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 5من  1صفحة 
 

 

  اإلجابة   يابهلل مث ابدأ ة وفقك هللا استعين الطالب ابنيت
 االجابة الصحيحة للعبارات اآلتية : ير ا اخت   السؤال األول :

 اإلجابة الصحيحة يف ورقة التصحيح اآليل يمث ظلل 
 نظرية اخللية ؟  أي العبارات اآلتيه جزء من  1
حتتوي مجيع اخلالاي  أ

 على املركبات نفسها 
اخلالاي تنتج عن خالاي  ب

 موجودة 
مجيع املخلوقات احلية  ج

 عديدة اخلالاي 
اخلالاي تكون األنسجة  د

واألنسجة تكون 
 األعضاء 

 

 أي أجزاء اخللية التالية ووظيفته صحيحة ؟ 2
ختزن   –النواة   أ

 املعلومات الوراثية 
ميتص  –السيتوبالزم   ب

 الطاقة الضوئية 
حتتوي   –الفجوات   ج

على مواد كيميائية 
 خمتلفة 

ختزن   –امليتوكندراي   د
املاء والغذاء  
 والفضالت 

 

 الصفة اليت تتأثر ابلبيئة أو التدريب والتعلم تعرف بـ ......... 3
 الصفة املوروثة د الصفة املكتسبة  ج الصفة السائدة  ب الصفة املتنحية  أ

 

 خملوق حي له القدرة على انتاج غذاءه بنفسه هو :  4
 القارت   د املفرتس ج املنتج  ب املستهلك  أ

 

5 
  توضح الصورة التالية نبات يقوم بتخزين الغذاء يف ...................

 البذور  د اجلذور  ج األوراق  ب الساق   أ
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 5من  2صفحة 
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؟    احليوية اليت تغطي شبه اجلزيرة العربية خلريطة املناطق احليوية التالية ، ما املنطقة    من خالل دراستك

 
الغاابت املتساقطة  ب التندرا  أ

 األوراق 
 الصحراء  د املناطق املتجمدة  ج

 
 

ــب   7 ــذي يتطلـ ــع ، والـ ــز املرتفـ ــنخفذ اي الرتكيـ ــز املـ ــن الرتكيـ ــالاي مـ ــية اخلـ ــخل أغمـ ــواد عـ ــال املـ ــو  انتقـ ــه هـ ــة حلدوثـ طاقـ
................. 

 النقل السليب د النقل النمط  ج االنتمار  ب اخلاصية اإلمسوزية  أ
 

 تسمى العملية املستمرة لنمو اخلالاي وانقسامها وتعويذ التالف منها بـ ............ 8
 الصفة السائدة  د الوراثة  ج دورة اخللية  ب خمطط الساللة  أ

 

 النبااتت والطحالب واألعماب من .............تعتخل  9
 املنتجات  د احمللالت ج املفرتسات  ب املستهلكات  أ

 

 انتقال الصفات الوراثية من اآلابء اي األبناء هو ................... 10
 الصفة السائدة  د اإلنقسام املنصف  ج الصفة السائدة  ب الوراثة  أ

 

 الصفات ....................لون المعر هو من   11
 املوروثة   د املكتسبة ج املتنحية  ب السائدة   أ

 

 ي مما يلي يعد من النبااتت الالبذرية ؟أ 12
احلزازايت  أ

 والسرخسيات 
 اخلوخ د التفاح ج الخلتقال   ب

 

 صفة مكتسبة ؟أي من الصفات التالية يعتخل  13
 املهارات الرايضية  د لون البمرة  ج مالمح الوجه  ب لون العيون  أ

 

 تسمى الصفة اليت متنع صفة أخرى من الظهور بـ ................. 14
 املتنحية  د السائدة   ج اجلينات  ب الغريزة   أ

 



 

 5من  3صفحة 
 

 

 

 اخلطوة اليت تلي عملية تكوين الفرضية يف الطريقة العلمية هي ............... 15
 االستنتاج  د طرح األسئلة  ج اختبار الفرضية  ب املالحظة  أ

 

