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  هـ4114ل األول لعام ــالفص العـــــلومأسئلة شاملة لمادة                          

 (تنوع الحــــيــاة  /ى ــولألدة اــ) الوح                                

-------------------------------------------------------------------------------------- 

           ختاري االجابة الصحيحة مما يلي:ول:  االسؤال األ

4 
 يتكون الماء من الهيدروجين واألكسجين ، كيف أصنف الماء ؟ 

 خلية  )د( عنصر )جـ( ذرة  )ب(  مركب  )أ(

2 
 يعتبر الدم 

 مخلوق حي  )د( جهاز  )جـ( عضو )ب( نسيج  )أ(

3 
 أول من شاهد الخلية هو العالم : 

 شاليدن  )د( نهوك ليف )جـ( )ب( روبرت براون  ك روبرت هو )أ(

1 
 مجموعة الخاليا المتشابهة تشكل :

 )د( مخلوق حي  نسيج  )جـ( )ب( جهاز حيوي  عضو )أ(

5 
 حركة المواد عبر األغشية من دون أن تستخدم طاقة الخلية تسمى :

 تنفس خلوي )د( نقل سلبي )جـ( بناء ضوئي )ب( نقل نشط )أ(

6 
 ما شاهدة ليفنهوك تحت المجهر : أول

 المخلوقات عديدة الخاليا )د( نواة الخلية )جـ( المخلوقات الوحيدة الخلية )ب( الخلية )أ(

7 
 معظم المعلومات الوراثية للخلية الحيوانية موجودة في : 

 النواة  )د( الفجوة )جـ( السيتوبالزم )ب( الميتوكندريا )أ(

8  
 سائل الجسم هو النسيج : النسيج الذي ينقل ر

 )د(الضام  (العضلي ـ)ج )ب(الطالئي  )أ(العصبي 

9 
 العملية المستمرة من النمو واالنقسام والتعويض تسمى :

 دورة الخلية  (د) (االنقسام المتساوي جـ) (االنقسام المنصف ب) )أ(مدة الحياة 

41 
 نقسام المنصف عملية ينتج عنها : اال

 خاليا  6 )د( خاليا  1)جـ( خليتين  )ب( خاليا  3)أ( 

44 
   أطول فترة زمنية يعيشها المخلوق الحي في أفضل الظروف هي : 

 دورة الحياة )د( العمر المتوقع )جـ( )ب( دورة الخلية  مدة الحياة )أ(

42 
 العملية التي تؤدي إلى انقسام الخلية إلى خليتين متطابقتين تسمى :

 التكاثر الجنسي )د( االنقسام المتساوي )جـ(  ب(اإلخصاب )  نصف االنقسام الم)أ(
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43 
 الصفة التي تمنع صفة أخرى من الظهور تسمى : 

 صفة مكتسبة  )د( صفة موروثة )جـ( صفة متنحية )ب( صفة سائدة  )أ(

41 
 مهارة اللعب بالكرة عند الدلفين سلوك :

  تنحي م)د(  مكتسب )جـ( غريزي )ب(  سائد )أ(

45 
   يحتوي على المعلومات الكيميائية للصفة الموروثة يسمى : 

  حامل الصفة )د(  الغريزة )جـ(  الجين )ب(  الوراثة  )أ(

 

 :( أمام العبارة الخاطئة Xأمام العبارة الصحيحة وعالمة ) √ ( ضعي عالمة ) السؤال الثاني :       

 )     (يعتبر القلب نسيج  -1

 )       ( وهيدرات من أكسجين وهيدروجين فقط تتكون الكرب -2

 )       ( البالستيدات الخضراء توجد في الخاليا النباتية والحيوانية  -3

 يسهل رؤية نواة الخلية باستعمال مجهر بسيط )       ( -4

 )       ( النقل السلبي هو انتقال المواد عبر األغشية دون الحاجة للطاقة  -5

 )       ( واد ناتجة عن عملية البناء الضوئي األكسجين وسكر الجلوكوز م -6

 )       ( في الخلية الحيوانية أكبر منها في الخلية النباتية الفجوات  -7

 )       ( االنتشار والخاصية االسموزية نوعان من أنواع النقل السلبي  -8

 )       ( حالة اتزان عندما يكون تركيز المادة متساويا على جانبي الغشاء البالزمي فإن المادة تكون في  -9

