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1.

2.

3.

4.

حلول أسئلة كفایات األحیاء 1441 - بدر المطیري

88 Questions

القاعدة التي ال توجد في االر ان ایھ ؟؟

الصورة توضیحیة

a) T الثیامین b) U الیوراسیـل

c) A األدینین d) C السایتوسیـن

في الشكل أدناه أي الخیارات تمثل العالقة بین المخلوقین

a) یستفید الطائر b) یستفید الغزال

c) یستفید الغزال و الطائر d) یستفید الطائر و یتضرر الغزال

سمك القرش لھ القدرة على شم و تمییز رائحة الدم في الماء على بعد أمیال ثم یتجھ بسرعة
نحو تلك الرائحة و یھاجم أي كائن یقابلھ ؟

a) مثیر b) استجابة

c) التوازن d) التغذیة

أي النباتات التالیة یحتوي جذور لیفیة

الصورة اثرائیة

a) البطاطس b) البصل

c) الفجل d) الملوخیة
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5.

6.

7.

أي من الصور التالیة عدیم التناظر

a)

b) c)

d)

فصیلة الدم التي تعطى للكـل ؟

الصورة توضیحیة

a) A b) B

c) AB d) O

اذا كانت نسبة الثیامین 27% فكم تكون نسبة األدینین

الصورة توضیحیة

a) 23 b) 73

c) یفترض تكون 27 ألن الثیامین یساوي األدینین , "72" d) 54
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

مكتشف البنسلین

a) ألكسندر فلمنغ b) روبرت ھوك

c) لیفنھوك d) لویس باستیر

DNA أي القواعد التالیة یرتبط مع األدینین في الحمض النووي ،

الصورة توضیحیة

a) G الغوانین b) C السایتوسین

c) T الثیامین d) U الیوراسیل

ینتج األنسولین البشري بواسطة التقنیة الحیویة و ذلك بحقن مورثات انتاج األنسولین في ؟
توضیح: یحقن :الجین المسؤول عن انتاج األنسولین مع قطعة البالزمید و تدمج مع كروموسوم
* البكتیریا

الصورة توضیحیة

a) الفطریات b) الفیروسات

c) البكتیریا d) الطحالب

أي مما یلي یحتوي على مھمات أدائیة

a) التقریر b) المشروع

c) ملف االنجاز d) المطویة

أي من اآلتي یعد من األخطاء العلمیة

یعتبر الجزر من الخضروات

a) الخفاش من الطیور b) التمساح من الزواحف

c) االمالح من البناء الضوئي d) الجزر من الثمار

أي من العالقات التالیة لھا نفس العالقة التصنیفیة التي تربط بین أرنب و غزال ؟

a) دلفین : قرش b) ضفدع : سحلیة

c) ضب : تمساح
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

PH= 2االنزیم الذي لھ قیمة الـ ,

a) اللیبیز b) الببسین

c) االمیلیز

االستنساخ یتبع علم

a) األجنة b) الھندسة الوراثیة

c) علم األعضاء d) علم الخلیة

التعلم الذي یحدث في فترة زمنیة محددة من حیاة المخلوق الحي و یستمر بعد ذلك

الصورة توضیحیة

a) السلوك المكتسب b) السلوك المطبوع

c) االدراكي d) التعود

أي مما یلي ینطبق على التجربة التأكیدیة

a) تكون قبل الدرس b) بعد شرح الدرس

c) على الطالب المتمیزین d) تحفز الطالب متدني المستوى

الھرمون النباتي المسؤول عن االنتحاء الضوئي للنبات

الصورة توضیحیة

a) الجبریلین b) االثیلین

c) السایتوكینین d) االكسین

من خصائص متك الزھرة

الصورة توضیحیة

a) انتاج حبوب اللقاح b) یوجد في الكربلة

c) احتوائھ على سائل لزج d) یوجد في الزھرة المؤنثة
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20.

21.

22.

23.

24.

االمیبا تنتمي لطائفة

الصورة اثرائیة

a) البوغیات b) الھدبیات

c) السوطیات d) اللحمیات

المجھر المستخدم لمشاھدة و عد بتالت االزھار

الصورة اثرائیة

a) تشریحي b) مركب

c) رقمي d) الكتروني

أي المخلوقات الحیة اآلتیة لھ دور في زیادة نسبة األكسجین في البیئة

الصورة اثرائیة

a) البكتیریا البدائیة b) الفیروسات

c) الطحالب d) الفطریات

ما یمیز السؤال العلمي انھ یعتمد على

a) محسوس b) تأملي

c) تفكیر مجرد d) عاطفي

أسمك حجرات القلب

الصورة توضیحیة

a) البطین االیسر b) البطین االیمن

c) االذین االیسر d) االذین االیمن
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