 تستعمل النبااتت الوعائية لنقل املاء واألمالح اي أعلى ؟  ماذا 16

 اجلذور د اخلمب ج اللحاء ب البالستيدات اخلضراء أ
 

 ااتت الالبذرية عن طريق :تتكاثر النب 17
 حبوب اللقاح  د الزهرة  ج البذور ب األبواغ  أ

 

 يف أي جهاز توجد اجلمجمة ؟ 18
 اجلهاز الدوراين د اجلهاز التنفسي  ج اجلهاز اهليكلي  ب اجلهاز اهلضمي  أ

 

 تعتمد الطاقة الكهرومائية على : 19
فضالت النبااتت  أ

 واحليواانت 
 احلرارة من األرض د املياه اجلارية   ج الرايح ب

 

 الزراعية على حفظ الرتبة ؟كيف تساعد الدورة  20
حتافظ على املاء  أ

ابلقرب من جذور 
 النبااتت

تساعد على حفظ  ب
 الرتبة من اإلجنراف 

تعمل على تقليل أثر  ج
 الرايح عل الرتبة 

تعيد املواد املغذية اي  د
 الرتبة  

 
 )ب( إذا كانت العبارة خاطئة.  ير ااخت)أ( إذا كانت العبارة صحيحة و  اختاريلسؤال الثاين :ا

 يف ورقة التصحيح اآليل )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و )ب( إذا كانت العبارة خاطئة.  يمث ظلل
 

 العبارة خاطئة -ب العبارة صحيحة -أ العبارة م

   تعترب الربوتينات من املركبات املوجودة يف اخلالاي  21
   حتدث عملية البناء الضوئي يف اخللية احليوانية   22
   الشجرة هي تركيب فيه نبات صغري غري مكتمل النمو ، وخيتزن الغذاء 23
   الفطرايت اجملهرية ميكن أن تسبب مرض القدم الرايضي  24
   يف تنفسها  تستخدم األمساك الرائت 25
   يتكون اجلهاز العصيب من العظام ، األربطة واألواتر  26
    كروموسوم      23حتتوي اخلالاي اجلنسية يف جسم االنسان على   27
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 5من  4صفحة 
 

 

 

   احليواانت الثابتة درجة احلرارة ميكنها التخلص من احلرارة الزائدة عرب اجللد وإفراز العرق  28
   هناك نوعان من أجهزة الدوران يف اجلسم : جهاز دوراين مفتوح وجهاز دوراين مغلق 29
   املستهلك هو خملوق حي يقوم بتحليل بقااي املخلوقات امليتة اىل مواد أبسط  30
ة من بقااي أو خملفات احليواانت احليوان الكانس هو الذي يتغذى على كميات كبري  31

 امليتة  
  

   الشمسية من املصادر البديلة للطاقة   الطاقةتعترب   32
 
 

 األسئلة التالية : أجييب على  السؤال الثالث :
 ارمسي خمطط يوضح تسلسل مستوايت التنظيم يف املخلوقات احلية وعالقتها مع بعضها  -1

 البعذ :
 احليوي اجلهاز  –العضو  –النسيج  –اخللية              

 
 تكوين منها شبكة غذائية :  رتيب املخلوقات احلية التالية ل -2

 أرنب (   –خروف   –منر   –) غزال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمب

 غزال 

 خروف 

 أرنب
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 منر

 يتبع 



 

 5من  5صفحة 
 

 

 أكملي اجلداول التالية :  : الرابعالسؤال 
 

 أكتيب اسم اجلهاز املناسب أمام كل عبارة مما أييت :  -1

 دوراين هاز الاجل اجلهاز املسؤول عن توزيع الدم جلميع خالاي اجلسم
 اجلهاز التنفسي  اجلهاز املسؤول عن تزويد اجلسم ابألكسجني وإخراج اثين أكسيد الكربون

 
 : بكتابة كلمة ) يوجد أو ال يوجد (  قارين بني اخللية النباتية واخللية احليوانية   -2

 البالستيدات اخلضراء النواة وجه املقارنة 
 يوجد يوجد  اخللية النباتية
 ال يوجد يوجد اخللية احليوانية

 
 
 
 

  
 انتهت األسئلة  

 كل األمنيات الطيبة لكن  
 معلمة املادة / بمرى عطار  
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 5من  1صفحة 
 

