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 اإلجابة  يابدأ ابهلل مث طالبيت العزيزة وفقك هللا استعيين
 

  
 

  السؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي ..
 ما وحدة النظام الدولي في القياس المتري التي يمكن استخدامها لوصف الدالفين ؟ /1

 اللترد/   البوصهجـ/   الكيلوجرام ب/   الثانية أ/ 

 أي المصنفات يضم مملكة واحدة او اكثر ؟ /2
 فوق مملكةد/   الفصيلةجـ/   الشعبةب/   الجنسأ/ 

 أي المخلوقات االتية ال ينتمي الى فوق مملكة البدائيات ؟ /3
البكتيريا الخضراء أ/ 

 المزرقة
المحبة للحرارة  د/  المحبة للملوحةجـ/   المنتجة للميثانب/  

 والحموضة

 أساس تم تقسيم الطالئعيات الى ثالث مجموعات ؟على أي  /4
طريقة الحصول على جـ/   نوع التكاثرب/   طريقة الحركةأ/ 

 الطعام.
 نوع التنفس.د/  

 أي مما يلي ال يعد من طرائق حصول الفطريات على الغذاء ؟ /5
 التكافلد/   البناء الضوئيجـ/   التحللب/   التطفلأ/ 

 في الهيكل الداخلي ؟أي مما يلي ال يوجد  /6
 السيليكا.د/   الغضروفجـ/   العظمب/   كربونات الكالسيومأ/ 

 ما الحيوانات التي يتكون جسمها من قطع ؟ /7
 الديدان االسطوانيةد/   البالنارياتجـ/   الديدان الشريطيةب/   الديدان المفلطحةأ/ 

 الخارجي في المفصليات ؟ما الذي يحدد العالقة بين حجم العضلة وسمك الهيكل  /8
 الحجمد/   الموطنجـ/   الحركةب/   الغذاءأ/ 

 أي شوكيات الجلد التالية يعد حيوانا جالسا في طور من حياته ؟ /9
 قنفذ البحرد/   نجم البحر الهشجـ/   زنابق البحرب/   خيار البحرأ/ 

 أي العبارات التي تخص االستقصاء العلمي فيما يلي صحيحة ؟ /10
يصوغ أسئلة حول علم أ/ 

 التنجيم

يمكن ان يجرى من قبل ب/  

 شخص واحد

يقاوم التغيير وال يرحب جـ/  

 بالنقد

 قابل لالختبارد/  

اين يحتمل ان تصنف البدائيات النوى التي تعيش في مجاري مصانع االحماض وبالقرب من فوهات البراكين في  /11
 المحيط ؟

 الطالئعيات د/   البكتيريا جـ/   الفطريات ب/   البدائيات.أ/ 

 باالعتماد على مكان وجودها أي مما يلي يعد األخطر على صحة االنسان ؟ /12
البدائيات المحبة للحرارة أ/ 

 والحموضة
 فيروس اكل البكتيريا د/   بكتيريا اشيرشيا كوالي جـ/   البدائيات المحبة للملوحةب/  
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 للطالئعيات ؟ما البيئة األقل مالءمة  /13
 الرمل الجاف.د/   التربة الرطبة .جـ/   المحيط .ب/   أوراق الشجر المتحللةأ/ 

 ما التركيب الذي يختلف في الفطريات عنه في النبات ؟ /14
 السيليلوزد/   الهياكل الخارجية جـ/   خلية تركيب الجدار الب/   تركيب السيتوبالزمأ/ 

 عالقة باالسفنج ؟أي الصفات االتية ليس لها  /15
 وجود االنسجة .د/   الهضم داخل الخاليا .جـ/   عديم التناظر.ب/   التغذي الترشيحي.أ/ 

 ما التصنيف الذي يالئم الديدان المفلطحة الحرة المعيشة ؟ /16
 الديدان االسطوانية .د/   الديدان الشريطية .جـ/   الديدان المثقبة .ب/   التربالرينا.أ/ 

 مما يلي ال يعد من خصائص تراكيب العنكبيات ؟أي  /17
 المغازل.د/   اللوامس القدمية.جـ/   اللواقط الفمية .ب/   قرون االستشعار.أ/ 

 ما الوظائف الثالثالتي تقوم بها القدم االنبوبية ؟ /18
تغذ، تنفس، تنظيم ب/   تكاثر،تغذ،تنفس.أ/ 

 عصبي.