یتكونATP من مجموعة فوسفات و

الصورة توضیحیة

a) قاعدة ادینین و سكر رایبوز b) قاعد أدینین و سكر دیوكسي رایبوز

عامل حیوي یؤثر على نمو الطحالب

a) جفاف المستنقع b) الضوء القلیل

c) عدد األسماك

وظیفتھا نقل األكسجین

الصورة توضیحیة

a) كریات الدم البیضاء b) بالزما الدم

c) الصفائح الدمویة d) كریات الدم الحمراء

دمج العلوم و التقنیة و الریاضیات و الھندسة في التعلم

a) STEM b) TIMSS

c) STS d) GLOBE

یسبب ثقب االوزون

الصورة اثرائیة

a) اكاسید النتروجین b) ثاني اكسید الكربون

c) اكاسید الكبریت d) الكلوروفلوروكربون

اصدر حكم یتضمن تغیر تقدیري في موضوع معین

a) المعیار b) الكفایة

c) الھدف d) المؤشر

معلم اكتشف تصورات بدیلة عند الطالب ، الطریقة الصحیحة لتعدیلھا

a) استبدال ، تشكیك ، تثبیت ، یقین b) تشكیك، یقین ، استبدال ، تثبیت

c) تشكیك ، تثبیت ، استبدال ، یقین d) استبدال ، تثبیت ، یقین ، تشكیك
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32.

33.

34.

35.

كیفیة تغذیة فطر عیش الغراب

الصورة اثرائیة

a) تطفلي b) ترممي

c) تعایش d) تقایض

منطقة ذات تربة متجمدة خالیة من األشجار

الصورة اثرائیة

a) التندرا b) السافانا

c) غابات االمازون االستوائیة

ماء ، تربة ، أسد ، نعامة ، غزال ، ضوء ،أمامك مجتمع حیوي أي مما یلي یمكن إزالتھ لیصبح
جماعة حیویة

الجماعة الحیویة تتكون من نوع واحد من المخلوقات الحیة مع عوامل ال حیویة مثل
الماء و التربة

a) أسد - ضوء b) ماء - تربة

c) نعامة - ماء d) النعامة و الغزال

ما وظیفة الرقم 1 في الصورة

a) الترشیح b) إعادة االمتصاص

c) االفراز d) الحمایة
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36.

37.

38.

39.

40.

ماذا یمثل الشكل أدناه

a) السحاحة b) دورق مدرج

c) مخبار مدرج

من أمثلة التقایض

الصورة للتوضیح

a) النحل : األزھار b) انتامیبا كوالي : األمعاء

c) فیروس في دم غزال d) أرنب میت

ما العضو الذي یغطیھ أغشیة للحمایة ؟الصورة توضیحیة

a) الرئة b) الكبد

c) الكلیتین d) الطحال

أي المخلوقات الحیة التالیة یتكاثر جنسیاً بواسطة التبرعم ؟

الصورة توضیحیة

a) الھیدرا b) نجم البحر

c) شقائق النعمان d) فطر المشروم

الدورة الظاھرة في الصورةالصورة تقریبیة

a) النتروجین b) الكربون

c) الفسفور d) الكبریت
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41.

42.

43.

44.

45.

في الشكل أدناه ، في االنقسام الخلوي یمثل الطور

a) االنفصالي b) النھائي

c) التمھیدي d) االستوائي

الخالیا الجدیدة التي تنشأ من خالیا أخرى

الصورة اثرائیة

a) نظریة b) قانون

c) مبدأ علمي d) مفھوم

أي العملیات اآلتیة یمثل عملیة التحلیل وفقاً لتصنیف بلوم ؟الصورة للتوضیح : یقارن مرداف
لیفرق

a) یفرق بین الخلیة الحیوانیة و النباتیة b) اشرح دورة كربس

c) مثل على الحیوانات الثدییة d) ارسم الجھاز الھضمي

من الكائنات التي تعیش معیشة اجتماعیة

الصورة توضیحیة

a) النحل b) الضب

c) العصافیر d) النمل

على التوالي Z , Y , X : في الشكل التالي أوجد

a) الفجوة العصاریة المركزیة ، الغشاء الخلوي ، الجسم المركزي b) الجسم المركزي ، الغشاء الخلوي ، النواة
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46.

47.

48.

49.

50.

