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 4من  1صفحة 
 

 م01/11/2017تاريخ اإلصدار :       0/2  رقم اإلصدار :       KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 اإلجابة  يابدأ ابهلل مث طالبيت العزيزة وفقك هللا استعيين
 

  
 

  السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي ..
   طبقة الغالف الجوي األبعد هي : /1

 ايونوسفيرد/   ستراتوسفيرجـ/   اكسوسفيرب/   تروبوسفيرأ/ 

 المرايا لتجميع الضوء ؟أي أنواع المناظير الفلكية يستخدم  /2
 العاكسد/   الكاسرجـ/   الكهرومغناطيسيب/   الراديويأ/ 

 ما المصطلح المناسب الذي يصف المعدة ؟ /3
 نسيجد/   عضوجـ/   جهاز ب/   عضية أ/ 

 تستعين دودة األرض في حركتها بــ : /4
 الزوائد المفصليةد/   االقدامجـ/   االسواطب/   االشواكأ/ 

 األسماك التالية لها مثانة للعوم ؟ أي /5
 الشفنينات د/  السلمونجـ/   الجلكيب/   القرشأ/ 

 أي مما يلي ال يعد من العوامل الحيوية ؟  /6
 الفطرد/   اشعة الشمسجـ/   شجرة الصنوبرب/   البعوضةأ/ 

 ان وضع األوراق المستعملة في أرضية قفص العصافير , مثال على : /7
 الشراءد/   إعادة التدويرجـ/   الترشيدب/   االستخدامإعادة أ/ 

 يسمى تحول بخار الماء الى سائل في دورة الماء ؟ /8
 النتحد/   الهطولجـ/   التبخرب/   التكثفأ/ 

 مانوع مجرة درب التبانة التي تقع فيها األرض ؟ /9
 اهليجيةد/   مستطيلةجـ/   حلزونيةب/   غير منتظمةأ/ 

 ماتركيب الخلية الذي يوفر الحماية والتماسك للنبات ؟ /10
 الجدار الخلويد/   النواةجـ/   الفجواتب/   الغشاء البالوميأ/ 

 أي مما يلي يعد حيوانا متطفال ؟ /11
 قنديل البحرد/   الدودة الشريطيةجـ/   البالنارياب/   االسفنجأ/ 

 أي الثدييات التالية تضع البيض ؟ /12
 اكالت اللحوم د/   الكيسيةجـ/   المشيميةب/   االوليةأ/ 

 البحيرة , والنهر , والغابة , تعد امثلة على : /13
 النظام البيئيد/   الجماعة /جـ  المنتجاتب/   االطار البيئيأ/ 

 ماذا يحدث عند استنشاق الهواء الملوث ؟ /14
 تلوث الماءد/   فضالت صلبةجـ/   مشكالت صحيةب/   مطر حمضيأ/ 

 
 



 

 4من  2صفحة  
 

 م01/11/2017تاريخ اإلصدار :       0/2  رقم اإلصدار :       KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 ماذا يحدث عندما تنقل الجزيئات المتصادمة الطاقة ؟ /15
 حملد/   اشعاعجـ/   توصيلب/   هطولأ/ 

 ما الوحدة المستخدمة لقياس المسافات بين النجوم والمجرات في الفضاء ؟ /16
 المترد/   السنة الضوئيةجـ/   الوحدة الفلكيةب/   الكيلومترأ/ 

 تجده في النواة ؟أي مما يلي  /17
 الميتوكندرياد/   البالستيدات الخضراءجـ/   الكروموسوماتب/   الفجواتأ/ 

 أي المخلوقات االتية لها جهاز دوران مغلق ؟ /18
 االسفنجد/   المحارجـ/   الحلزونب/   االخطبوطأ/ 

 جزء من نظرية :الفكرة التي تقول : " ان جميع الخاليا تنتج عن خاليا موجودة أصال " هي  /19
 الخليةد/   هوكجـ/   القواعدب/   المجهرأ/ 

