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 5من  1صفحة 
 

 م 01/09/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 

 

 )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  
 

 م 01/09/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 

 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  
 

 م 01/09/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 

       )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  
 

 م 01/09/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 

 ) 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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 الكلور

 السائدةالصفة 

 الزهرة
 اجلهاز اهليكلي

 هرم الطاقة البلعمة



 

 5من  5صفحة  
 

 م 01/09/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 

 ) 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
3 