 ،تكاثر،تنفس.نمو جنيني د/   تغذ ، تنفس ، حركةجـ/  

 " ؟   4cmأي مما يلي يصف جملة " طول الضفدع  /19
 بيانات وصفية .د/   استنتاج.جـ/   مجموعة ضابطة.ب/   بيانات كمية .أ/ 

 ما المادة التي يحتمل وجودها أكثر في الجدار الخلوي لمخلوق لديه بالستيدات خضراء وانسجة ؟ /20
 سيليلوز.د/   كايتين.جـ/   خيوط فطرية.ب/   ببتيدوجاليكان.أ/ 

 ما السبب المحتمل لتسوس االسنان ؟ /21
فيروس اندماجي يصيب أ/ 

 الخاليا الحية للسن.

بكتيريا تتغذى على  /ب 

 السكر وتنتج احماضا.

من قبل  Kزيادة فيتامين جـ/  

 بكتيريا الفم.

بكتيريا مثبتة للنيتروجين د/  

تحرر االمونيا التي تعري 
 مينا السن.

 ما الذي تنظمه الفجوة المنقبضةداخل البراميسيوم ؟ /22
 التكاثر.د/   كمية الماء .جـ/   الحركة.ب/   كمية الطعام .أ/ 

 أي مما يلي يستخدم في كل من التكاثر الجنسي والالجنسي ؟ /23
 االبواغ.د/   التبرعم.جـ/   التجزؤ.ب/   االمشاج.أ/ 

 اللون في الضفدعة ؟ ماذا يسمى السطح السفلي الفاتح /24
 خلفي.د/   أمامي.جـ/   بطني.ب/   ظهري.أ/ 

 أي مما يلي ال يؤدي دورا في حركة البالناريا ؟ /25
 الخاليا اللهبية .د/   المخاط.جـ/   العضالت. ب/   االهداب. أ/ 

 ن القيام بها ؟ ماذا حدث ضرر للعباءة في الحيوانات ذات المصراعين، فما الوظيفة التي لن تتمكن هذه الحيوانات  /26
 اخراج الفضالت.د/   هضم الطعام.جـ/   دوران الدم.ب/   الحفاظ على الصدفة. أ/ 

وائد كبيرا ،       الزوج الثاني من الزاذا وجدت حيوانا في تربة الغابة ولجسمه جزءان وليس له قرون استشعاروكان  /27
 فمانوع هذا الحيوان ؟

 جراد البحر.د/   عنكبوت.جـ/   عقرب.ب/   قراد.أ/ 

 أي مما يلي له عالقة بحماية شوكيات الجلد ؟ /28
هيكل داخلي، مالقط، أ/ 

 أشواك.

مصفاة ، لوامس، هيكل ب/  

 داخلي.

نظام وعائي مائي ، جـ/  

 حوصلة ، مالقط.

هيكل خارجي ، مالقط ، د/  

 أشواك .

 أي مما يلي تفسير قابل لالختبار ؟ /29
 مالحظة.د/   فرضية. جـ/  متغير مستقل .ب/   متغير تابع.أ/ 

 أي المواد االتية موجودة في جميع الفيروسات ؟ /30
نواة ومادة وراثية ب/   المادةالوراثية والمحفظة.أ/ 

 ومحفظة.

نواة ومادة وراثية جـ/  

 ورايبوسومات. ومحفظة

 نواة ومادة وراثية ومحفظةد/  

 ورايبوسومات وغشاء خلوي.

 ما الصحيح حول البريونات ؟ /31
 RNAقطع مرتدة من أ/ 

 تصيب الخاليا .

االمراض التي تسببها  جـ/  بروتينات معدية .ب/  
البريونات تصيب االبقار 

 فقط.

نوع جديدمن المادة د/  
 الوراثية اكتشف حديثا.

