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اختبار المرحلة 

  نيةالثا

على مستوى (

  المحافظات)

  االختبار في هذه المرحلة على

 عددة االختیاراتمت أسئلةشكل 

، مع واحدة(إجابة صحیحة 

طرح  تشمل )عقوبة على الغلط

 حلول لمشاكل علمیة متعاقبة،

نظام األشكال و یستخدم فیها 

 .والخطوط البیانیةالبیانات 

  الطالبتقیم قدرات تهدف إلى 

على دراسة الحلول  الفكریة

تفسیر المقترحة وتحلیلها و 

 ترابطها المنطقي والمنهجي.

  فصول  المطلوب هوالمستوى

 :كتاب كامبل من

Campbell Biology 12th edition. 

  یفضل أن یجري التدریب من

خالل منصة أولمبیاد علم 

األحیاء وبإشراف المدربین في 

المحافظات 

)https://syboly.gnomio.

com/(  

  المحاور المطلوبة لهذا االختبار:

 وجیا الخلیةبیولCell Biology  (نباتیة وحیوانیة) 

o  ،وجودها ووظیفتها بالخلیة أشكالتركیب الخلیة الكیمیائي (طبیعة كل مادة وصفاتها(. 

o وآلیة عملهاعضیاتها  ظائفو و الخلیة  أجزاء. 

o وفي البكتیریا.الجدار الخلوي في الخالیا النباتیة ، 

o نقل فعال ومنفعل). ،انتشار، حلول( االنتقال عبر الغشاء البالسمي 

o ) والتركیب الضوئي). التنفساالستقالب الخلوي  

o  (الخیطي والمنصف والمراحل المختلفة لهما) االنقسام الخلويالدارة الخلویة و. 

o والفیروسات. علم األحیاء الدقیقة 

 والتشریح الفیزیولوجیا النباتیة Plant physiology and anatomy 

o  :خواصه، وظیفته كل نسیج،ة لالبنیة المفصلالنسج النباتیة. 

o  تشریح الزهرة ،بنیة الجذر، بنیة الساق والتركیز على النسج الناقلة، )النباتیة: بنیة الورقة (احادیات وثنائیات الفلقة األعضاءتشریح. 

o :الجنسي في النباتات الالوعائیة والوعائیةو  جنسي الال التكاثر.  

o آلیات التركیب الضوئي.  

  انیة والتشریحالفیزیولوجیا الحیو Animal physiology and anatomy 

o تمع الفروق الممیزة بین اإلنسان وباقي الفقاریا ،)، إلخ..الخصائص التشریحیة ألجهزة الجسم المختلفة (جهاز الهضم وملحقاته، جهاز التنفس، الجهاز العصبي. 

o إلخ..االمتصاص ،الكیمیائي للغذاءو  میكانیكيالهضم ال( الهضم والتغذیة ،(. 

o والتبادل الغازي آلیة التنفس. 

o الدوران والدورة الدمویة 

o المناعي الجهاز اللمفاوي. 

o طراحجهاز التكاثر واإل.  

o .الجهاز الحسي والعصبي 

  علم السلوكEthology 

o االتصاالت والتنظیم االجتماعي. 

o السلوك الغازي، السلوك الدفاعي. 

 علم الوراثة والتطور Genetics and Evolution 

o ندلیةام الوال ندلیةاالمثة الورا. 

o الطفرات واألمراض الوراثیة. 

o  وأنماطهمفهوم الرجحان. 

o والطفرة مفهوم االصطفاء الطبیعي. 

  علم البیئةEcology 

o (العمر، الحجم، الجنس، معدل الوالدة والوفاة) بنیة الجماعة وحركیتها.  

o یه)التنوع الحیوي (أثر التنوع الحیوي في النظم البیئیة، الحفاظ عل.  

o اإلنتاجیة في النظم البیئیة وانتقال المادة والطاقة في المستویات الغذائیة المختلفة.  

o أنماط التلوث وأثر اإلنسان في زیادة الملوثات المختلفة. 

 التصنیف Taxonomy  

o  عنها) لةمثأ(أهم صفاتها و ى بدائیات النو. 

o  (الصفات العامة وأهم الشعب)ى حقیقیات النو. 

o (الصفات العامة) هاوأنواع الفیروسات. 

o  :منهامثال عن أحد األجناس الممثلة لكل أهم صفوفها مع ذكر (ذكر الصفات الممیزة لكل شعبة و علم التصنیف النباتي(. 

o منهامثال عن أحد األجناس الممثلة لكل أهم صفوفها مع ذكر (ذكر الصفات الممیزة لكل شعبة و  :علم التصنیف الحیواني(.  

 


