد قوة التماسك بين جزيئات الماء على حمل األشياء الخفيفة.   .12
 تساعد قوة تالصق جزيئات الماء مع اإلناء الحاوى لها على ارتفاع مستواها داخله.  .13
 ي عد قطر األنبوبة الشعرية من العوامل المؤثرة على ارتفاع السائل داخلها.  .14
 ت عد كثافة السائل من العوامل المؤثرة على ارتفاع السائل داخلها.  .15
 الهيدروجينية بين جزيئات الماء بأنها ضعيفة ويسهل تفككها. تمتاز الرابطة  .16
 .يمتاز الماء بسعة حرارية كبيرة .17
 تمتاز الماء بدرجة لزوجة متوسطة.   .18
 يتسم الماء الصالح لالستخدام بأنه خالى من أية كائنات دقيقة أو مواد معدنية.   .19
 طبيعية أكسبته تغير في اللون والطعم أو الرائحة.  يتسم الماء غير الصالح لالستخدام بتعرضه لعوامل .20
 تحتوى مياه األمطار على وجود مواد عالقة وبعض الشوائب واألمال  الذائبة.   .21
 ي عد االتزان على مستوى الخلية المستوى الثانى من مستويات االتزان البيولوجى.  .22
 بع من مستويات االتزان البيولوجى. ي عد االتزان على مستوى الغدة النخامية المستوى الرا .23
 يمتاز تطهير الماء بالكلور بسهولة االستعمال.   .24
 تتوقف فاعلية الكلور في تطهير الماء على مدة التفاعل ودرجة تركيز االيون الهيدروجينى.  .25



 

 

 يستخدم البرومين لتطهير كميات الماء الكبيرة.  .26
 للكائنات الدقيقة العالقة بالماء. يمتاز األوزون بأنه مؤكسد قوى  .27
 يمثل التكامل محاولة للرب  بين الموضوعات الدراسية المختلفة.  .28
 يتسم المنهج المتكامل بأنه أكثر واقعية عن المناهج التقليدية.  .29
 يتم التغلب على كثافة المحتوى من خالل تنفيذ المنهج المتكامل.  .30
 التعقيم باستخدام األشعة فوق البنفسجية بأنها ذات تكلفة عالية.تمتاز طريقة  .31
 تمتاز طريقة التعقيم باستخدام األشعة فوق البنفسجية بأنها ذات تأثير مؤقت.   .32
 ي عد مفهوم االتزان من المفاهيم المشتركة والموجودة في العلوم المختلفة.  .33
 ائى. يأخذ االتزان أشكال مختلفة منها الكيمي .34
 تمتاز طريقة التعقيم باستخدام الكلور بأنها ذات تكلفة عالية.  .35
 ونية المصدر.  كهناك عديد من الن ريات لتفسير أصل الماء على األرض منها ن رية  .36
 ي عد الكشف عن تتابع الجينات البشرية من أهم األهداف التي قام عليها مشروع الجينوم البشرى.  .37
 .النيتروجينية دوبينهما القواع فوسفات-من هيكلين متعاكسين من حلقات السكر DNAيتكون جزىء  .38
 .برواب  هيدروجينية DNAترتب  القواعد النيتروجينية بين هيكلى جزىء  .39
 يرتب  تحقق االتزان البيولوجى باالتزان الكيميائى في جسم اإلنسان.  ال .40
 .بين البشر بنسبة كبيرة جًدا DNAيختلف تركيب  .41
 تعمل الجينات المن مة على التحكم في توقيت عمل الجينات العاملة.  .42
 بدأ ظهور مجال الهندسة الوراثية مع ظهور إنزيمات البلمرة.   .43
 .النقى موصل جيد للكهرباءالماء  .44
 الماء المالح موصل جيد للكهرباء.  .45
 في حالة ساكنة. يعنى االتزان الفيزيائى بوجود أجزاء الن ام  .46
 يدخل الماء في تكوين السائل المخى الشوكى.   .47
 للماء خصائص كيميائية وفيزيائية تميزه عن باقى السوائل.  .48
 ثيرات الخارجية يؤدى إلى اختالل اتزانه الداخلى. تعرض الكائن الحى للم .49
 ذ البنكرياس دوًرا مهًما في تن يم مستوى السكر في الدم. يتخ .50
 يمثل الماء مع م وزن جسم اإلنسان.  .51



 

 

