


 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 جتميعات
 حياءاألكفايات 

 

 هـ 1438-1439
 

 اني عباسه/  إعداد األستاذ
 مدرب كفايات األحياء

 لبيد التعليميةة بالالتابعة لسلس
 

 امللزمةهذه 
 إهداء من سلسلة بالبيد التعليمية

  "األحياءكفايات " تناوبإذن اهلل يف دور
 هـ 1439 واليت ستعقد يف بداية شهر حمرم

 سنقدم لكم أقوى مادة علمية 
 وإمنا حتقق لكم التفوق واالمتياز , ال حتقق لكم االجتياز فقط

 



 

 

 وى اململكة يفأقوى دورات على مست
  املعلماتاملعلمني و كفايات

 مشارك معنا ولن تند

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 من إصدارات سلسلة بالبيد التعليمية

 
 

 

 تطلب من مكتبات جرير

 
 
 
 

 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام 

فحذس  (1) ُُس ضذٍ ػًِ ٖج ُطح ش ج طهحخٌأ جحلٖح ٌطَتٌ ذُح  ذ
 .جمحشجس جُؼُت – 

 صَحدز ًشجش جُذّ جحلٔشجء ―
 .صَحدز ًشجش جُذّ جُرُنحء —
 . جسضلحع دسؾس جحلشجسز ‖

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

ُُس ضؼَٔ (2) ُطح ؾهضز ج ٌشز ٌأ ْج ؼد ذُح  كَُ َِ
 .جدلخ – 

 .جدلخُخ  ―
 .جُ٘خحع جدلغطيَُ  —
  جُو٘يشز ‖

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

ذّ (3) َحدز يف مـو ُج ىٕ كُهح ص ش ٌَ  ٌأ جحلٖح
 َ عحػطُت               سؾَ جٗطهً ٖٓ ػٔشضٚ هر – 

 .سؾَ َغرف يف ٓغرف ―
 .جٓشأز ضطغىم —
 .جٓشأز ضشمغ فـَتٛح ‖

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

 : ٓح جُؾٍء جدلؾطشى ذُ٘هٔح (4)

 
 .جُغشؼ – 

 .دسؾس جحلشجسز —
 .جُوحٗقس ―
 .جدلؼذز  ‖

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

 األجوبة
(1) (2) (3) (4) 

— ― ― ― 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

٘هْ (5) ؾٍء جدلؾطشى ُذ  ٓح ُج

 
 .ٓػحٗس ذىُُس – 

 .دسؾس جحلشجسز ―
 .َيَت —
 .أع٘حٕ ‖
.......................................................................................... 

ؾضجء ٍٛ ٓح (6) زٌ ٖج لىعلحش ٍغٗغ ُت٘ىعَأد ؾضب ٓؼًح ضٌىٕ ُج  ُج

 
 – A   وD   وC 

―A   وB   وD 
—B    وD   وC 
‖ A   وB   وC 

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

ٗرحضُت. .  ضؾَت ) (7) ُٗص أدٗٙح ضضجوؼ ذُت  ُرزوس Gَرُت ٓشذغ ذح ( جىل ُىٕ ج
غحتذ ػًِ ل )  جخلنشجء ُج ُٖذ ىٕ ج لشدَٖ gجُِ  ( جرج قذظ ضضجوؼ ذُت ُج

 
٘حجتُت  ٘حجتس3( و ) 1يف جدلشذغ )   ُج يشجص ججلٍُت ُٓكشجد ُج ٓح ٛى ُج ُطضجوؼ؟  (  زج ج  ٖٛٓ 
 – Gg و GG 

―  GG و gg 
—Gg  و gg 
‖ Gg و Gg  

 

 األجوبة
(5) (6) (7) 

― – – 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

ُِس حتذظ (8) يٗم ػٔ يحهس ٗج شجذيس ذُت ATP ٓشًد ٖٓ ُج ؿس حتيْ ُج  ُٗط
 .جدلحتٍ جُطكَِ ذؼُِٔس دَُ٘توجْ جُلىعلحش رلٔىػحش – 