 

 )كل فقرة بثالثة أرابع(  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 
 مث ظلل اإلجابة الصحيحة يف ورقة التصحيح اآليلالسؤال األول : اخرت االجابة الصحيحة للعبارات اآلتية :

 ............ ُتسمى وهي أصغر وحدة بنائية  املخلوق احليوحدة بناء  1
  النسيج د  اجلهاز ج عضوال ب اخللية  أ

 

 املادة النقية اليت ال ميكن جتزئتها إىل مواد أبسط منها ُتسمى ........ 2
 العنصر  د السبيكة ج املخلوط  ب احمللول  أ

 

 التفاعالت الكيميائية ..............مركز التحكم يف اخللية وتنظم من مكوانت اخللية وهي  3
 الفجوات د السيتوبالزم  ج النواة  ب اجلدار اخللوي  أ

 

 فإن اخللية تكون يف حالة ........يف اخللية ، عندما يتساوى تركيز املواد على جانيب الغشاء البالزمي  4
 اتزان د توتر سطحي ج أمسوزية  ب انتشار أ

 

 ............يصل عدد الكروموسومات يف اخلالاي اجلسمية إىليف االنقسام املتساوي  5
 05 د 55 ج 44 ب 15 أ

 

 عملية املستمرة لنمو اخلالاي وانقسامها وتعويض التالف منها ُتسمى ...........ال 4
 الوراثة د دورة اخللية ج االنتشار ب اخللية أ

 

 بسبب تراكم .........بعد ممارسة التمارين الرايضية اجملهدة يشعر اإلنسان آبالم يف العضالت  7
 فورميكمحض ال د محض الكربيتيك  ج محض الالكتيك  ب كربونيكمحض ال أ

 

 سمى ..............الصفات من اآلابء إىل األبناء تُ  انتقالاليت يتم فيها عملية ال 0
 الوراثة د الطفرة ج الساللة ب اجلينات  أ

 

 ـــــــــــــــــــــــ
15 



 

 5من  2صفحة 
 

 يُعترب .............. أول من شاهد اخللية وأول من اخرتع اجملهر . 9
 شفان د روبرت هوك  ج شاليدن ب إسحاق نيوتن أ

 

 يف الرتبة وميتص املاء واألمالح هو ...... الذي يثبته النبات جزء 15
 لثمارا د األوراق  ج  الربعم ب اجلذر  أ

 

 سمى ........اللقاح من املتك إىل امليسم تُ وب انتقال حباليت يتم فيها عملية ال 11
 التلقيح د التربعم  ج االقرتان ب اإلنشطار  أ

 

 ُتستعمل يف إنتاج ...................من البكترياي املفيدة و  العصويةالبكترياي  12
 اخلمرية د اللنب الرائب  ج العسل  ب الشمع  أ

 

 سمى ...............احلي إىل خملوقني حيني جديدين ت   املخلوق يتم فيها انقساماليت عملية ال 13
 األبواغ د االقرتان  ج التربعم  ب االنشطار الثنائي أ

 

 ..................الضارةالعملية اليت يتخلص فيها اجلسم من الفضالت يُطلق على  14
  النمو د اإلخراج ج اهلضم  ب التكاثر أ

 

 . لذلك فهي من ...........املخلوقات اليت تقوم بتحليل بقااي املخلوقات امليتة الديدان والبكترياي من  15
 املفرتسات د املنتجات  ج احمللالت  ب املستقبالت  أ

 

 سمى ...............وبسيطة تُ إىل أجزاء صغرية  من أجزاء معقدة تفكيك الغذاء وبلعه وجتزئتهيتم فيها  عمليةال 14
 التنفس د اإلخراج  ج الدوران  ب اهلضم  أ

 

 على عمق .............قاع احمليط يف تتوقف عملية البناء الضوئي  17
 مرت255 د مرت 155 ج مرت125 ب مرت155 أ

 

 ُتسمى ..............يتم زراعة أشجار حول حدود املزرعة و للتقليل من سرعة الرايح  10
 الدورة الزراعية د مصدات الرايح ج املصاطب  ب األشرطة املتبادلة  أ

 