 )       ( تعتبر الميتوكندريا مركز الطاقة في الخلية   -11

 )       ( العملية المستمرة من النمو واالنقسام والتعويض تسمى دورة الخلية   -11

  )       ( ينتج عن االنقسام المتساوي خليتان تماثل كل منهما الخلية االصلية  -12

 )       ( يا جديدة ينتج عن االنقسام المنصف ستة خال  -13

 )       (  46نسان عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجنسية عند اإل  -14

 )       ( الصفة المكتسبة صفة تنتقل من اآلباء إلى األبناء   -15

 )       ( بناء العنكبوت لشبكته سلوك مكتسب   -16

 )       ( نماط الوراثية مخطط الساللة هو مخطط يستعمل لتتبع الصفات في العائلة ودراسة األ  -17

 )       ( العوامل التي وصفها مندل وتتحكم في صفات المخلوقات الحية هي الجينات   -18
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 السؤال الثالث : أكملي الفراغات التالية بما يناسبها :      

 .............................................. و ...................تنص نظرية الخلية على ............................. -1

 ..........................................................و ......................................................................

 ....................مستويات التنظيم في المخلوقات الحية ........................................................... -2

 ...........مواد نقية يمكن أن تتحد معا لتكون المركبات تسمى .................................................... -3

 ......مجموعة الخاليا المتشابهة التي تؤدي الوظيفة نفسها تسمى .............................................. -4

 تعتبر المعدة .............................................................................................................. -5

 مركز الطاقة في الخلية يسمى ........................................................................................ -6

 ...................جد في الخاليا النباتية وال توجد في الخاليا الحيوانية .......................التراكيب التي تو -7

 ................و .........................................................و .....................................................

 ..........................................................................................معادلة البناء الضوئي هي ..... -8

 الكربوهيدرات مركبات مكونة من ..........................و ............................ و ........................ -9

 ............................................................أول من شاهد الخلية ويعتبر مكتشفها هو العالم .......  -11

 العملية التي تسبب انتقال المواد من منطقة التركيز المنخفض إلى منطقة التركيز العالي ولكي تحدث   -11

 .................................تحتاج إلى طاقة تسمى .................................................................................

 الخاصية األسموزية  واالنتشار نوعان من ..................................................................................  -12

 ......العملية التي تقوم فيها الخلية وتحول فيها الجلوكوز إلى طاقة تستعملها في األنشطة الحيوية تسمى .......  -13

 المادة النقية التي ال يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط منها تسمى ...........................................................  -14

 انتقال الصفات من جيل إلى آخر يسمى .......................................................................................  -15

 .عن ........................................... أربع خاليا جديدة ينتج   -16

 تحمل الصفات الكيميائية للصفة الموروثة على ......................................................................  -17

 ...................................الصفة الوراثية التي تمنع صفة أخرى من الظهور ...............................  -18

 . يا جديدة وتعويض الخاليا الميتة........................... عملية مستمرة من النمو واالنقسام إلنتاج خال -19

 ........................................................................تنتج عن اتحاد مشيج مذكر مع مشيج مؤنث  -21
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 قارني بين كال من :  /السؤال الرابع                 

 الحاجة للطاقة  –النقل السلبي والنقل النشط من حيث / التعريف  -1

 النقل النشط النقل السلبي اوجه المقارنة

   التعريف

   الحاجة للطاقة

 

وموسومات في كل خلية عدد الكر –عدد الخاليا الناتجة  –االنقسام المتساوي واالنقسام المنصف / أين يحدث  -2

 ناتجة 

 االنقسام المنصف االنقسام المتساوي اوجه المقارنة

   أين يحدث

   عدد الخاليا الناتجة

   الكروموسومات في كل خلية ناتجة

 

       

 عرفي كأل من : / السؤال الخامس                

 الخلية ( –الخاصية االسموزية  –االنتشار  –لخلية دورة ا –الغريزة  –الصفة السائدة  –الوراثة  –) الجين       
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  السؤال السادس/ اكتبي المصطلح العلمي المناسب:

