


 1الصفحة 
 

  المدرسة
 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 
 ..........إدارة التعليم بمحافظة 

   األول  لفصل الدراسيا 

 ثالث ساعات  الزمن   الصف 

 هـ )الدور األول( 1444 لعام 1أحياء  ررأسئلة االختبار النهائي لمق
 

  رقم الجلوس   الشعبة   اسم الطالب

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 المدقق المراجع المصحح الدرجة كتابتا   الدرجة رقما   السؤال

   (ـؤال1السـ)

أ/ 
 

أ/ 
 

 

   (ـؤال2السـ)

   (ـؤال3السـ)

 المجموع 
 

 
30 

 

 ** ما أجمل أن يكون اإلنسان واثقا بربه ثم واثقا بنفسه.... وكلي أمل إنكـ كذلك **

 

 استعن بالمولى وتوكل عليه ثم اج ب عن االسئلة الثالث التالية 

 

 التالية:على هذا االختبار ارجو منكـ التقيد بالتعليمات  عند اجابتكـ

 اكتب اجابتكـ بخط واضح ومفهوم  •

 اكتب اإلجابة بالقلم األزرق فقط   •

 من اجابتكـ على جميع األسئلة وال تترك سؤال من غير حل   تأكد •

 على حل األسئلة  وقدرتكـ  كهادئ وثق بنفس نك •

 وبالتوفيق...... معلم المادة / 

 

 

 

 



 2الصفحة 
 

 السؤال األول 
 بجد له  من عملتأكد تماما ان النجاح حليف  

ة  درج 
 السؤال 

 

10 
 

  أ/ اختار اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي  

 من قواعد كتابة االسم العلمي ان يكتب  2 وحدة التركيب والوظيفة  في المخلوقات الحية  1

a الخلية a أوال ثم الرتبة  النوع 

b النسيج b  الجنس أوال ثم الرتبة 

c  العضو c  الجنس أوال ثم النوع 

d  الجهاز d  الرتبة ثم الجنس 

 والتي تتحرك باألهداب  من األوليات الهدبية  4 من الفيروسات االندماجية  3

a   شلل األطفال a  بالزموديوم 

b  األنفلونزا b  التربانسوما 

c  األيدز c األميبا 

d  القوباء الحلقية d   البرامسيوم 

 الداخلية من الجاستروال لتكون  ة تنمو الطبق 6 يصنف فطر عفن الخبز ضمن   5

a  الفطريات االقترانية a   ألجلد واألعصاب 

b  الفطريات الكيسية b  أعضاء الهضم 

c  )الفطريات الدعامية )البازيدية c  الجهاز العضلي والدوراني 

d  الفطريات اللزجة المختلطة d   والتنفسي الجهاز اإلخراجي 

 تتنفس الديدان الحلقية البرية عن طريق  8 نوع التغذي في االسفنجيات  7

a  ترممية a  الخياشيم 

b  تطفلية b  االنتشار البسيط عبر الجلد الرطب 

c  ترشيحية c  النفريديا 

d  افتراسية d منطقة السرج 

 تنتقل الديدان الخطافية عن طريق  10 البكتيريا التي تعيش في قمم البراكين  9

a  محبة للملوحة a  البعوضة 

b  محبة للحرارة والحموضة b   اكل لحم الخنزير 

c  محبة للضوء c  المشي حافي القدمين على التراب الملوث 

d  منتجة لغاز الميثان d  اكل الخضروات الملوثة 
 



 3الصفحة 
 

 السؤال الثاني 
 أبواب المستقبل تفتح لمن يملك مفاتيح المثابرة واإلصرار  

ة  درج 
 السؤال 

 

10 
 

  أ/ أكتب المصطلح الذي تدل عليه العبارات التالية 

 المصطلح التعريف 

     العلم الذي يدرس أنواع الحياة وتاريخها وتركيبها ووظائفها وعالقاتها مع بعضها    / 1

  شريط غير حي من مادة وراثية يقع ضمن غالف من البروتين   /  2

  الطحالب وحيدة الخلية والتي تشكل قاعدة الشبكة الغذائية في البحر    /3 

     طرح الهيكل الخارجي القديم واستبداله بهيكل خارجي جديد /  4

  تفسير قابل لالختبار /  5

 

  و أالعبارة الصحيحة  أمام كلمة صواب   احكم على صحة العبارات التالية بوضع  /ب 
 ما يلي: كل م في العبارة خاطئة    أمامكلمة خطأ 

 

 الحكم   العبارة 

  الشعبة أكبر فئة من فئات التصنيف الحديث هي  /1

  من البيانات الكمية   درجة الحرارة /2

  تفرز العباءة االصداف في معظم الرخويات للدعامة ولحماية   /3

  ثانوية الفم تتكون فتحة الفم من أول فتحة في الجاستروال في  /4

  الالسعات ذات تناظر جانبي   /5

  تستخدم األشنات كمؤشر حيوي   /6

  تقوم الفجوة المنقبضة باالحساس بالضوء   /7

  تمتلك العنكبيات زوج أو زوجين من قرون االستشعار /8

 