العامل الذي یتحكم بغلق و فتح الثغور في الخالیا الحارسة ؟

الصورة للتوضیح

a) عدد الخالیا b) محتوى الضغط المائي

c) الضغط الغازي d) نوع الخالیا

تجربة تأثیر الحرارة و التغذیة على تكاثر الدالفین عند عمق 60 متر ، المتغیر التابع في التجربة

a) الحرارة b) التغذیة

c) تكاثر الدالفین d) عمق الماء

الوظیفة التي یؤدیھا الجزء المشار إلیھالصورة تقریبیة

a) استجابة الحواس الخمس b) ردة الفعل المنعكس

c) زیادة نبض القلب d) زیادة التنفس

مجموعة من المخلوقات الحیة المتشابھة في التركیب و قادرة على التزاوج فیما بینھا

الصورة اثرائیة

a) الرتبة b) الطائفة

c) النوع d) الفصیلة

الجزء في الدماغ المسؤول عن المشي على الحبل

a) المخ b) المخیخ

c) النخاع المستطیل d) الحبل الشوكي
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51.

52.

53.

54.

55.

المواد الكیمیائیة التي تفرزھا الذكور لجذب اإلناث

الصورة توضیحیة

a) الفرمونات b) الھرمونات

c) االنزیمات d) االوكسینات

األلیاف البیضاء نوع من انواع األنسجة

الصورة اثرائیة

a) الطالئي b) الضام

c) العصبي d) العضلي

أي المصطلحات التالیة تصف األزھار ذوات الفلقتین ؟

الصورة توضیحیة

a) تتكون أوراقھا من 4 أو 5 و مضاعفاتھا b) كامبیوم مبعثر

c) جذورھا لیفیة d) أوراقھا ذات تعرق متوازي

ذكر الطالب أفكار جدیدة عن كیفیة المحافظة على البیئة ، ھذا یعد من مھارات التفكیر

a) االبداعي b) الناقد

c) العلمي d) اتخاذ القرار

وظیفة الخشب

الصورة توضیحیة

a) نقل الماء و األمالح b) نقل الغذاء
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56.

57.

58.

59.

60.

تؤدي قلة مساحة سطح الورقة في النباتات الجفافیة إلى

الصورة للتوضیح

a) یقلل النتح b) زیادة اإلدماع

c) زیادة معدل األیض

؟ من خصائص تفاعل التخمر

ثاني اكسید الكربون غیر عضوي
الصورة للتوضیح

a) األكسدة و االختزال للمواد الغیر عضویة b) .

* في السلسلة الغذائیة التالیة إلى ماذا تشیر األسھمالصورة تقریبیة

a) انتقال الطاقة من مخلوق إلى آخر b) مستھلك ثاني و مستھلك ثالث

c) زیادة نمو الجماعة d) تمثل حركة المخلوقات الحیة في البیئة

مخطط الساللة أدناه یشیر إلى

a) مرض سائد b) مرض مرتبط بالجنس

c) مرض متنحي d) ال عالقة لھ بالوراثة المندلیة

الخالیا الحجریة في الجوافة توجد في النسیج

الصورة اثرائیة

a) البرانشیمي b) الكولنشیمي

c) االسكلرنشیمي
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

وظیفة حمض RNA ، الرایبوسومي

الصورة اثرائیة

a) صنع السكر b) صنع الكربوھیدرات

c) صنع الدھون d) صنع البروتین

أجري تزاوج بین نباتین و نتج عنھ %50 ساق طویلة ھجین ، فما ھو الطراز الجیني لألبوین

a) Rr - rr b) RR - rr

c) RR - Rr d) Rr - Rr

نبات أصفر سائد نقي و أخضر نقي ما نسبة الجیل الثانياذا الجیل األول المطلوب = %100
أصفر

a) أصفر75 ، 25 أخضر b) أخضر 75 ، أصفر 25

c) أخضر 50 ، أصفر 50 d) أصفر 100 ، أخضر 0

التنبؤ و االستعداد للكائن الحي في البیئة التي سیعیش فیھا

a) التكیف b) االحساس

: التقویم التشخیصي یكون في

a) التجربة االستھاللیة b) حل المشكالت

c) المعارض العلمیة d) المشروعات

توصل أحد العلماء إلى اكتشاف أثر أشعة اكس على أجنة الحیوانات من خالل المنھج

a) التجریبي b) التحلیلي

c) التاریخي d) الوصفي

من القضایا الجدلیة في االحیاء

a) التعدیل الوراثي b) الدراسة المائیة

c) التاریخ البیولوجي d) دراسة الحیاة في المریخ
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68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

أي األعضاء اآلتیة تحتوي على عدد كبیر من المیتوكندریا ؟

a) المعدة -1 b) القلب -2

c) االمعاء -3 d) الكبد -4

الشبكة االندوبالزمیة و النویة یشتركان بصنع

a) البروتین b) .

