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 اإلجابة  يابدأ ابهلل مث طالبيت العزيزة وفقك هللا استعيين
 

  
 

  السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي ..
   اين تنتج خاليا الدم الحمراء ؟ /1

 نخاع العظمد/   الغضروفجـ/   السمحاق ب/   العظم الكثيفأ/ 

 اين تحدث عملية االخصاب ؟ /2
 المبيضد/   الرحمجـ/   المهبلب/   البيضقناة أ/ 

 أي مما يلي نباتات وعائية ال بذرية ؟ /3
 الصنوبرد/   حشيشة الكبدجـ/   ذيل الحصان ب/   الحزازيات أ/ 

 أي الموارد التالية متجدد ؟ /4
 االلومنيومد/   ضوء الشمسجـ/   النفطب/   الفحمأ/ 

 آلة االحتراق الداخلي ؟ما مصدر الطاقة الحرارية في محرك  /5
 التبريد د/  الماء الحارجـ/   حرق الوقودب/   البخارأ/ 

 الوحدة التي تستخدم لقياس التردد هي : /6
 هرتز.د/   الكيلو مترجـ/   مترب/   ديسبل.أ/ 

 ماذا يغلف اطراف العظم؟ /7
 العضالتد/   االوتارجـ/   االربطةب/   الغضروفأ/ 

 الكيميائية التي تفرزها الغدد الصماء ؟ما المادة  /8
 اللعابد/   الهرمونجـ/   الخاليا الهدفب/   االنزيمأ/ 

 ما الفتحات الصغيرةالموجودة على سطح الورقة ومحاطة بخاليا حارسة ؟ /9
 البذورد/   الريزوماتجـ/   الكيوتيكلب/   الثغورأ/ 

 طاقة كهربائية ؟ مما يلي يستطيع تحويل الطاقة الضوئية الىأي  /10
محطات توليد طاقة د/   محطات الطاقة النوويةجـ/   الضباب الدخانيب/   الخاليا الشمسية أ/ 

 الحرارة الجوفية.

 ماذا يحدث لمعظم المواد عندما يتم تسخينها ؟ /11
 تتمددد/   تتبخرجـ/   تطفوب/   تتقلصأ/ 

 أي مما يأتي ينتقل فيه الصوت اسرع ؟ /12
 الهواء د/   الفوالذجـ/   الماءب/   الفراغأ/ 

 توجد المفاصل غير المتحركة في االنسان في  :  /13
 الجمجمةد/   الرسغ/جـ  العنقب/   المرفقأ/ 

 
 اين ينمو الجنين ويتطور ؟ /14

 المهبلد/   المبيضجـ/   الرحم ب/   قناة البيضأ/ 



 

 4من  2صفحة  
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 أي أجزاء النبات يعمل على تثبيته في التربة ؟ /15
 الخاليا الحارسةد/   الجذورجـ/   االوراقب/   الساقأ/ 

 الوقود االحفوري ؟أي مما يلي يعد مثاال على  /16
 الخاليا الضوئيةد/   النفطجـ/   الطاقة النوويةب/   الخشبأ/ 

 أي العمليات التالية تحدث عندما يتالمس جسمان مختلفان في درجتي حرارتهما ؟ /17
 توصيل حراريد/   تكثفجـ/   اشعاعب/   حمل حراريأ/ 

 تعتمد زيادة حدة الصوت على زيادة احدى الخواص التالية وهي : /18
 علو الصوتد/   الطول الموجيجـ/   الترددب/   الشدة.أ/ 

 أي الفيتامينات التالية تصنع في الجلد ؟ /19
 كد/   بجـ/   أب/   دأ/ 

 المنوي ؟ماذا يسمى اتحاد البويضة والحيوان  /20
 البلوغد/   االخصابجـ/   دورة الحيضب/   االباضةأ/ 

 يتكون معظم اللحاء والخشب الجديد للنباتات في  : /21
 الكامبيومد/   الكيوتيكلجـ/   الثغورب/   الخاليا الحارسةأ/ 

 أي مما يلي يسهم في تحلل األوزون؟ /22
 اول أكسيد الكربون.د/   الرادونجـ/   الفلوروكلوركربونب/   ثانيي أكسيد الكربونأ/ 

 معظم المواد العازلة تحوي فراغات مملوءة بالهواء وذلك الن الهواء يتصف بأنه : /23
 عازلد/   مشعجـ/   خفيفب/   موصلأ/ 

 تستخدم أحيانا مواد لينة في قاعات االحتفاالت لمنع حدوث واحدة من الظواهر التالية وهي : /24
 التضاغط.د/   الصدىجـ/   الحيودب/   االنكسارأ/ 

 أي جزء من العين يتجمع عليه الضوء ؟ /25
 القرنيةد/   البؤبؤجـ/   الشبكيةب/   العدسات أ/ 

 احدى الغدد التالية ليست صماء ؟ /26
 الصنوبريةد/   الزعتريةجـ/   النخاميةب/   اللعابيةأ/ 

 البناء الضوئي ؟أي أجزاء الورقة يحدث فيها معظم مراحل عملية  /27
 الطبقة العماديةد/   الكيوتيكلجـ/   الثغورب/   البشرةأ/ 