  عدد اثنان من دور عالم االحياء  /ب 

 ـ ............................................................................................................1
 ـ ............................................................................................................2



 4الصفحة 
 

 السؤال الثالث
 كلما كان جهدك اكبر كلما كانت ثمرته اطيب 

ة  درج 
 السؤال 

 

10 
 

  تفسيرا علميا لكل مما يلي    أ/ اعط

 أوراق نباتات الغابات المطيرة ذات قمة ناقطة /  1
.................................................................................................................. 

 / تستعمل الميكربوسيديا كمبيد للحشرات   2
................................................................................................................. 

 / سميت الفطريات الناقصة بهذا األسم   3
.................................................................................................................. 

 

  ـ قارني بين كل مما يلي   1/  أ

 الديدان االسطوانية   الديدان المفلطحة  وجه المقارنة 

   نوع التجويف 

 المفصليات  الديدان الحلقية   وجه المقارنة 

   نوع الجهاز الدوري 

 الفطريات  النباتات  وجه المقارنة 

   نوع التغذي  

   الجدار الخلوي 

 

  ج / اجب حسبما هو مطلوب:  

   

 ................... : .... طريقة الحركة  . يمثل: ..................... هذا الشكل  طريقة التنفس: ........................ 

   " مع دعواتي القلبية لكن بالتوفيق والنجاح"  ...... انتهت األسئلة

 معلم المادة: أ/ 



 1الصفحة 
 

  المدرسة
 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 
 

   األول  لفصل الدراسيا 

 ثالث ساعات  الزمن  االول ثانوي  الصف 

 هـ )الدور األول( 1444 لعام 1أحياء  ررأسئلة االختبار النهائي لمق
 

  رقم الجلوس   الشعبة  نموذج اجابة  اسم الطالب

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 المدقق المراجع المصحح الدرجة كتابتا   الدرجة رقما   السؤال

   (ـؤال1السـ)

  

 

   (ـؤال2السـ)

   (ـؤال3السـ)

 المجموع 
 

 
30 

 

 ** ما أجمل أن يكون اإلنسان واثقا بربه ثم واثقا بنفسه.... وكلي أمل إنك كذلك **

 

 استعيني بالمولى وتوكلي عليه ثم اجبيبي عن االسئلة الثالث التالية 

 

 التالية:على هذا االختبار ارجو منك التقيد بالتعليمات  عند اجابتك

 اجابتك بخط واضح ومفهوم  ياكتب •

 اإلجابة بالقلم األزرق فقط   ياكتب •

 سؤال من غير حل   ي من اجابتك على جميع األسئلة وال تترك يتأكد •

 على حل األسئلة  وقدرتك ك بنفس  يوثق  ةهادئ  ين وك •

 للجميع  وبالتوفيق

 

 

 

 



 2الصفحة 
 

 السؤال األول 
 بجد له   من عملتماما ان النجاح حليف   يتأكد 

ة  درج 
 السؤال 

 

10 
 

  اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي   يأ/ اختار

 من قواعد كتابة االسم العلمي ان يكتب  2 وحدة التركيب والوظيفة  في المخلوقات الحية  1

a الخلية a أوال ثم الرتبة  النوع 

b النسيج b  الجنس أوال ثم الرتبة 

c  العضو c  الجنس أوال ثم النوع 

d  الجهاز d  الرتبة ثم الجنس 

 والتي تتحرك باألهداب  من األوليات الهدبية  4 من الفيروسات االندماجية  3

a   شلل األطفال a  بالزموديوم 

b  األنفلونزا b  التربانسوما 

c  األيدز c األميبا 

d  القوباء الحلقية d   البرامسيوم 

 الداخلية من الجاستروال لتكون  ة تنمو الطبق 6 يصنف فطر عفن الخبز ضمن   5

a  الفطريات االقترانية a   ألجلد واألعصاب 

b  الفطريات الكيسية b  أعضاء الهضم 

c  )الفطريات الدعامية )البازيدية c  الجهاز العضلي والدوراني 

d  الفطريات اللزجة المختلطة d والتنفسي   الجهاز اإلخراجي 

 تتنفس الديدان الحلقية البرية عن طريق  8 نوع التغذي في االسفنجيات  7

a  ترممية a  الخياشيم 

b  تطفلية b  االنتشار البسيط عبر الجلد الرطب 

c  ترشيحية c  النفريديا 

d  افتراسية d  منطقة السرج 

 تنتقل الديدان الخطافية عن طريق  10 البكتيريا التي تعيش في قمم البراكين  9

a  محبة للملوحة a  البعوضة 

b  محبة للحرارة والحموضة b   اكل لحم الخنزير 

c  محبة للضوء c  المشي حافي القدمين على التراب الملوث 

d  منتجة لغاز الميثان d  اكل الخضروات الملوثة 
 



 3الصفحة 
 

 السؤال الثاني 
 أبواب المستقبل تفتح لمن يملك مفاتيح المثابرة واإلصرار  

ة  درج 
 السؤال 

 