 ذحُطكَِ جُنىتٍ. 3و  2رلٔىػس جُلىعلحش  ―
 .جدلحتٍ جُطكَِ ذؼُِٔس ُلىعلحشج رلٔىػحش —
 .جُنىتٍ جُطكَِ ذؼُِٔس وجُشَرىص جٖوىل جُلىعلحش رلٔىػس ‖

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

ضٛشز دوس ٛى ٓح (9) لؼسد  ف ُج ُطحيل دل٘ؼٌظَ جُج  :ج
 .غطورَٓ –  

 ٓ٘رٚ. —
 .نٓ٘غ ―
  ٓ٘لز.  ‖

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

َثحش ٖٓ أٌ (10) ُُس ججلض ُطح ُطكَِ ٓشقِس ٗىجضؽ أقذ دتَػ ج غٌشٌ؟ ج  ُج
 .جٌُشذىٕ أًغُذ غحين – 

― FADH. 
 .جذلُذسوؾُت —
‖ NADH. 

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

وُف جؾشٌ أرج (11) قلس ػلَٔ ذحصٖء ٗرحش ذُت ِض غحتذز ُج قلس ٗلظ ػلَٔ آخش ٗرحش ٓغ ٗوُس ذقىسز ُج  ذقىسز ُج
ُ٘س ٔح ٛؿ يشجص ٗغرس ٍٛ ك وٍ ججلَُ ٗرحضحش يف جدلطىهؼس جدلظهشٌ ُج  ؟ ْج

 عحتذ 111٪ – 
 عحتذ 51٪ ― 

 ٓط٘كٍ ٪ 57 —
 ٓط٘كٍ ٪ 52 ‖

 

 األجوبة
(8) (9) (11) (11) 

— — ‖ – 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

ُحين جدلخيو يف (12) ُر ُطحيل ج ٌحٖت َؾَت ، ج  : جىل X جحلٍ ُج

 

 .هيس – 
 .ىَت  ―

 .أعذ —
 .أكؼً ‖

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

ٕ ؾهحصٛح جذلنٍٔ ػلىٌ أخ ذطؾشَف جقذي جُذَذجٕ كىؾذوج هحّ رلٔىػٚ ٖٓ جُيٗ (13)
 قىفِٚ وهحٗقٚ كط٘طٍٔ ٛزٙ جُذودز ئىل:

 .قِوُٚ – 
 .جعيىجُٗس  ―

 .ؽشَيُٚ —
 .ٓلِيكٚ ‖

.......................................................................................... 
 كُ٘طؽ ُ٘ح يف ججلَُ جْوٍ YYذحصٖء فلشجء جُِىٕ ٓغ    yyػ٘ذ ضضجوؼ ذحصٖء خنشجء  (14)

 – Yy 
—  yy 

―  YY  
‖ YYyy 

.......................................................................................... 
 أٌ شلح َأيت َقق خُِس َوَ كُهح ػذد جُشجَرىعىٓحش: (15)

 .َوَ كُهح ئٗطحؼ جُربوضُت – 
 .ٗطحؼ جُيحهسَوَ كُهح ئ ―

 .َضَذ كُهح ئٗطحؼ جُربوضُت —
 .َضَذ  كُهح ئٗطحؼ جُيحهس ‖

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

 األجوبة
(12) (13) (14) (15) 

‖ – – – 
 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 GGCCATمث أفرف   GGGCATسلِىم ٓح ئرج ًحٗص ؾُ٘حش  (16)
 ضنحػق – 

 جعطرذجٍ ― 
 ضٌحغق  —
   .صجقسج ‖

.......................................................................................... 
 ٓح جُؾٍء جدلؾطشى ذُ٘هْ  ؟  (17)

 
 ذ٘حء جذلُٔىؾِىذُت – 

 جُؼظحّ وجٖع٘حٕ ― 
 أَل جُيحهس    —
   جدلحءجضضجٕ  ‖

.......................................................................................... 
 شلح ٍَِ ٖ َنغ جُرُلأٌ  (18)

 .جُريشَن – 
 .جخللحػ  ―

 .ٓ٘وحس جُرو  —
 .آًَ جَُ٘ٔ جُؾىًٍ ‖

.......................................................................................... 
 ٛحمجي قُىجٕ ٓلطشط . ٓح جُزٌ َؼَٔ ٖٓ جِيت : (19)