 أي الغازات االتية يسبب تكون المطر الحمضي ؟ /28
 بخار الماءد/   أكسيد النيتروجينجـ/   االكسجينب/   الهيدروجين أ/ 

 والحركة ؟ أي مما يأتي يطلق على مجموع طاقتي الوضع /29
 الحرارةد/   الحرارة النوعيةجـ/  درجة الحرارةب/   الطاقة الحركيةأ/ 

 مالذي يولد الموجات ؟ /30
 االهتزازاتد/   نقل الطاقةجـ/   الحرارةب/   الصوتأ/ 

 أي األجزاء التالية جزء من االذن الداخلية ؟ /31
 طبلة االذند/   القوقعةجـ/   المطرقة ب/   السندانأ/ 

 جنس الجنين ؟في أي شهر يمكن معرفة  /32
 الخامسد/   السابعجـ/   الثانيب/   الرابعأ/ 

 أي مما يلي يوجد في السرخسيات ؟ /33
 البذورد/   الريزوماتجـ/   االبواغ ب/   المخاريط أ/ 

 أي مما يلي يستخدم في عملية البناء الضوئي ؟ /34
 السليلوزد/   الحديدجـ/   الدمب/   الكلوروفيلأ/ 

 الموجات التالية تحدد مقدار الطاقة التي تحملها الموجة ؟أي خواص  /35
 سرعة الموجةد/   الطول الموجيجـ/   السعة ب/   الترددأ/ 

 انتقال الطاقة الحرارية من الشمس الى األرض مثال على : /36
 التوصيل الحراريد/   االشعاعجـ/   التمددب/   الحمل الحراريأ/ 

 االحتباس الحراري فأي العبارات التالية صحيحة ؟لو لم تكن هناك ظاهرة  /37
سيكون سطح األرض أ/ 

 اكثر سخونة

سيكون سطح األرض ب/  

 اكثر برودة

تكون درجة حرارة جـ/  

 األرض متساوية

قد ينصهر الغطاء الجليدي د/  

 في القطبين
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 أي النباتات التالية لها تراكيب تنقل عن طريقها الماء والمواد األخرى ؟ /38 
 البكتيرية د/   األوليات جـ/   الالوعائيةب/   الوعائية أ/ 

 الغدة التي تسيطر على معظم النشاطات الحيوية في الجسم هي :  /39
 الغدة الكظريةد/   الخصيتانجـ/   الغدة الدرقيةب/   الغدة النخاميةأ/ 

 أي العبارات التالية غيرصحيحة فيما يتعلق بالتوائم المتماثلة ؟ /40
يحتويان على المادة ب/   ينتجان عن بويضة واحدة.أ/ 

 الوراثية نفسها 
لهما الصفات الشكلية د/   قد يختلفان في الجنسجـ/  

 نفسها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 
 صح أم خطأ العبارة الرقم

 )        ( الميالنين مادة كيميائية تعمل على اكساب الجلد لونه. /41

 )        ( األمعاء والمثانة من العضالت الملساء . /42

 )        ( الغدة الصنوبرية تقع فوق كل كلية .  /43

 )        ( تنظيف أدوات الطبخ.نبات ذيل الحصان يستخدم في  /44

 )        ( اذا كان عدد البتالت في االزهار ثالثة اومضاعفاتها كانت ذات فلقتين . /45

 )        ( س . 100على المقياس السلسيوس تكون درجة غليان الماء عند  /46

 )        ( ليين.قاعيين متتاالطول الموجي في الموجة المستعرضة هو المسافة بين قمتين متتاليتين او  /47

 )        ( يصحح طول النظر باستخدام عدسات مقعرة . /48

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 :السؤال الثالث أكتبي المصطلح العلمي المناسب لكل من 

 انعطاف الموجة حول حواف الجسم.}}                          {{  -49

 الحية.الفضالت التي تسبب الضرر لصحة االنسان او التسمم للمخلوقات }}                          {{  -50

 المخلوقات التي تنمو أوال في البيئات الجديدة او غير المستقرة.}}                          {{  -51

 هي التي تتحرك تلقائيا وال تستطيع التحكم في حركتها .}}                          {{  -52

 على االوعية الدموية هي طبقة توجد اسفل البشرة وهي االسمك وتحتوي }}                          {{  -53

 والغدد العرقية وتراكيب أخرى.

 موجات يمكنها االنتقال عبر المادة او الفراغ. }}                          {{ -54
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 السؤال الرابع .. اجيبي عما هو مطلوب ؟
 (( قارني بين كل من : 1)) 
 

 
 المقارنةوجه 

 
 الغدة الدرقية

 
 غدة البنكرياس

 
 الوظيفة

  

 
 وجه المقارنة

 
 النباتات الوعائية

 
 النباتات الالوعائية

 
وجود اوعيةةةة الخشةةةةةةةةةةب 

 واللحاء

  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 االنثوي ؟فقط {{ من البيانات التي تشير الى الجهاز التناسلي  2(( اكتبي }}  2)) 
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 انتهت األسئلة 
 ي الجميلة مع خالص دعائي لك صغيرت
 معلمة المادة /

 عذاب املطريي