 )__________________( .   الوحدة األساسية في المخلوق الحي -4

 الخاليا المتشابهة التي تقوم بالوظيفة نفسها تشكل)___________(.  -2

 د أبسط منها)___________(.  مادة نقية اليمكن تجزئتها إلى موا -3

 ألداء وظيفة محددة )_____________( .  مجموعة من األعضاء تعمل معا̋̋ -1

 انتقال المواد عبر أغشية الخاليا ويتطلب طاقة لحدوثه)____________(. - 5   

 مادة تتكون باتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكثر)______________(. -6

 ناء انقسام الخلية إلى خليتين متماثلتين)__________(. انقسام نواة الخلية في أث -7

  انتقال الصفات المورثة من األباء إلى األبناء)_____________(.  -8   

 

   السؤال السابع /عللي لمايأتي:

 تخزن الكروموسومات المعلومات الالزمة لتنفيذ كافة األنشطة وتحفظها؟  -4

 

 

 

 بعد ممارسة التمارين الرياضية؟   لم في عضالت الساقيعاني شخص ما من أ -2

 

 

 

 ينصح األطباء بأن يخضعوا حاملو جينات المرض للفحوصات قبل أن يتزوجوا؟ -3
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 هـ1441 أسئلة شاملة لمادة العـــــلوم الفصل األول لعام                    

 ( عمليات الحياة/  الثانية) الوحدة 

---------------------------------------------------------------------------------- 

           ختاري االجابة الصحيحة مما يلي:االسؤال األول: 

1 
 أوعية النقل التي تقوم بنقل الماء واألمالح المعدنية من التربة إلى أعلى النبات تسمى :

 القشرة )د( كامبيوم ال)جـ( خشب ال)ب(   لحاء ال)أ(

2 
 جزء النبات الذي يقوم بتثبيتها في التربة ويمتص الماء واألمالح المعدنية يسمى :

 األزهار )د(  األوراق )جـ( ساق ال)ب(   الجذر )أ(

3 
 تتكاثر النباتات المغطاة البذور بواسطة :

 بوا  األ)د(  )جـ(المخاريط   األزهار )ب(  األوراق )أ(

4 
 من أمثلة النباتات الالبذرية :

  الموز )د(   الحزازيات ( ـ)ج   الصنوبر )ب(  التفاح )أ(

5 
 من النباتات التي تخزن الغذاء في الجذور :

  الجزر)د( الزنجبيل  )جـ(  البروكلي )ب(    النعناع)أ(

6 
 نبات البطاطس يخزن غذاءه في :

  زهار األ)د( لجذور ا)جـ(  لساق ا)ب( وراق األ)أ(

7 
 من أمثلة الكائنات الحية الدقيقة :

  اإلسفنجيات )د(  الديدان )جـ(   الطالئعيات )ب(  الجراد )أ(

8  
 تتكاثر البراميسيوم عن طريق : 

 )د(التبرعم   بوا  (األـ)ج االقتران )ب( نشطار الثنائي )أ(اال

9 
 من الكائنات الحية الدقيقة التي تتكاثر بواسطة التبرعم : 

 البنسلين ( د)   عفن الخبز (ـج)  الخميرة (ب)  لبراميسيوم ا)أ(

10 

 أي مما يلي ال يعد شكالً من أشكال التكاثر الالجنسي :

 تكوين األبوا  )د( االقتران )جـ( االنشطار الثنائي)ب(  التبرعم  )أ(
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11 
 التركيب الذي يفرز اإلنزيمات في عفن الخبز هو :

 خيوط الفطرية ال )د( جذورلا)جـ( مغازلال)ب( األبوا   )أ(

12 
 تسمى العملية يتم فيها تخليص الجسم من الفضالت بـ : 

   التنفس )د( خراج اال)جـ(  الدوران )ب(  الهضم  )أ(

13 
   من الحيوانات متغيرة درجة الحرارة :

   الحوت )د(   القطط )جـ(   الثعبان )ب( ألرنب ا )أ(

14 
 يتم افراز الهرمونات في جسم اإلنسان عن طريق :

