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 5من  1صفحة 
 

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

 

  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 
 مث ظلل اإلجابة الصحيحة يف ورقة التصحيح اآليلالسؤال األول :اخرت االجابة الصحيحة للعبارات اآلتية :

 املخلوق احلي............يتكون منها جسم أصغر وحدة بناء  1
 اجلهاز  د النسيج  ج العضو  ب اخللية  أ

 

 تنتمي السحايل والثعابني والسالحف إىل ............ 2
 الربمائيات د الزواحف  ج الثدييات  ب الطيور  أ

 

 ........................ُتصنف دودة األرض على أهنا  3
 ديدان حلقية  د ديدان أسطوانية  ج ديدان مفلطحة  ب مفصليات  أ

 

 اخللية الذي يساعد على خزن املاء والغذاء والفضالت هو .........تركيب  4
 اجلدار اخللوي د الفجوات  ج البالستيدات  ب امليتوكندراي  أ

 

 مها من طبقتني .......أبسط الالفقارايت وهلا شكل يشبه الكيس له فتحة من أعلى ويتكون جس 5
 الالسعات د الرخوايت  ج اإلسفنجيات  ب املفصليات  أ

 

 ينتمي قنديل البحر إىل ................ 6
 الفطرايت  د الطالئعيات  ج شوكيات اجللد  ب الالسعات  أ

 

 عدد ممالك املخلوقات احلية ................... 7
 8 د 7 ج 6 ب 5 أ

 

 أكرب جمموعة ُتصنف إليها املخلوقات احلية هي ....................... 8
 اململكة  د اجلنس ج الفصيلة  ب الرتبة  أ

 

 
15     

 



 

 5من  2صفحة  
 

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

 املعدة من أعضاء اجلهاز ............ 9
 العصيب د الدوراين ج اهلضمي ب  التنفسي أ

 

 املخلوقات اليت تصنع غذائها بنفسها ُتسمى ........... 10
 املنتجات د املستهلكات ج  القوارت  ب املستقبالت أ

 

 يف النظام البيئي ُيسمى ........... املكان الذي يعيش فيه املخلوق احلي 11
 الشبكة الغذائية د السلسلة الغذائية  ج املوطن  ب اجلماعة احليوية  أ

 

 املخلوقات اليت تقوم بتحليل املواد امليتة للحصول على الطاقة ُتسمى .................. 12
 املستقبالت  د احمللالت  ج القوارت  ب املنتجات  أ

 

 واحتاد السالسل الغذائية يف النظام البيئي ُيسمى ..............تداخل  13
 شبكة غذائية د نظام بيئي  ج جمتمع حيوي  ب  منطقة حيوية أ

 

 صراع املخلوقات احلية للحصول على الطعام واملاء وحاجاهتم.................... 14
 شابهالت د التلوث  ج التنافس        ب االنقراض  أ

 

 اختفاء أو عدم وجود أفراد النوع كله ُيسمى ................... 15
 التكاثر د التكيف  ج التنافس  ب  اإلنقراض أ

 

 ...................ُتسمى مادة طبيعية غري حية ُتشكل الصخور  16
 املامجا د املعدن ج األحافري ب الرتبة  أ

 

 عن طريق ................. من نفس النوع مجيع املخلوقات احلية تُنتج أفراداً جديدة  17
 التغذية د اإلحساس ج  النمو  ب التكاثر أ

 
 يصل إىل املياه اجلوفية  ُيسمى..........حىت ثقب ُُيفر يف األرض  18
 البئر  د النهر  ج السد ب الربكة  أ

 

 ُيسمى ....................قنوات العن طريق األانبيب أو حفر   توصيل املاء إىل الرتبة الزراعية 19
 األشرطة املتبادلة  د التسميد  ج احلراثة ب الري أ

 

 تقضي جزءًا من حياهتا يف املاء وتقضي اجلزء اآلخر على اليابسة ومنها الضفادع .............. 20
 الثدييات د الربمائيات  ج الطيور  ب الزواحف  أ

 



 

 5من  3صفحة  
 

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

 )ب( إذا كانت العبارة خاطئة.اخرت )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و اخرت لسؤال الثاين :ا
 مث ظلل يف ورقة التصحيح اآليل )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و )ب( إذا كانت العبارة خاطئة.

 العبارة خاطئة -ب العبارة صحيحة -أ العبارة م

   . الرتكيب الذي يتحكم يف مجيع أنشطة اخللية هو النواة 21

   اململكة احليوانية تستطيع صنع غذائها بنفسها. 22

   البكترياي هي أصغر املخلوقات احلية وتتكون من خلية واحدة وليس هلا نواة . 23

   يُعترب  قنفذ البحر من الرخوايت . 24

   مسكة القرش من األمساك الغضروفية. 25

   يتحكم يف مجيع أجهزة اجلسم .ينقل الرسائل و اجلهاز العصيب  26

 التلك هو أكثر املعادن قساوة. 27
 

  

   .منقار البط من الثدييات اليت تضع بيضاً  28

   النمر يتحرك ويكون ممرات وحفراً يف األرض الرطبة متتليء ابملاء . 29

   الوطن العريب يف املنطقة املتجمدة القطبية اليت يغطيها اجلليد .يقع  30

   اخللية النباتية هلا شكل ُيشبه الصناديق. 31

    التلوث هو إضافة مواد مفيدة للماء واهلواء والرتبة . 32
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 5من  4صفحة  
 

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

  السؤال الثالث :
 أوال:ـ أكمل مبا تراه مناسباً من الكلمات التالية 

 (اإلخراجي،  الدوراين ،  العصيب،  اهلضمي )                                
 

 ......... اجلهازهو يتكون من القلب والدم واألوعية الدموية اجلهاز الذي  (33
 

 ..........................اجلهاز الذي يقوم بتخليص اجلسم من الفضالت هو اجلهاز (34
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناسب هلا من األشكال التالية اثنياً:ـــ ضع الكلمات التالية أسفل الشكل امل
                            

 ( هرم الطاقة ، اجلهاز اهليكلي ،  الفيل،  الفراشة )                         

 

 اسم الشكل :................................(35
 

 :.............................. لمخلوق اسم ا(36
 

 

 :.......................... لمخلوقاسم ا(37
 

 اسم الشكل :.................................(38

 

ــ    ـــــــــــــــــــــــ
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 5من  5صفحة  
 

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

 
 :ـ              السؤال الرابع :ـ أجب عن األسئلة التالية في الفراغات الموجودة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ؟ )ُيكتفي بذكر اثنني ( استخدامات املاء يف احلياة( أذكر بعض 39
...........................................................................................................
........................................................................................................... 

 سات واملخلوقات الدقيقة ؟ماذا نستخدم ملشاهدة البكترياي والفريو  (40
...........................................................................................................
.......................................................................................................... 

 ( واحد فقط؟ ) ُيكتفى بذكر  يوجد يف اخللية النباتية وال يوجد يف اخللية احليوانية  اجلزء الذي( ما 41
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
 ما الغاز الذي حتتاجه املخلوقات احلية يف التنفس ؟ (42

...........................................................................................................
......................................................................................................... 

 ؟( مب تفسر :ـ ُتستخدم اخلمرية يف صنع اخلبز 43
.................................................................................................................
.................................................................................................................

 نارية والرسوبية إىل صخور متحولة ؟( مب تفسر :ـ تتحول الصخور ال44
.................................................................................................................

............................................................................................................ 
 
 

 (انتهت األسئلة  )                                               
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