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

 اإلجابة الصحيحة يف ورقة التصحيح اآليل يمث ظلل 
 أي من األمور التالية ميكن أن يسبب تغري يف النظام البيئي ؟  1
تنافس املخلوقات  د الكوارث الطبيعية  ج التعاقب الثانوي  ب دورة املاء أ

 احلية 
 

 وظيفة اجلذور يف النبات هي :   2
القيام بعملية البناء  أ

 الضوئي 
دعم النبات  ومحل  ب

 األوراق واألزهار 
تنظيم نقل املاء  ج

 والغذاء يف النبات
تثبيت النبات  د

وامتصاص املاء 
 واألمالح من الرتبة 

 

 منها حىت وقتنا هذا تسمى بـ ............ عاكني اليت ال تزال الصهارة تندفالب  3
 الالبة  د الباكني النشطة  ج الباكني اهلامدة  ب الباكني الساكنة  أ

 

 يف الصورة التالية ، تكون العالقة بني قراد اخلشب واالنسان عالقة ..................   4

 تكافل   د تطفل  ج تعايش   ب تبادل منفعة  أ
 

 أي من هذه املخلوقات احلية يتكاثر جنسيا ؟   5
 البكترياي  د البدائيات  ج اهليدرا   ب البقرة  أ
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امللــك  ــري الســامة ، ولــون أفعــى املرجــان الســامة الــيت سيــث احليــوا ت املفرتســة مثــاال    األفعــىالتشــابب بــني لــون يعد  6
 ..............  على 

   احملاكاة د تمويب ال ج تلون ال ب تبادل املنفعة أ
 

 حركة املاء املستمرة بني سطح األرض واهلواء تسمى ............ 7
 دورة النيرتوجني  د دورة الكربون  ج دورة املاء ب دورة احلياة  أ

 

 الصورة التالية تبني مراحل ................   8

 التلقيح  د االخصاب ج التحول الناقص ب التحول الكامل   أ
 

 تضم اململكة احليوانية جمموعتني رئيستني مها :  9
الفقارايت  ب البكترياي والطالئعيات  أ

 والالفقارايت
املفصليات وشوكيات  ج

 اجللد 
 الفريوسات و الفطرايت   د

 

 املسحوق األصفر الذي تنتجب النبااتت وحيتوي على خالاي جنسية ذكرية هو .............. 10
 السداة   د  الف البذرة  ج اجلنني   ب حبوب اللقاح  أ

 

 تسمى ........يتحد املشيج املذكر من األب مع املشيج املؤنث من األم بعملية  11
 االنقسام   د التكاثر الالجنسي  ج االخصاب  ب التكاثر اخلضري  أ

 

 أي مما يلي يعد تكيفا سلوكيا ؟   12

حيوان لب فرو أبيض  أ
 يف الشتاء 

طائر لب ريش أمحر   ب
 المع 

منقار طويل لطائر  ج
 الطنان  

 هجرة األمساك والطيور  د

 

  از بـ ................تسمى عملية حتول السائل اىل   13
 النتح د التبخر  ج التكثث  ب اهلطول أ

 

 دوث زلزال قوي يف قاع احمليط ؟حلنتيجة كماذا ميكن أن حيدث   14
 بركان   د التسو مي ج تكون إعصار حلزوين  ب تكون رايح قوية  أ

 

 أي مما يلي ليس من طرائق احلفاظ على املياه ؟ 15
السيارات  سل   أ

إبستخدام خرطوم 
 املياه

سقاية النبااتت  ب
 وعات ر واملز 

فتح الصنبور لغسل  د  سل املالبس  ج
 اليدين فقط 
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 املستوى التصنيفي الذي يضم أكب عدد من جمموعات املخلوقات احلية يسمى ............. 16
 الرتبة  د الطائفة   ج الشعبة  ب اململكة  أ

 

17 

 ما اسم اجلزء املشار اليب يف صورة الزهرة ؟  
 املبيض د البتلة  ج املتك ب امليسم  أ

 

 عملية اندماج املشيج املذكر مع املشيج املؤنث داخل جسم األنثى هي ............ 18
 االنشطار الثنائي   د التبعم  ج االخصاب الداخلي  ب االخصاب اخلارجي أ

 

 مىت يكون احليوان مهددا ابإلنقراض ؟   19
إذا كان قادرا على  أ

 الدفاع عن نفسب 
إذا استطاع العيش يف  ب

األماكن اليت يعيش 
 فيها االنسان 

إذا استطاع محاية  ج
 صغاره من األخطار 

إذا كان عدد أفراد  د
 النوع قليال جدا 

 

 ـ..............واحمليطات واألهنار بيسمى الغالف الذي حيتوي على املياه يف البحار   20
 اللب الداخلي  د القشرة األرضية  ج الغالف املائي  ب الغالف اجلوي  أ

 
 )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

   نبااتت وعائية وال وعائية :  تنقسم اململكة النباتية اىل شعبتني   21
   تقوم األوراق يف النبات بدعمه وتنظيم نقل املاء والغذاء اىل ابقي أجزاء النبات  22
   يعترب الغطاء الصلب للسالحف من التكيفات السلوكية  23
   يشرتكون يف صفات موروثة من كال األبوين  ال  من مزااي التكاثر اجلنسي أن األبناء 24
إبطالق عدد كبري جدا من اخلالاي اجلنسية يف وقت واحد تقوم بعض املخلوقات احلية   25

 حىت تزيد فرصة حدوث االخصاب
  

من املمالك الستة اليت تصنف اليها املخلوقات احلية : اململكة احليوانية ومملكة   26
 الطالئعيات 
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   حيتاج النبات لضوء الشمس واملاء للقيام بعملية البناء الضوئي  27
هي أحد أشكال العالقات التعاونية اليت تنشأ بني خملوقني حيني ،   التطفلعالقة   28

 حبيث يستفيد كل منهما من اآلخر
  

   يتم تسجيل األمواج الزلزالية اليت تنتشر يف القشرة األرضية جبهاز يسمى السيزمومرت  29
   يكون اللب الداخلي من طبقات األرض صلبا  30
   ميكن أن حيدث تغري يف النظام البيئي بسبب الزالزل والفيضاانت ال   31
   يكون االخصاب اخلارجي حمفوف ابملخاطر  32

   أجييب على األسئلة التالية :  السؤال الثالث :
 :  صغراىل املستوى األ األكبرتيب مستوايت تصنيث املخلوقات احلية من املستوى  -1

 نوع  –جنس  –فصيلة  –رتبة  –ة طائف –شعبة  –كة ممل
 خطا يصل بني كل صندوق عن اليمني واجملموعة اليت ينتمي اليها عن اليسار :  يأرمس -2

 
 
 
 
 
 
 
 

   قارين بني التكاثر اجلنسي والتكاثر الالجنسي من حيث : : الرابعالسؤال 
 
 
 
 

 التكاثر الالجنسي التكاثر اجلنسي وجب املقارنة
 1 2 عدد اآلابء 

 يشبهون األب متاما  األب واألم شبهون ي درجة الشبب بني اآلابء واألبناء  
 ال  نعم  هل يوجد خلط للصفات ؟ 

صخرة 
حبرية    
زهرة   
 

 ضفدع

 عوامل حيوية 

 عوامل الحيوية 
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طائر   
 

 انتهت األسئلة 
 معلمة املادة / بشرى عطار  - كل األماين الطيبة لكن