 أي مما يلي يعد من المنتجات ؟ /20
 االسماكد/   الحصانجـ/   الفطرياتب/   االعشابأ/ 

 إطفاء األضواء غير الضرورية مثال على :  /21
 التلوثد/   الترشيدجـ/   إعادة التدويرب/   إعادة االستعمالأ/ 

 من اثبت ان للهواء وزنا ؟من اول  /22
 جاليليود/   تورشيلليجـ/   بويلب/   هوكأ/ 

 كم كوكبا في النظام الشمسي ؟ /23
 9د/   8جـ/   7ب/   6أ/ 

 ماذا يتكون عند اصطدام نيزك بالقمر ؟ /24
 فوهاتد/   بحار القمرجـ/   مسطحات ب/   مرتفعات القمرأ/ 

 في انتاج : تفيد عملية البناء الضوئي النبات /25
 االعضاءد/   االنسجةجـ/   الماءب/   الغذاء أ/ 

 أي المخلوقات الحية التالية تتكون اجسامها من جزأين رئيسين ؟ /26
 الديداند/   العنكبياتجـ/   الرخويات ب/   الحشرات أ/ 

 أي التكيفات التالية تساعدالطيور على الطيران ؟ /27
 جسم مستعرضد/   بيضة ذو قشرة قاسيةجـ/   منقار كبيرب/   عظام خفيفةأ/ 

 أي مما يلي ينتمي الى الحيوانات الثابتة درجة الحرارة ؟ /28
 االسماكد/   الزواحفجـ/   الثدييات ب/   البرمائياتأ/ 

 جميع األنظمة البيئية على األرض تكون الغالف : /29
 الحيويد/   المائي جـ/  الصخريب/   الجويأ/ 

 نظام بيئي على األرض ؟ما اكبر  /30
 الغالف الحيويد/   التندراجـ/   اسياب/   المحيطاتأ/ 

 أي مما يلي يعد تابعا طبيعيا لألرض ؟ /31
 الشمسد/   المكوك الفضائيجـ/   سكاي البب/   القمرأ/ 

 أي مصطلح مما يلي يطلق على احد أجهزة جسم االنسان ؟ /32
 البناء الضوئيد/   التنفسيجـ/   النموب/   الحمايةأ/ 

 أي المجموعات التالية تنسلخ ؟ /33
 الديدان المفلطحةد/   نجم البحرجـ/   ديدان االرضب/   القشرياتأ/ 

 أي الحيوانات التالية لها زعانف عندما تكون بالغة ؟ /34
 االسماكد/   التماسيح جـ/   الزواحفب/   البرمائياتأ/ 

 مادة كيمائية مسؤولة عن تحديد الصفات الوراثية وتكون محمولة على :  DNAمادة  /35
 الكروموسوماتد/   الغشاء البالزميجـ/   الفجوةب/   الميتوكندرياأ/ 

 أي الحيوانات االتية له جلد دون حراشيف او قشور ؟ /36
 السمكد/   الضبجـ/   الثعابين ب/   الدلفين أ/ 

 هو : اقرب الكواكب الى الشمس /37
 االرضد/   زحلجـ/   عطاردب/   المشتري أ/ 

 
 



 

 4من  3صفحة  
 

 م01/11/2017تاريخ اإلصدار :       0/2  رقم اإلصدار :       KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

  ماذا ينتج عن ميل محور األرض في اثناء دورانها حول الشمس ؟ /38
 الخسوف والكسوفد/   اطوار القمرجـ/   الفصول االربعةب/   الليل والنهارأ/ 

 أي األسماك التالية يعد مثاال على األسماك الغضروفية ؟ /39
 البلطيد/   القرشجـ/   السلمونب/   السردينأ/ 

 الجماعات الحيوية في النظام البيئي تشكل :مجموع  /40
 عوامل محددةد/   نظاما بيئياجـ/   موطناب/   مجتمعا حيويا أ/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ة الخاطئة فيما يلي ..السؤال الثاني : ضعي كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبار

