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 (ب) األولىالفترة  –وم ــــعلــاختبار 
 : اختر اإلجابة الصحيحة ثم ظللها في ورقة اإلجابة : 1س
 ف العظام ؟ماذا يغلف أطرا -1

 الغضروف -د العضالت -ج وتاراأل -ب األربطة -أ

 أي جزء من العين يتجمع عليه الضوء ؟ -2

 القرنية -د الشبكية -ج البؤبؤ -ب ساتدالع -أ

 ا مع االخرط عظمين أحداهمأنسجة صلبة ترب -3

 الغضروف -د العضالت -ج األوتار -ب األربطة -أ

 الجلد ؟يصنع في أي الفيتامينات التالية  -4

 د   -د ج   –ج  ب   -ب أ   -أ

 أين ينمو الجنين ويتطور ؟ -5

 المهبل -د الرحم -ج  قناة البيض -ب مبيضال -أ

 نشاطات الحيوية بالجسم الالغدة التي تسيطر على  -6

 النخامية -د الخصيتان –ج  الدرقية -ب الكظرية -أ

 كيس عضلي كمثري الشكل  -7

 الخصيتين -د مبيضال -ج المهبل -ب مالرح -أ

 لغذاءأنسجة وعائية لنقل ا -8

 السمحاق -د الكامبيوم -ج اللحاء -ب الخشب -أ

 : ضع عالمة صح أو خطأ أمام كل عبارة مع تظليل اإلجابة في ورقة التظليل  2س
 (صح)      صلب هو السمحاقعظم اللخارجي للاء االغط -1
 (خطأ)   لة الجنينية األولى مرحلة التطور التي يمر بها الجنين الى لحظة والدته تسمى المرح -2
 (خطأ)      ي المبيض منذ الوالدةتبدأ البويضة في النضج ف -3
 (صح)        محوريمفصل المرفق يعد مفصل  -4
 (خطأ)   اتات البذريةمن النب القائمة زازياتوحشيشة الكبد والح ذيل الحصان -5
 (صح)       لشهر الرابعمعرفة جنس الجنين في ايمكن  -6
 (صح) الضوئي بناءالطبقة العمادية بالورقة تحوي البالستيدات ويحدث بها معظم مراحل ال -7
 (خطأ)      ات بذرية والبذريةتصنف النباتات الوعائية الى نبات -8

 ة البذور بهذا االسمتسمى معرابم تفسر: :  3س
 ة بثمار ألن بذورها غير مغطا

 (يكتفي بنقطة واحدة:      ) من قارن بين كالا : 4س

 التوائم غير المتماثلة التوائم المتماثلة

 شأ من بويضة واحدةتن
 متماثالن في النوع

 

  مختلفتين يضتينشأ من بوتن
 وقد يختلفا اثالن في النوعقد يتم
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