 يوجد عدة مستويات لتحقيق االتزان الببيولوجى في جسم اإلنسان.  .52
 المستوى الثالث من مستويات االتزان البيولوجى. ي عد االتزان على مستوى الخلية  .53
 تحتوى المياه الجوفية على وجود مواد عالقة وبعض الشوائب واألمال  الذائبة والغازات.   .54
  عندما تتجمد الماء في البحار والمحيطات فإنها تسق  إلى أسفل. .55
 قضاء عليها. تعمل طرق تطهير الماء على تخليصه من الكائنات الدقيقة به وال .56
 ي عد االتزان على مستوى الغدد الصماء المستوى الرابع من مستويات االتزان البيولوجى.  .57
 .ي عد االتزان على مستوى الجهاز العصبى المركزى المستوى الرابع من مستويات االتزان البيولوجى .58
 تتحكم الغدة النخامية في عمل الغدد الصماء وتن مه.  .59
والتي ي عبر عنها في صورة  RNAالخلوى إلى الحمض النووي الريبوزى  DNAت شفر أجزاء محددة فق  من  .60

 البروتينات. 
 تعمل جميع الخاليا على تحقيق االتزان البيولوجى والثبات الداخلى.   .61
 تتحكم غدة الهيبوثالمس في تن يم عملية النوم والشهية واالنفعاالت.   .62
 ج التكاملى الفروق الفردية بين المتعلمين. يراعى المنه .63
 يمكن تن يم المحتوى التكاملى حول عدة مفاهيم أساسية تشترك فيها فروع العلوم المختلفة.  .64
 يعتمد المنهج التكاملى على فكرة أن المتعلم يدرك الجزء قبل الكل.  .65
 الخارجية.  ذن الخارجية من الصيوان والقناة السمعية تتكون األ   .66
 المنهج المتكامل مع طبيعة المشكالت الحياتية التي يعيشها المتعلم.  يتسق .67
 للتكامل مداخل وأنواع عدة.  .68
 يبرز التكامل وحدة المعرفة.  .69
 يعتمد المحتوى التكاملى على فكرة الخبرة المجزأة.  .70
 ًطا. جعل الموضوعات الدراسية أكثر ترابتالمناهج التكاملية  .71
 تعتمد فكرة المنهج التكاملى على تفتيت المادة الواحدة.  .72
 يهدف المنهج التكاملى إلى تكامل شخصية المتعلم.  .73
 يراعى المنهج التكاملى رغبات المتعلمين وميولهم.  .74
 يمكن بناء المحتوى التكاملى بشكل يبرز العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع.  .75
 ، وعلوم الكمبيوتر فق . الكيمياءالمعلوماتية الحيوية هو مجال يجمع بين علم  .76



 

 

 واحد.   ىدراس مجاليمثل موضوع البيومعلوماتية الحيوية مثااًل للتكامل ضمن  .77
 اذا زادت نسبة الماء في الجسم بمقدار كبير فإنه يتعرض للضرر.  .78
 عمليات الحيوية في الجسم. اليدخل الماء في تن يم  .79
 اتزانه كلما تعرض للمثيرات الخارجية.   لفقدانيميل الجسم  .80
 عن الحد الطبيعى.  انخفضتحرارته اذا  ارتفاعتتخذ الغدد العرقية دوًرا مهًما في مساعدة الجسم على  .81
 . كوحدات مستقلة عن بعضهاتتصرف جزيئات الماء  .82
 ، وعلوم الحاسب فق . البيولوجىالمعلوماتية الحيوية هو مجال يجمع بين علم  .83
 . ية الواحدةدراسال المادةيمثل موضوع البيومعلوماتية الحيوية مثااًل للتكامل ضمن  .84
 للماء على كوكب األرض.  اهي الحالة األكثر شيوعً  الغازيةالحالة  .85
 التوتر السطحى للماء نتيجة قوة التماسك بين جزيئاتها.  يقل .86
 حمل األشياء الخفيفة.  منقوة التماسك بين جزيئات الماء  تعيق .87
 مستواها داخله.   ثباتتساعد قوة تالصق جزيئات الماء مع اإلناء الحاوى لها على  .88
 . لزوجتهمن العوامل المؤثرة على  كثافة السائلد ت ع .89
 .  األنبوبة الشعرية داخله ت عد كثافة السائل من العوامل المؤثرة على ارتفاع .90
 . قويةتمتاز الرابطة الهيدروجينية بين جزيئات الماء بأنها  .91
 .قليلةيمتاز الماء بسعة حرارية  .92
 .  معدومةتمتاز الماء بدرجة لزوجة  .93
 معدنية.    أمال من أية كائنات دقيقة أو  خالية األمطار بأنها مياه سم تت .94
 لالستخدام بتعرضه لعوامل طبيعية أكسبته تغير في اللون والطعم أو الرائحة.   النقىيتسم الماء غير  .95
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