 
 صح أم خطأ العبارة الرقم

 )        ( يسمى الحدث الذيينتج عندما يقع ظل األرض على القمر بــ خسوف القمر /41

 )        ( البكتيريا اصغر المخلوقات الحية ويتكون جسمها من خلية واحدة فقط . /42

 (  )       في قنديل البحر يكون التماثل جانبي .  /43

 )        ( في الفراشة والنحل يكون التحول تحول كامل . /44

 )        ( تعتبر الفئران من الثدييات الكيسية . /45

 )        ( يعتبر النبات من المستهلكات . /46

 )        ( من الموارد الطبيعية النفط والنبات . /47

 )        ( يور.تحتف بالهواء الدافئ بالقرب من جلد الطيعمل الريش الزغبي في الطيور كطبقة عازلة  /48

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 :السؤال الثالث أكتبي المصطلح العلمي المناسب لكل من 

 يتكون من مواد صلبة مثل الغبار واالمالح وحبوب اللقاح ومواد سائلة مثل }}                          {{  -1

 القطرات الحمضية .  

 }                          {{ هي المواد الصلبة او شبه الصلبة التي يرميها الناس.} -2

 عام او اقل . 100هي الموارد التي يمكن تعويضها خالل }}                          {{  -3

 المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي.}}                          {{  -4

 عضو يشبه اللسان يحتوي على صفين من البروزات الخشنة تشبه }}                          {{  -5

 االسنان في الرخويات.
 

 مبنى خاص يحوي مناظير فلكية بصرية. }}                          {{ -6

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 



 

 4من  4صفحة  
 

 م01/11/2017تاريخ اإلصدار :       0/2  رقم اإلصدار :       KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 
 ... أجيبي عما هو مطلوب :السؤال الرابع 

 )) أ (( قارني بين كل من :

 

 
 وجه المقارنة

 
 الميتوكندريا

 
 الفجوة

 
 من حيث الوظيفة

  

 
 وجه المقارنة

 
 الزواحف

 
 البرمائيات

 
 نوع االخصاب

  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 فقط (( من أجزاء الجسم في الحشرة التالية ؟ 2)) ب (( سمي )) 

 
 

                                                                  
        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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 السؤال
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اسم 
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     الثاني

     الثالث
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   الخامس علوم املادة:  رقم اجللوس:
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 رقًما الدرجة الكلية 
 

   المجموع   1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 كتابة
  

 

  

 

 5من  9صفحة 
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

 

  استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة ولدي الطالب وفقك هللا 
 ) كل جزئية بنصف درجة (           -السؤال األول :

 :  ولدي الحبيب أختر اإلجابة الصحيحة مما يلي ثم ظلل رقمها في ورقة إجابتك
 

    ما الوحدة المستخدمة لقياس المسافات بين النجوم و المجرات في الفضاء  (1

 كيلومتر ال د  ر المت ج   سنة الضوئية ال ب   وحدة الفلكية ال أ

    أي مما يلي يتكون من ثلج وصخور  (2

 زهرة لا د   المذنب  ج   نيزكال ب   كويكبال أ

 يحيط بمكونات الخلية و يتحكم في مرور المواد من و إلي الخلية  (4

 يتوبالزمالس د  الفجوة  ج  الجدار الخلوي ب    الغشاء البالزمي أ

    اقة يمكن للخلية أستخدامه أي العضيات يحول طاقة الغذاء إلى شكل أخر من أشكال الط (3

 لميتوكوندرياا د   الجسم المركزي  ج   البالستيدات  ب    النواة   أ

 هي  DNAوظيفة ال  (5

   تخزين المواد  د   إنتاج الطاقة  ج   تحديد الصفات  ب    تصنيع الغذاء  أ

 أبعد طبقات الغالف الجوي عن سطح األرض هي طبقة  (6

 ستراتوسفيرال د  كسوسفيراأل ج  سفيرالميزو ب  تروبوسفيرال أ

  الحدود بين الكتل الهوائية المختلفة تسمى  (2

 جبهة هوائية  د  عواصف رعدية  ج    اعاصير بحرية  ب  اعاصير قمعية  أ

 يتكون من مواد صلبة مثل الغبار و حبوب اللقاح و مواد سائلة مثل القطيرات الحمضية  (8

