
  

  

                            

 

 

 

 

  ما الفرق بين النقل السلبي والنقل النشط؟(2

 نشطالنقل ال النقل السلبي

نقل المواد عبر غشاء الخلية دون الحاجة إلى 

 طاقة

 نقل المواد عبر غشاء الخلية في وجود طاقة

 في المخلوقات الحية ؟)من األصغر إلى األكبر(؟مستويات التنظيم  رتب ( 3 

 ( جهاز ، نسيج ، عضو ، خلية)                            

 (...........جهاز...   ،  عضو   ، ..........نسيج....، ........خلية ........الترتيب )

 

 ( االختيارية) الفقرة السؤال األول

 اختر اإلجابة الصحيحة

االجابة  د ج ب أ

 الصحيحة

كل ما يأتي مما يحتاجه النبات للقيام 

 ............. بعملية البناء الضوئي ماعدا
ثاني أكسيد 

 الكربون
 األكسجين ضوء الشمس الماء

 د

جزئتها الى مواد يمكن ت مادة نقية ال

 ..........ابسط منها
مركبال  ب السبيكة المخلوط العنصر 

 اء نبإلى األاآلباء انتقال الصفات من 
 :يسمى

كروموسومال  الوراثة الجين الغريزة 

 د

 نيوتن روبرت براون ليفنهوك روبرت هوك أول من شاهد الخلية وصنع المجهر
 أ

أطول فترة زمنية يعيشها المخلوق الحي 

 ................ مىتس
 دورة الخلية مدة الحياة العمر المتوقع دورة الحياة

 ج

في نبات البازالء ، الصفات السائدة 

 ................................هي

بذور مجعدة ـ 

قرون صفراء ـ 

 أزهار بيضاء

بذور ملساء ـ 

قرون خضراء ـ 

 أزهار أرجوانية

بذور مجعدة ـ 

قرون خضراء ـ 

 ءأزهار بيضا

بذور ملساء ـ قرون 

صفراء ـ أزهار 

 أرجوانية

 ب

يوجد بالنواة أشرطة لتخزين المعلومات 

 .................... الوراثية تسمى
 الريبوسوم الكروموسومات الفجوات الميتوكندريا

 ج

 المجهدة الرياضية التمارين ممارسة بعد
 وذلك العضالت في بآالم اإلنسان يُشعر
 ......................... لتُكون

حمض 

 الهيدروكلوريك
كحمض الالكتي حمض الكبريتيك حمض الستريك  

 د

 ..............................................................................................اسم الطالب :  

 السادسالصــــــف : 
 الفرتة األوىل علوماختبار 
 سادس
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضع تحت كل صورة العنوان المناسب بع :ـ السؤال الرا

 
 

 (مخطط الساللة )             مخططعنوان ال (عنوان الصورة           )دورة الخلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الخامس:ـ اكمل كل عبارة مما يأتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )الدرجة المستحقة  ـــــــــ(  مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح 


