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 4من  1صفحة 
 

 م01/11/2017تاريخ اإلصدار :       0/2  رقم اإلصدار :       KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 اإلجابة  يابدأ ابهلل مث طالبيت العزيزة وفقك هللا استعيين
 

  
 

  السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي ..
   طبقة الغالف الجوي األبعد هي : /1

 ايونوسفيرد/   ستراتوسفيرجـ/   اكسوسفيرب/   تروبوسفيرأ/ 

 المرايا لتجميع الضوء ؟أي أنواع المناظير الفلكية يستخدم  /2
 العاكسد/   الكاسرجـ/   الكهرومغناطيسيب/   الراديويأ/ 

 ما المصطلح المناسب الذي يصف المعدة ؟ /3
 نسيجد/   عضوجـ/   جهاز ب/   عضية أ/ 

 تستعين دودة األرض في حركتها بــ : /4
 الزوائد المفصليةد/   االقدامجـ/   االسواطب/   االشواكأ/ 

 األسماك التالية لها مثانة للعوم ؟ أي /5
 الشفنينات د/  السلمونجـ/   الجلكيب/   القرشأ/ 

 أي مما يلي ال يعد من العوامل الحيوية ؟  /6
 الفطرد/   اشعة الشمسجـ/   شجرة الصنوبرب/   البعوضةأ/ 

 ان وضع األوراق المستعملة في أرضية قفص العصافير , مثال على : /7
 الشراءد/   إعادة التدويرجـ/   الترشيدب/   االستخدامإعادة أ/ 

 يسمى تحول بخار الماء الى سائل في دورة الماء ؟ /8
 النتحد/   الهطولجـ/   التبخرب/   التكثفأ/ 

 مانوع مجرة درب التبانة التي تقع فيها األرض ؟ /9
 اهليجيةد/   مستطيلةجـ/   حلزونيةب/   غير منتظمةأ/ 

 ماتركيب الخلية الذي يوفر الحماية والتماسك للنبات ؟ /10
 الجدار الخلويد/   النواةجـ/   الفجواتب/   الغشاء البالوميأ/ 

 أي مما يلي يعد حيوانا متطفال ؟ /11
 قنديل البحرد/   الدودة الشريطيةجـ/   البالنارياب/   االسفنجأ/ 

 أي الثدييات التالية تضع البيض ؟ /12
 اكالت اللحوم د/   الكيسيةجـ/   المشيميةب/   االوليةأ/ 

 البحيرة , والنهر , والغابة , تعد امثلة على : /13
 النظام البيئيد/   الجماعة /جـ  المنتجاتب/   االطار البيئيأ/ 

 ماذا يحدث عند استنشاق الهواء الملوث ؟ /14
 تلوث الماءد/   فضالت صلبةجـ/   مشكالت صحيةب/   مطر حمضيأ/ 
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 ماذا يحدث عندما تنقل الجزيئات المتصادمة الطاقة ؟ /15
 حملد/   اشعاعجـ/   توصيلب/   هطولأ/ 

 ما الوحدة المستخدمة لقياس المسافات بين النجوم والمجرات في الفضاء ؟ /16
 المترد/   السنة الضوئيةجـ/   الوحدة الفلكيةب/   الكيلومترأ/ 

 تجده في النواة ؟أي مما يلي  /17
 الميتوكندرياد/   البالستيدات الخضراءجـ/   الكروموسوماتب/   الفجواتأ/ 

 أي المخلوقات االتية لها جهاز دوران مغلق ؟ /18
 االسفنجد/   المحارجـ/   الحلزونب/   االخطبوطأ/ 

 جزء من نظرية :الفكرة التي تقول : " ان جميع الخاليا تنتج عن خاليا موجودة أصال " هي  /19
 الخليةد/   هوكجـ/   القواعدب/   المجهرأ/ 

 أي مما يلي يعد من المنتجات ؟ /20
 االسماكد/   الحصانجـ/   الفطرياتب/   االعشابأ/ 

 إطفاء األضواء غير الضرورية مثال على :  /21
 التلوثد/   الترشيدجـ/   إعادة التدويرب/   إعادة االستعمالأ/ 

 من اثبت ان للهواء وزنا ؟من اول  /22
 جاليليود/   تورشيلليجـ/   بويلب/   هوكأ/ 

 كم كوكبا في النظام الشمسي ؟ /23
 9د/   8جـ/   7ب/   6أ/ 

 ماذا يتكون عند اصطدام نيزك بالقمر ؟ /24
 فوهاتد/   بحار القمرجـ/   مسطحات ب/   مرتفعات القمرأ/ 

 في انتاج : تفيد عملية البناء الضوئي النبات /25
 االعضاءد/   االنسجةجـ/   الماءب/   الغذاء أ/ 

 أي المخلوقات الحية التالية تتكون اجسامها من جزأين رئيسين ؟ /26
 الديداند/   العنكبياتجـ/   الرخويات ب/   الحشرات أ/ 