 أي مما يلي انسب لتكوين االحافير ؟ /32
 البراميسيوم.د/   المثقبات.جـ/   السوطيات.ب/   البوغيات.أ/ 
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 ما الذي يستخدم في طعام االنسان؟ /33
 الطحالب الحمراء.د/   األوليات. جـ/  اليوجلينا .ب/   السوطيات الدوارة. أ/ 

 ما المخلوق الذي له جدار خلوية من السيليكا ؟   /34
  اليوجلينا . د/  السوطيات الدوارة.جـ/   الدياتومات .ب/   الطحالب البنية. أ/

 ما الكلمتان المتقاربتان اكثر فيما يلي ؟ /35
 -سباحة الدفع النفاث جـ/   لتغذي.ا -الطاحنة ب/   لدوران.ا -الصدفة أ/ 

 ذات المصراعين.
-الجهاز الدوري المفتوح د/  

 االخطبوط .

 أي المجموعات التالية تتضمن كلمة ال عالقة لها بمجموعتها ؟ /36
 هيكل خاجي،كايتين،أ/ 

 انسالخ ،نمو.
فقيم )فك علوي( ، قرن ب/  

 استشعار،زوائد،قدم.
در، صدر، ص-رأسجـ/ 

 رأس،بطن.
عين بسيطة، عين مركبة، د/  

 غشاء طبلة ،صدر .

 وظيفة المغازل في العناكب ؟  /37
 الدوران.د/   تكوين الحرير.جـ/   التخلص من الفضالت.ب/   الدفاع. أ/

 أي مما يلي ليس من خصائص الحلم ؟ /38
الجسم يتكون من قسم  أ/

 واحد بيضاوي الشكل .
ينقل البكتيريا المسببة  ب/ 

 لمرض الاليم.
 حيوان متطفل.د/    1mmطوله اقل من جـ/  

 من االمراض التي ينقلها ذباب المنزل ؟ /39
 المالريا .د/   الطاعون.جـ/   حمى التيفوئيد.ب/   الحمى الصفراء.أ/ 

 أي مجموعات شوكيات الجلد التالية لها شجرة تنفسية مع العديد من التفرعات ؟ /40
 قنفذ البحر.د/   زنابق البحر.جـ/   نجم البحر.ب/   خيار البحر..أ/

 الوظيفة الرئيسية للذيل خلف شرجي ؟ما /41

 الهضم.د/   الحركة.جـ/   المرونة.ب/   الدوران. /أ

 شوكيات الجلد ذات صلة بالحبليات .اي الصفات التالية تشتركان فيها ؟ /42

 تجويف جسمي كاذب .د/   ثانوية الفم.جـ/   بدائية الفم. ب/   لها جيوب بلعومية. /أ

 بين اليرقة والحيوان البالغ في شوكيات الجلد :من الفروق الرئيسة /43
اليرقة بدائية الفم ، أ/ 

 والحيوان البالغ ثانوي الفم.

الفم ،  ثانويةاليرقة ب/  

 الفم. بدائيةوالحيوان البالغ 

لليرقة تناظر شعاعي ، جـ/  

 وللبالغ تناظر جانبي.

لليرقة تناظر جانبي ، د/  

 وللبالغ تناظر شعاعي.

 ؟ هناك حقل تكثر فيه الحشرات فاي طريقة يمكن ان يستعملها المزارع للمعالجة فترة طويلة اذا كان /44
اإلدارة المتكاملة لالفات جـ/   مبيدات حشرية.ب/   الهندسة الوراثية.أ/ 

 الضارة. 

 مقاومة المبيدات .د/  

 ما الفطر الذي له ابواغ سوطية ؟ /45
الفطريات اللزجة د/   الفطريات الكيسية.جـ/   االقترانية .الفطريات ب/   الفطريات الدعامية .أ/ 

 المختلطة.

