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  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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؟    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
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 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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   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 
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 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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