10 
 

 أ/ أكتبي المصطلح الذي تدل عليه العبارات التالية 

 المصطلح التعريف 

 علم االحياء     العلم الذي يدرس أنواع الحياة وتاريخها وتركيبها ووظائفها وعالقاتها مع بعضها    / 1

 الفيروس  شريط غير حي من مادة وراثية يقع ضمن غالف من البروتين   /  2

 العوالق الطحالب وحيدة الخلية والتي تشكل قاعدة الشبكة الغذائية في البحر    /3 

 االنسالخ     رجي القديم واستبداله بهيكل خارجي جديد طرح الهيكل الخا/  4

 الفرضية تفسير قابل لالختبار /  5

 

  و أالعبارة الصحيحة  أمام كلمة صواب   احكم على صحة العبارات التالية بوضع  /ب 
 ما يلي: كل م في العبارة خاطئة    أمامكلمة خطأ 

 

 الحكم   العبارة 

 خطأ  الشعبة أكبر فئة من فئات التصنيف الحديث هي  /1

 صح من البيانات الكمية   درجة الحرارة /2

 صح تفرز العباءة االصداف في معظم الرخويات للدعامة ولحماية   /3

 خطأ  ثانوية الفم تتكون فتحة الفم من أول فتحة في الجاستروال في  /4

 خطأ  الالسعات ذات تناظر جانبي   /5

 صح تستخدم األشنات كمؤشر حيوي   /6

 خطأ  تقوم الفجوة المنقبضة باالحساس بالضوء   /7

 خطأ  تمتلك العنكبيات زوج أو زوجين من قرون االستشعار /8

 

  عدد اثنان من دور عالم االحياء  /ب 

 ............................................................................................................ـ 1
 ـ ............................................................................................................2



 4الصفحة 
 

 السؤال الثالث
 اكبر كلما كانت ثمرته اطيب كلما كان جهدك 

ة  درج 
 السؤال 

 

10 
 

  تفسيرا علميا لكل مما يلي    أ/ اعط

 أوراق نباتات الغابات المطيرة ذات قمة ناقطة /  1
 تكيف ا  تعد االوراق ذات القمة الناقطة في بيئة الغابة المطيرة

 / تستعمل الميكربوسيديا كمبيد للحشرات   2
 تسبب امراض الحشرات النها

 / سميت الفطريات الناقصة بهذا األسم   3
 . . تم تسميتها بهذا االسم لعدم وجود مراحل تكاثر جنسي في دورة حياتها

 

  ـ قارني بين كل مما يلي   1/  أ

 الديدان االسطوانية   الديدان المفلطحة  وجه المقارنة 

 التجويف كاذبة  عديمة التجويف  نوع التجويف 

 المفصليات  الديدان الحلقية   وجه المقارنة 

 مفتوح  مغلق  نوع الجهاز الدوري 

 الفطريات  النباتات  وجه المقارنة 

 متطفلة ذاتية  نوع التغذي  

 الكايتين  السليلوز الجدار الخلوي 

 

  ج / اجب حسبما هو مطلوب:  

   

 االنقسام المتساوي يمثل: هذا الشكل  الخياشيم طريقة التنفس: 
باستخدام األقدام :  طريقة الحركة 

 الكاذب

 " لكن بالتوفيق والنجاح تمنياتيمع  "     .. انتهت األسئلة



 
                                                    : يأتيختر اإلجابة الصحيحة مما اول: السؤال األ

 

 

ــ ـــــــــالم  1-أحياء     ادة ــــــ

 م وزارة التعلي

 ................. إدارة التعليم بمحافظة 

 ................... ثانوية                   

ــ الص أول ثانوي  ف ــــــــــــــ

 ن ـــــــــزم ــــــــال ساعات  3

   هـ 1439/1440ي )الدور األول( للعـام الدراســأسئلة اختبـار الفصـل الدراسـي األول 

 ب ـــال ـم الط ـــاس  نموذج أجابه  رقم الجلوس   الصـــــف  

 الدرجة رقما   الدرجة كتابة  اسم المصحح   التوقيع  

  40  اسم المراجع   التوقيع  

 علم يهتم بدراسة أصل الحياة وتاريخها وتركيب المخلوقات الحية وكيف تقوم بوظائفها وكيف تتفاعل مع بعضها :  -  1