 ما وظيفة الساق الهوائية ؟ /46
االنتشار عبر سطح ب/   التغلغل في الطعام.أ/ 

 الطعام.
 التكاثر .د/   هضم الطعام.جـ/  

 ما الفطر الوحيد الخلية ؟ /47
 الكمأة.د/   المشروم.جـ/   عفن الخبز.ب/   الخميرة.أ/ 

 أي مما يأتي ليس من فوائد االشنات ؟ /48
 مؤشر حيوي.د/   تطرد الحشرات.جـ/   تنتج االكسجين. ب/  تمتص الماء.أ/ 

 أي الصفات التالية يتصف فيها االسفنج ؟ /49
 تميز الرأسد/   الخاليا الالسعة .جـ/   التناظر الجانبي.ب/   عديم التناظر.أ/ 

 التالية توجد في جميع الالسعات ؟أي الخصائص  /50
لوامسها تحتوي على أ/ 

 خاليا السعه.

لوامسها تحتوي على ب/  

 خاليا تنتج االلياف.

تعيش فقط في بيئاتالمياه جـ/  

 العذبة.

تقضي جزءا من حياتها د/  

 جالسة .

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 5من  4صفحة  
 

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

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

 
 صح أم خطأ العبارة الرقم

 )        ( في التسمية الثنائية يستخدم العلماء اللغة الالتينية . /51

 )        ( االنفلونزا .من االمراض التي تسببها البكتيريا  /52

 )        ( تكتسب الطحالب البنية هذا اللون لوجود صبغة الكاروتين .  /53

 )        ( تنمو الطبقة الخارجية في الجاستروال  لتكون الجلد واالنسجة العصبية . /54

 )        ( تتخلص الرخويات من الفضالت بواسطة الخاليا اللهبية .  /55

 )        ( تقوم الحوصلة في دودة األرض بتخزين الغذاء . /56

 (       )  تتنفس العناكب بواسطة القصبات الهوائية . /57

 )        ( تسبب ديدان الفيالريا داء التريخينا . /58

 )        ( يكون الفم انبوبي في الفراش . /59

 ة.السهيم حيوان صغير يشبه السمكة من دون قشور ويدفن نفسه في الرمل في المياه الضحل /60
 

)        ( 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -السؤال الثالث :

 )) أ (( اكتبي المصطلح العلمي المناسب :
 {{ زيادة في كتلة الفرد .                             }} -1

 {{ طريقة مباشرة لجمع المعلومات بشكل منظم.                             }} -2

 وضع األشياء او المخلوقات الحية في مجموعات بناء على  {{}}                              -3

 مجموعة من الخصائص    

 {{ اندماج الحيوان المنوي مع البويضة خارج جسم الحيوان.                             }} -4

 {{ هي عملية طرح الهيكل الخارجي في المفصليات .                             }} -5

 شكل غير ناضج جنسيا من الحشرات يشبه الحشرة البالغة دون  }}                             {{ -6

 ان تكون لها اجنحة .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )) ب (( عللي لما يأتي :
 كثيرا ما يسمى العلم الطبيعي بالعلم التجريبي ؟ -1

    .................................................................................................................... 
 ؟سميت السوطيات بهذا االسم  -2

.................................................................................................................... 
 ؟ ال تحتاج بعض الديدان المفلطحة الطفيلية الى جهاز هضمي  -3

................................................................................................................... 
 ؟سميت الرخويات ببطنية القدم    -4

................................................................................................................... 
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 -السؤال الرابع :

 
 )) أ (( قارني بين كل من : 

 

 
 وجه المقارنة

 
 دودة االرض

 
 دودة العلق الطبي

 
 الفائدة البيئية

  

 
 وجه المقارنة

 
 الديدان الشعرية 

 
 ديدان االسكارس 

 
 طرق اإلصابة

  

 
 وجه المقارنة

 
 الالسعات 

 
 الديدان المفلطحة 

 
 نوع التناظر

  

 
 وجه المقارنة

 
 مرض النوم االفريقي

 
 مرض المالريا

 
 العائل الناقل

  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ {{  اليوجلينا )) ب (( بالرسم مع كتابة البيانات كاملة وضحي تركيب }} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،،، انتهت األسئلة ،،،
 مع خالص دعائي لك طالبتي الجميلة 

 معلمة المادة 

ري   مطي 
اب  ال  عذ 