  الهطول  د  الهباء الجوي  ج  الغالف الحيوي ب  الغيوم  أ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 

 يتبع 

 يتبع يتبع



 

 5من  2صفحة  
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

     أي أنواع المناظير الفلكية يستخدم المرايا لتجميع الضوء  (1
 كهرومغناطيسيال د   الراديوي ج  كاسر ال ب   العاكس   أ

 أي مما يلي يعد تابعا طبيعيا لألرض  (91
 لمكوك الفضائي ا د  سكاي الب  ج  قمرال ب  شمس ال  أ

 ين المخلوقات الحية و المكونات الغير الحية في النظام البيئي العلم الذي يدرس التفاعل ب (99
 علم الكيمياء  د  علم األحياء ج  علم األرض  ب   علم البيئة  أ

 تتكون نتيجة اختالط بخار الماء مع الغازات الصاعدة و الناتجة عن حرق الوقود  (92

  المطر الحمضي د   الهواء المشبع  ج   الغيوم  ب    الهطول  أ

 وضع األوراق المستعملة في أرضية قفص العصافير يعد مثال علي  (94

  ترشيد االستهالك  د   مكبات النفايات  ج  إعادة االستخدام ب   إعادة التدوير   أ

 ما أكبر نظام بيئي علي األرض  (93

 غالف الحيوي ال د    المحيطات  ج  جتمع الحيويمال ب  جماعة الحيوية ال  أ

 تضع بيضا   ما الثدييات التي (95

 تطفلة الم د   األولية  ج  مشيمية ال ب   لكيسية ا أ

 أي المخلوقات الحية اآلتية يتكون جسمها من جزئين رئيسين  (96

 ديدان اسطوانية  د  رخويات  ج  عنكبيات  ب  حشرات  أ

   حيوان جسمه مسطح وله أقراص ماصة علي طرفي جسمه للتثبيت بالحيوان و امتصاص دمه  (92

 علق ال د  العقرب  ج  روبيان ال ب   ألرض دودة ا أ

 من أمثلة القشريات  (98

 الروبيان  د  الصرصور  ج  الحلزون  ب  المحار  أ

 غشاء نسيجي رقيق يغطي األجزاء الطرية للرخويات ويكون المادة المكونة لألصداف  (91

 مثانة الهوائية ال د   العباءة  ج    الطاحنة  ب    الخياشيم   أ

 انات التالية ثابتة درجة الحرارة أي الحيو (21

  الطيور  د   الزواحف  ج  البرمائيات  ب  األسماك   أ

 التي تؤدي الوظيفة نفسها تسمى جموعة الخاليا المتشابهة م (29

  المخلوق الحي د   النسيج ج  جهاز لا ب   عضوال أ

 أرسالها بسرعة خاليا تمتاز بطولها و كثرة تفرعاتها مما يسمح لها استقبال الرسائل و  (22

   الدهنية  د   العظمية  ج  العضلية  ب    العصبية   أ

 يتبع يتبع
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 ما المخلوقات الحية التي لها تماثل شعاعي  (24