 أي التكيفات التالية تساعدالطيور على الطيران ؟ /27
 جسم مستعرضد/   بيضة ذو قشرة قاسيةجـ/   منقار كبيرب/   عظام خفيفةأ/ 

 أي مما يلي ينتمي الى الحيوانات الثابتة درجة الحرارة ؟ /28
 االسماكد/   الزواحفجـ/   الثدييات ب/   البرمائياتأ/ 

 جميع األنظمة البيئية على األرض تكون الغالف : /29
 الحيويد/   المائي جـ/  الصخريب/   الجويأ/ 

 نظام بيئي على األرض ؟ما اكبر  /30
 الغالف الحيويد/   التندراجـ/   اسياب/   المحيطاتأ/ 

 أي مما يلي يعد تابعا طبيعيا لألرض ؟ /31
 الشمسد/   المكوك الفضائيجـ/   سكاي البب/   القمرأ/ 

 أي مصطلح مما يلي يطلق على احد أجهزة جسم االنسان ؟ /32
 البناء الضوئيد/   التنفسيجـ/   النموب/   الحمايةأ/ 

 أي المجموعات التالية تنسلخ ؟ /33
 الديدان المفلطحةد/   نجم البحرجـ/   ديدان االرضب/   القشرياتأ/ 

 أي الحيوانات التالية لها زعانف عندما تكون بالغة ؟ /34
 االسماكد/   التماسيح جـ/   الزواحفب/   البرمائياتأ/ 

 مادة كيمائية مسؤولة عن تحديد الصفات الوراثية وتكون محمولة على :  DNAمادة  /35
 الكروموسوماتد/   الغشاء البالزميجـ/   الفجوةب/   الميتوكندرياأ/ 

 أي الحيوانات االتية له جلد دون حراشيف او قشور ؟ /36
 السمكد/   الضبجـ/   الثعابين ب/   الدلفين أ/ 

 هو : اقرب الكواكب الى الشمس /37
 االرضد/   زحلجـ/   عطاردب/   المشتري أ/ 
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  ماذا ينتج عن ميل محور األرض في اثناء دورانها حول الشمس ؟ /38
 الخسوف والكسوفد/   اطوار القمرجـ/   الفصول االربعةب/   الليل والنهارأ/ 

 أي األسماك التالية يعد مثاال على األسماك الغضروفية ؟ /39
 البلطيد/   القرشجـ/   السلمونب/   السردينأ/ 

 الجماعات الحيوية في النظام البيئي تشكل :مجموع  /40
 عوامل محددةد/   نظاما بيئياجـ/   موطناب/   مجتمعا حيويا أ/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 
 صح أم خطأ العبارة الرقم

 )        ( يسمى الحدث الذيينتج عندما يقع ظل األرض على القمر بــ خسوف القمر /41

 )        ( البكتيريا اصغر المخلوقات الحية ويتكون جسمها من خلية واحدة فقط . /42

 (  )       في قنديل البحر يكون التماثل جانبي .  /43

 )        ( في الفراشة والنحل يكون التحول تحول كامل . /44

 )        ( تعتبر الفئران من الثدييات الكيسية . /45

 )        ( يعتبر النبات من المستهلكات . /46

 )        ( من الموارد الطبيعية النفط والنبات . /47

 )        ( يور.تحتف بالهواء الدافئ بالقرب من جلد الطيعمل الريش الزغبي في الطيور كطبقة عازلة  /48

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 :السؤال الثالث أكتبي المصطلح العلمي المناسب لكل من 

 يتكون من مواد صلبة مثل الغبار واالمالح وحبوب اللقاح ومواد سائلة مثل }}                          {{  -1

 القطرات الحمضية .  

 }                          {{ هي المواد الصلبة او شبه الصلبة التي يرميها الناس.} -2

 عام او اقل . 100هي الموارد التي يمكن تعويضها خالل }}                          {{  -3

 المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي.}}                          {{  -4

 عضو يشبه اللسان يحتوي على صفين من البروزات الخشنة تشبه }}                          {{  -5

 االسنان في الرخويات.
 

 مبنى خاص يحوي مناظير فلكية بصرية. }}                          {{ -6

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ... أجيبي عما هو مطلوب :السؤال الرابع 

 )) أ (( قارني بين كل من :

 

 
 وجه المقارنة

 
 الميتوكندريا

 
 الفجوة

 
 من حيث الوظيفة

  

 
 وجه المقارنة

 
 الزواحف

 
 البرمائيات

 
 نوع االخصاب

  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 فقط (( من أجزاء الجسم في الحشرة التالية ؟ 2)) ب (( سمي )) 

 
 

                                                                  
        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 
 انتهت األسئلة 
 ي الجميلة مع خالص دعائي لك صغيرت
 معلمة المادة /

 عذاب املطريي