 جُـذز جٌُظشََس – 
جُـذز جٌُظشَس  و ججلهحص ؾحس   —

 جُغٔرػحوٌ

 ججلهحص جُؼقيب ؾحس جُغٔرػحوٌ    ―
 جُـذز جٌُظشَس وججلهحص جُغٔرػحوٌ ‖

 

 األجوبة
(16) (17) (18) (19) 

― ― ― ‖ 
 



 

 
 

  8341أحياء لعام  جتميعات كفاياتتابع 

 ٓح جدلؾطشى ذُ٘هْ (21)

 
 خَٗح جُذّ جحلٔشجء – 

 جُؼظحّ وجٖع٘حٕ ―
 أَل جُيحهس   —
 جضضجٕ جدلحء ‖

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

 شلح ٍَِ ٖٓ جُػذَُحشأٌ   (21)
 جُريشَن – 

 جُذُلُت ― 
 وشػجُ —
 جٖخيرىه ‖

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

 ججلضء جُزٌ َضود جخلُِس ذحُيحهس (22)
 .جُشجَرىعىٓحش – 

 ؾهحص ؾىجلٍ  ―
  جُ٘ىجز —
 جدلُطىًىٗذسَح ‖

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

 ٓح جُزٌ ػلذظ ػ٘ذٓح َغطخذّ أًػش ٖٓ سلِىم قٍ جدلقحدس ٗلغهح ؟ (23)
 .جكطشجط – 

 .ضٌحكَ ―
 .ض٘حكظ —
 .ضؼحَؼ ‖

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

 األجوبة
(21) (21) (22) (23) 

– ― ‖ — 



 

 
 

  8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع  

 هذسز جدلخِىم جحلٍ ػًِ جُؼُؼ يف ظشوف ُؼحَٓ زلذد (24)
 .ٓذي جُطكَٔ – 

 .جُوذسز جٖعطُؼحذُس ―
 .جُ٘ٔى جُقلشٌ —
 .جُضَحدز جحلُىَس ‖

.......................................................................................... 
صجس ىٗخ يف سقِس ٓذسعُس ذشًس وؽحٛذو كُهح ملحدع ذؼنهح عُِْ وذؼنهح ٓقحخ هحّ جُيٗخ  (25)

 ذؼذ جُنلحدع جُغُِٔس وجدلقحذس وهُحط دسؾس قشجسز جدلحء ومحىمس جُربًس ٓح هحّ ذٚ جُيٗخ َؼذ
 .كشمُس – 

 .جعط٘طحؼ —
 .ٓٗقظس― 
 .ٗظشَس  ‖

.......................................................................................... 
 جُطغُٔس جُقكُكس ٖؽَتؽُح ًىٌٖ (26)

 – escherichia coli 
 ―  Escherichia coli 

—Escherichia Coli   
‖ Escherichia coli 

.......................................................................................... 
 أغ٘حء جحلَٔ (27)

 َضَذ جُربوؾغطشوٕ وَطكَِ ججلغْ جٖفلش – 
 َضَذ جُربوؾغطشوٕ وَروً  ججلغْ جٖفلش —

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

 األجوبة
(24) (25) (26) (27) 

– ― ‖ — 



 

 
 

  8341ام جتميعات كفايات أحياء لعتابع 

 GGCAT مث أفرف  GGGCAT ئرج ًحٗص ؾُ٘حش سلِىم ٓح (28)
 جمحكس – 

 جعطرذجٍ ―
 قزف —
 ئصجقس ‖

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

  جُطشًُد جُطٌحغشٌ جُزًشٌ ُِ٘رحضحش (29)
 جُغرٗش – 

 جُرطٗش ―
 جْعذَس —
 شجذَجٌُ ‖

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

 َؼطرب ضٌغَت جُـشجخ ُِرُل مب٘وحسٙ ُُأًَ عِىى (31)
 ٓيرىع – 

 ئدسجًٍ —
 جؾشجتٍ ؽشىٍ ―
  ًٗعٌٍُ ؽشىٍ  ‖

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

(31) ٌ  جُػذَُحش؟ يف جذلشٓىين وججلهحص جُؼقيب ججلهحص ذُت ُٗخطٗف وفق أكنَ َؼيٍ جُؼرحسجش ٖٓ أ
 ججلهحص جُؼقيب َغطؿُد ذروء أًػش ٖٓ جُ٘ظحّ جذلشٓىين  .  – 