 ُتسمى ..............وال يتم التدريب عليها ُتولد مع اإلنسان أو احليوان وال يتم اكتساهبا اليت هارات املسلوك و ال 19
 الكروموسومات د اجلينات  ج الغريزة ب املؤثرات أ

 

 ............ُتسمى مستخدماً ضوء الشمس العملية اليت يقوم هبا النبات لصنع الغذاء  25
 النقل النشط د النتح ج التنفس  ب البناء الضوئي  أ

 



 

 5من  3صفحة 
 

       )كل فقرة بثالثة أرابع(اخرت )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و اخرت )ب( إذا كانت العبارة خاطئة.لسؤال الثاين :ا
 العبارة صحيحة و )ب( إذا كانت العبارة خاطئة.مث ظلل يف ورقة التصحيح اآليل )أ( إذا كانت 

 العبارة خاطئة -ب العبارة صحيحة -أ العبارة م

   .النسيج الذي يقوم بنقل الرسائل يف اجلسمهو  النسيج العصيب 21

   %55حتتوي خالاي جسم اإلنسان على نسبة من املاء مقدارها  22

   اخللية دون حاجة إىل طاقة ُيسمى النقل النشطحركة املواد عرب غشاء  23

   الفتحات الصغرية اليت توجد على السطح السفلي للورقة ُتسمى الثغور . 24

 مندل إبجراء جتاربه على نبات البطاطس . قام 25
 

  

   .جهاز الدوران املفتوح يضخ الدم يف شبكة من األوعية الدموية  24

 التحام املخلوقات احلية وتبادل املادة الوراثية.االقرتان هو  27
 

  

   تتنفس األمساك عن طريق اخلياشيم . 20

   .ملناخمتوسط حالة اجلو يف منطقة معينة خالل فرتة زمنية طويلة ُيسمى ا 29

   للماء أو اهلواء أو الرتبة .التلوث هو إضافة مواد مفيدة  35

 اخللية الشمسية حتول أشعة الشمس إىل طاقة كهرابئية . 31
 

  

   الغاابت متساقطة األوراق تتساقط أوراقها يف فصل الربيع. 32
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 5من  4صفحة 
 

 ) كل فقرة بنصف درجة (أوال:ـ أكمل مبا تراه مناسباً من الكلمات التالية  السؤال الثالث :
 ( الكلور(،  الصفة املتنحية الصوديوم ، ، الصفة السائدة)                            

 ( يتم إضافة ..................إىل املاء لقتل البكترياي .33
 

 سمى ..............الصفة اليت متنع ظهور صفة ُأخرى تُ (34
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـاثنياً:ـــ ضع الكلمات التالية أسفل الشكل املناسب هلا من األشكال التالية 
 ) اجلهاز اهليكلي ، نطاقات الرتبة ، هرم الطاقة ، الشبكة الغذائية (                     
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 5من  5صفحة 
 

 ) كل فقرة بنصف درجة( :ـالسؤال الرابع :ـ أجب عن األسئلة التالية في الفراغات الموجودة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( ما املرض الذي تسببه الفطرايت لالعيب الرايضة ؟39

 .القدم الرايضيمرض .

 
 

 (تعيش البدائيات يف ظروف قاسية ، أذكر بعضها ؟ ) يُكتفي بذكر اثنني (45
 . يف الينابيع احلارة ، ويف أماكن خالية من األكسجني ، ويف فوهات الرباكني

 
 

 .( أذكر بعض احليواانت اثبتة درجة احلرارة ؟ ) يُكتفي بذكر اثنني (41
 ..طائر أو ثديي () وأي ت والثدييا الطيور   

 
. 

 ( مب تفسر :ـ ال تنمو األشجار ذات اجلذور العميقة يف التندرا  ؟42
 .بسبب جتمد الرتبة        

 
 ( مب تفسر :، يتم إضافة اخلمرية على العجني قبل خبزه ؟43

 لتساعد على انتفاخ العجني 
 

 ( مب تفسر : ختتفي حيواانت الصحراء هناراً وتنشط لياًل ؟44
 .رارة هناراً  أو بسبب افخفاض احلرارة ليالحلبسبب ارتفاع درجة ا           

 

 
 )انتهت األسئلة

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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