الى ماذا یشیر السھم في الصورة

a) القمة النامیة b) القلنسوة

ما الرقم الذي یشیر للمادة الوراثیة للفیروس

a) ١ b) ٢

c) ٣ d) ٤

طرح معلم السؤال التالي : ھل یتأثر وزن التربة قبل الزراعة ، ثم طلب منھم وزن التربة قبل و
بعد الزراعة من ثم مناقشة النتائج ، ھذا النوع من االستقصاء یعتبر ؟

a) استقصاء موجھ b) استقصاء حر

c) استقصاء مبني d) استقصاء مفتوح

یكشف مدى صدق البحث العلمي

a) التوثیق b) االصالة

c) االقتباس d) التجدید

فأنھم یشتركونphoenix reclinata - phoenix dactyliferaاذا كان االسم العلمي لنخیل التمر
في

a) التزاوج فیما بینھا b) نفس الفصیلة

c) نفس النوع d) نباتان ثالوسیان
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

أي الرسم البیاني التالي توضح العالقة بین نمو الجماعة و حجمھا ؟

a) b)

c) d)

اراد باحث دراسة أثر الملح على فسلجة النبات ، ما الخطأ الذي وقع فیھ الباحث

a) اختالف ظروف التجربة b) عدد التكرارات

c) نوع واحد من النبات d) اختیار نوعین

أي مما یلي یماثل العالقة التالیةالدم : كریات الدم الحمراء

a) الخلیة : المیتوكندریا b) الكلیة : الجھاز البولي

c) النویة : الكروموسوم

دراسة فیزیاء االعضاء تعتبر من

a) تكامل بفروع العلوم b) تكامل العلوم المختلفة

c) التقنیة الحیویة d) التنویر الثقافي

التسلسل المنطقي

a) المشاھدة ، فرض الفروض ، التجربة ، االستنتاج b) المشاھدة ، التجربة ، جمع البیانات ، االستنتاج

c) المشاھدة ، التجربة ، فرض الفروض ، االستنتاج d) المشاھدة ، جمع البیانات ، فرض الفروض ، االستنتاج

AGTTGCA5السلسلة المتممة للتسلسل التالي في الدي ان ایھ3

a) 5TCAACGT3 b) 3TCAACGT5

c) 5UCAACGU3 d) 3AGTTGCT5
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81.

82.

83.

من الرموز التالیة تؤثر على الجھاز التنفسي

a) b)

c) d)

الرتبة التصنیفیة ألجناس الكائنات الحیة التي لھا صفات مشتركة

a) النوع b) الرتبة

c) الفصیلة d) الجنس

bb مع فأرة بنیة اللون طرازھا الجیني، BB عند تزاوج فأر أسود اللون طرازه الجینيفأن
الطراز الجیني للجیل األول وفق قانون مندل ؟

a) bb b) BB

c) Bb d) BB - bb
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84.

85.

86.

87.

88.

، من خالل السلسلة الغذائیة التالیة ، أي مما یلي یوضح تحكم المنتجات و المستھلكات

الصورة توضیحیة

a) األفاعي أقل من الفئران b) الفئران أكثر من األعشاب

c) االعشاب أقل من الجراد d) الجراد أقل من الفئران

المساحة من الطبیعة و ما تحتویھ من مخلوقات حیة و غیر حیة ؟ الصورة توضیحیة

a) حیز بیئي b) نظام بیئي

c) مجتمع حیوي d) جماعة حیویة

أي مما یلي من األعمال الفردیة التي تعطى للمتعلم

a) ملف االنجاز b) التعلم التعاوني

c) المشروع

تعد دراسة الخرائط الجینیة مثاالً على

a) البیولوجیا الحیویة b) التقنیة الحیویة

c) التقنیة الصناعیة d) البیولوجیا الفیزیائیة

عند تزاوج نباتین كالھما یحمل صفة سائدة ھجینیة ، ما نسبة ظھور الصفة السائدة في الجیل
األول

a) 25 b) 50

c) 75 d) 100
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Answer Key
1. a
2. c
3. b
4. b
5. b
6. d
7. c
8. a
9. c
10. c
11. b
12. d
13. c
14. b
15. a
16. b
17. b
18. d
19. a
20. d
21. a
22. c

23. a
24. a
25. a
26. c
27. d
28. a
29. d
30. d
31. b
32. b
33. a
34. d
35. a
36. a
37. a
38. a
39. a
40. b
41. d
42. a
43. a
44. a

45. a
46. b
47. c
48. a
49. c
50. b
51. a
52. b
53. a
54. a
55. a
56. a
57. a
58. a
59. c
60. c
61. d
62. a
63. a
64. a
65. b
66. a

67. a
68. b
69. a
70. a
71. a
72. a
73. a
74. b
75. c
76. a
77. a
78. a
79. a
80. a
81. b
82. c
83. c
84. a
85. b
86. a
87. b
88. c