 البالناريا د  اإلسفنج  ج   نجم البحر  ب  اإلنسان أ

 مما يلي يعد مثاال علي الموارد غير المتجددة أي  (23

 فطالن د  شجار األ ج  ماءال ب   ضوء الشمس أ

 لعالم الذي أكتشف الخلية ا (25

  روبرت هوك  د   إسحاق نيوتن  ج  جاليليوجاليلي  ب   أبن النفيس أ

     ما نوع مجرة درب التبانة  (26

  مستطيلة  د  حلزونية  ج  غير منتظمة  ب   أهليجية   أ

 كم كوكبا  في النظام الشمسي  (72

  92 د    91 ج    2 ب    8  أ

 يشكل دا فإنه بعد أن يصبح نجما فوق مستعر إذا كانت كتلة نجم كبيرة ج (28

 ثقب أسود  د  قزم أبيض  ج    قزم أسود  ب    مجرة   أ

 تستعين دودة األرض في حركتها بـ  (21

 لزوائد المفصيلة ا د  ألشواك ا ج   األقدام  ب   األسواط  أ

      أي مما يلي يعد حيوانا متطفال  (41

 قنديل البحر  د   البالناريا  ج   األسفنج  ب  دودة الشريطية ال  أ

        ريش رقيق وصغير يعمل كطبقة عازلة تحتفظ بالهواء الدافيء قرب جلد الطائر  (49

  لطاحنة ا د  العباءة  ج  الزغب  ب    الكفافي    أ

 أي التكيفات التالية تساعد الطيور علي الطيران  (42

 قشرة قاسية  بيض ذو د  جسم مستعرض ج   عظام خفيفة  ب  منقار كبير أ

       من أمثلة الثدييات الكيسية  (44

 منقار البط د  كنغرال ج  األرنب ب  الفيل  أ

 فترة الخمول للبرمائيات أثناء الطقس البارد تسمى  (43

   التكافل  د   التطفل ج  البيات الصيفي  ب  البيات الشتوي   أ

 نسيج مرن يشبه العظام ولكنه أكثر مرونه و أقل قسوة  (45

  الغضروف  د   شواك األ ج  االصداف  ب  باءة عال أ

 أكياس هوائية تتحكم في العمق الذي تسبح فيه السمكة عن طريق أمتالئه أو أفراغه من الغازات  (46

  العباءة  د    األسواط ج   مثانة العوم  ب  زوائد المفصلية ال  أ

 يتبع
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 يرقات تخرج من بيض الضفادع المخصبة ، تتنفس بالخياشيم و تعيش بالماء   (42

   الكنغر  د   الشرغوف ج  يسروع ال ب  بو ذنيبة ا أ

 أفراد أحد أنواع المخلوقات الحية التي تعيش معا في المكان و الوقت نفسه  (43

 ف الحيوي الغال د   الجماعة الحيوية  ج  النظام البيئي  ب    المجتمع الحيوي   أ

 ما النموذج الغذائي الذي يتكون من سالسل غذائية متداخلة    (43

  النظام البيئي  د    السلسلة الغذائية  ج  علم البيئة  ب  الشبكة الغذائية   أ

     مخلوقات حية تتغذى على فضالت و بقايا المخلوقات الحية كالفطريات و البكتريا  (31

 الجماعة الحيوية  د  نتجات لما ج  محلالت ال ب   المستهلكات  أ
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 :  علل ملا أييت  – ب 
 ؟مسي كوكب املريخ ابلكوكب األمحر  .4

 يات صخوره السطحية غنية أبكاسيد احلديدألن روسوب: ل ـــــــــــــاحل
 ؟ مسيت الربمائيات هبذا األسم .7

  ألهنا تعيش جزأ من حياهتا يف املاء و اجلزء األخر على اليابس ل :ــــــــــاحل

 

 وتقبل أي إجابة تؤدي نفس المعنى ( ) ؟  بني كل من التحول الكامل و التحول الناقص يف احلشرات قارن  - جـ 

  تحول الناقص ال امل تحول الكال
 –العذذراء  –اليرقة  –يشمل أربع مراحل هي بيضة 

 الحشرة البالغة 

 مثل الفراش و النمل و النحل 

 –الحوريذذذة  -يشذذذمل ثذذذالل مراحذذذل هذذذي البيضذذذة 

 الحشرة البالغة 

 مثل الجراد و الصراصير و المن و اليعسوب 

 
 ( تستحق الدرجة كاملة  صحيحة  أي إجابة أخرى –ة ج بنصف درج –ب  -) كل جزئية في أ  :السؤال الرابع 

 
 أذكر كل من الكواكب الداخلية و الكواكب الخارجية في المجموعة الشمسية ؟ – أ 
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