  )د(الجهاز التنفسي   الجهاز العصبي )جـ(   الجهاز الهضمي )ب(  جهاز الغدد الصماء  )أ(

15 

 ألجهزة التالية يوفر القوة الالزمة لتحريك الجسم :أي ا

 )د(جهاز الغدد الصماء  (الجهاز العصبي ـ)ج )ب(الجهاز الدوراني  الجهاز العضلي  )أ(

16 

 أي مما يأتي له هيكل خارجي دعامي :

 )د(السمكة  (الجندب ـ)ج )ب(الكلب  األرنب ( )أ

  

 :( أمام العبارة الخاطئة Xأمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ (ضعي عالمة ) السؤال الثاني :       

 )       ( على عبر الساق أيسبب النتح سحب الماء واألمالح المعدنية إلى  -1

 )         (   اللحاء ينقل الماء واألمالح من التربة إلى أعلى النبات  -2

 (     )  تحدث عملية البناء الضوئي في تراكيب تسمى البالستيدات الخضراء -3

 )       (تتكاثر النباتات البذرية تكاثراً جنسياً  -4

 )       (الصنوبر من النباتات البذرية مغطاة البذور  -5

 )       (تتكاثر النباتات الالبذرية عن طريق المخاريط  -6

 )       (من النباتات التي تخزن غذاءها في الساق الخس والسبانخ  -7

 )       (ات الحية الدقيقة يستخدم مصطلح الجراثيم لوصف المخلوق -8

 )       (التركيب الذي يفرز اإلنزيمات في عفن الخبز هو الخيوط الفطرية  -9

 )       (تتكاثر البراميسيوم عن طريق التبرعم   -10

 

     __________________________________________ 
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 السؤال الثالث : أكملي الفراغات التالية بما يناسبها :      

 تحدث عملية البناء الضوئي في تراكيب تسمى ................................... -1

 تتكاثر النباتات البذرية تكاثراً ........................... والنباتات الالبذرية تكاثراً .................................. -2

 .......................تتكاثر النباتات الالبذرية عن طريق ....................... -3

 النباتات التي تخزن غذائها في األوراق مثل ............................... و ......................................... -4

 الهضم عملية يتم فيها ............................................................................ -5

 ن من أجهزة الدوران هما جهاز .............................. و ................................في الحيوانات نوعا -6

 يتكون الجهاز الهيكلي من ...........................و ............................و .......................... -7

  ........................... تربط بين العظام والعضالت -8

 معاً لتمكين الجسم من الحركة ...................... والجهاز .......................الجهاز يعمل -10

 ...يتكون الجهاز العصبي من .............................و .............................و ........................و .............. -11

 

      __________________________________________ 

 السؤال الرابع : مثلي لما يأتي  :     

 .............................................. حيوان ثابت درجة الحرارة  -1

 ...................................... ح حيوان لديه جهاز دوراني مفتو -2

 ......................................................... مخلوق مجهري  -3

 ............................................................ نبات ال بذري  -4

 ........................................ نبات يخزن غذائه في الجذور  -5
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 سمي المصطلح العلمي المناسب :السؤال الخامس : 

 تحمل األوراق ..................................................تراكيب تبقي النبات محافظاً على قوامه و -1

 عملية تقوم بها النباتات ومخلوقات حية أخرى تستخدم فيها أشعة الشمس إلنتاج الغذاء  -2

 في صورة سكر الجلوكوز ....................................................................................

 حي مجهري ال يرى بالعين المجردة ................................................................مخلوق  -3

 شكل من أشكال التكاثر الجنسي يلتحم فيه مخلوقان حيان ويتبادالن المادة الوراثية .................. -4

كن للخاليا االستفادة منها عملية يتم فيها ابتالع الغذاء وتفكيكه إلى جزيئات ومركبات بسيطة يم -5

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

 حركة المواد المهمة ومنها األكسجين والجلوكوز والفضالت في الجسم ............................... -6

 .......جهاز مسئول عن تنظيم جميع أنشطة الجسم ....................................................... -7

    __________________________________________ 

 

 

 

 

 