A    علم األحياء B  علم الكيمياء C  علم الفيزياء D  علم األرض 

 : المخلوقات الحية في مجموعات بناء على مجموعة من الخصائصفي علم األحياء هو وضع  - 2

A  علم التصنيف B علم التوزيع C  علم الترتيب D  علم التقسيم 

 : ان تسمى على ببتيدوجاليك بدائية جدراها الخلوي يحتوي مخلوقات حية   -  3

A   البكتيريا البدائية B  البكتيريا الحقيقية C  الطالئعيات D الفطريات 

 : ع ضمن غالف بروتيني هوقشريط غير حي من مادة وراثية وي  -  4

A  البكتيريا B   الفيروس C  البريون D ألمبيا ا 

 :  لــ تبعا   الطالئعيات  مملكة تصنيف   يمكن   -  5

A  التكاثر B   الحركة C  التغذية D  التركيب 

 : يحمي األنسجة الطرية ويمنع فقدان الماء    -  6

A   الهيكل الداخلي B  الحبل العصبي C   الهيكل الخارجي D    الحبل الضهري 

 : احدى العبارات التالية تنطبق على االسفنجيات   -  7

A  العيون B  طافية C اللوامس D   عديم التناظر 

 :  ما ا لحيوانات التي يتكون جسمها من قطع    -  8

A بالناريات ال B  الدورات C   الرخويات D   الديدان الشريطية 

 :  لها صدفة واحدة وقدم طويلة تحت الجسم   –  9

A   بطنية القدم   B   ذات المصرعين C   رأسية القدم D   المحار 

 من األمراض التي ينقلها ذباب المنزل :  – 10

A   حمى التيفوئيد   B الطاعون  ا C مالريا  ال D حمى الصفراء  ال 

 : بحرية لها هيكل داخلي بأشواك   مخلوقات    - 11

A  الرخويات B   شوكيات الجلد C  مجدافية االرجل D  الحلقيات 

 :   أي مجموعات شوكيات الجلد التالية لها شجرة تنفسية مع العديد من التفرعات   - 12

A   نجم البحر B   خيار البحر C   زنابق البحر D   قنفذ البحر 

  1100                 12 

 



 

                                                        :السؤال الثاني : أكتب المصطلح العلمي لكل من العبارات التالية 

 التكيف   -الجهاز الوعائي المائي  -الفرمونات  -التناظر  –الميكروسبوريديا  -التسمية الثنائية     ) 

 (   العقد العصبية  –الطفرات  –األشنات  - األقدام األنبوبية   

 

 العبارة العلمية                                                          المصطلح العلمي    

 صفات موروثة ناتجة عن تغير في تركيب جسم المخلوق الحي لمالئمة الوظيفة التي يؤديها .  التكيف  1

 علميا مكون من جزئين هما أسم الجنس وأسم النوع . أعطاء كل نوع أسما  التسمية الثنائية   2

 تقود الى أشكال جديدة من الجينات   DNAتغيرات عشوائية مفاجئة في تسلسل ال   الطفرات  3
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رقم   العمود )أ (      نوع الفطريات    

 األجابة 

 خصائصها         العمود ) ب (        

 التتكاثر جنسيا . لعدم وجود مراحل تكاثر جنسي بدورة حياتها   5 الفطريات اللزجة أو المختلطة .   1

 وحيدة الخلية .تعيش في الماء .تنتج أبواغ سوطية .  1 الفطريات األقترانية    2

 عديدة الخاليا .تعيش ع اليابسة . مثل عفن الخبز.  2 الفطريات الكيسية    3

 عديدة الخاليا . نادر ما تتكاثر جنسيا . رمية وتطفلية وتكافلية  4 الفطريات  الدعامية    4

 معظمها عديدة الخاليا والقليل وحيد الخاليا .تتكاثر جنسيا والجنيسا   3 الفطريات الناقصة    5

 

 

     :مع ذكر األمثلة  قارن بين العلم الطبيعي التجريبي والعلم الغير طبيعي )غير التجريبي( : السؤال الثالث 

                                    

                      

 العلوم الغير طبيعة ) الغير تجريبية (   العلوم الطبيعية التجريبة                  

 هو بناء من المعرفة يعتمد على دراسة  تعريف : 
 الطبيعة وعلى المشاهدة و المالحظة. 

 هو بناء من المعرفةال يعتمد على دراسة  تعريف : 
 الطبيعة وال على المشاهدة و المالحظة. 

 ......الخ   والنثر  لشعر وا االدب مثال :  مثال : علم األحياء و علم الفيزياء وعلم الكيمياء 
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 ماهي الفوائد التي توفرها الزوائد المفصلية للحيوانات ذات الهيكل الخارجي الصلب ؟  - 2

 وذلك لكي تمكنها من الحركة المرنة .    
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