 .جذلشٓىين ججلهحص ٖٓ أٓذج أىىٍ جعطؿحذحش َ٘طؽ جُؼقيب ججلهحص —
 .جٌُُُٔحتُس جُ٘ىجهَ جذلشٓىين ججلهحص َغطخذّ ذُ٘ٔح جٌُهشذُس جُ٘رنحش خذَّغط جُؼقيب ججلهحص ―
 . جخلحسؾُس ُِٔػَتجش جذلشٓىين ججلهحص َغطؿُد ذُ٘ٔح جُذجخُِس ُِٔػَتجش َغطؿُد جُؼقيب ججلهحص ‖

 

 األجوبة
(28) (29) (31) (31) 

— — — ― 



 

 
 

   8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 جُذّ؟ مـو جسضلحع ػٖ ػحدز َ٘طؽ ٖ ُطحُُسج جْػشجك أٌ (32)
 جُؾشجَُت ؾذسجٕ ػًِ جُنـو صَحدز – 

 ُّذج يف جُغٌش ٗغرس صَحدز ― 
 جُوِد مشذحش جٗطظحّ ػذّ —
 جُؾشجَُت ؾذسجٕ مؼق ‖

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

ٌَىمف ؾهحص جُذوسجٕ يف جُػذَُحش جُؾٌَ جُطحيل  (33)
 ؟: Yو  Xىل ٓحرج ؽَت جُىػحتُُت جُذٓىَُت ئ

 

 – X  دّ ؿَت ٓإًغؽY دّ ؿَت ٓإًغؽ 
— X  دّ ؿَت ٓإًغؽ Y دّ ٓإًغؽ 
― X  دّ ٓإًغؽY دّ ؿَت ٓإًغؽ 
‖ X دّ ٓإًغؽ  Y دّ ٓإًغؽ 

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

 ؟ X جحلشف َؾَت جىل  جحلٌُس جٌُحت٘حش ٖٓ أٌ جُؾٌَ أدٗحٙ َىمف ؽرٌس ؿزجتٌُس ئىل (34)
 .ًِس ػؾدأ – 

 .شحملِٗج —
 .شحدل٘طؿج ―
  .ُِكىّجأًِس  ‖

 

 األجوبة
(32) (33) (34) 

― ‖ ‖ 



 

 
 

   8341ء لعام جتميعات كفايات أحياتابع 

 وؾىد ػذّ وأ ذىؾىد جُيحهس ٌحشَٓغطى ُتٌرَ أدٗحٙ ٘كًجدل (35)
 يف جدل٘كُ٘حش ٖخطٗف نُجُذه جُىفق ٛى ،ٓح ميجْٗض

  ( III) ٌهحُجُ جدلؾحس جدل٘حىن
 

 – I جْٗضمي ؿُحخ II ,  جْٗضمي ؿُحخ . 
— I جْٗضمي ذىؾىد  ،II جْٗضمي ذىؾىد. 

―I   جْٗضمي ؿُحخ  ، II جْٗضمي ذىؾىد 
‖  I جْٗضمي ذىؾىد II ,  جْٗضمي ؿُحخ . 

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

 ضغطيُغ دتُُض خُِس ٖٓ ؾغْ أكؼً ػٖ خُِس ٖٓ ؽؿشز ذِىه ػٖ ىشَن جقطىجتهح ػًِ  : (36)
 سجَرىعىٓحش – 

 ؾهحص ؾىجلٍ ― 
 جدلشٌَضجش —
 جُ٘ىجز ‖

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

 أٌ شلح ٍَِ َؼذ عٌش غ٘حتٍ (37)
 جُ٘ؾح – 

 جُلشجًطىص ―
 جُغٌشوص —
  جُغُِِىص ‖

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

 رًش ىىس جُطرحىإ يف جُؾٌَ جدلوحذَ (38)

 
 – 1 

 ―2 
— 3 
‖ 4 

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

 األجوبة
(35) (36) (37) (38) 

― — — – 



 

 
 

   8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 ٓىُذجش جُنذ ٖ ضىؾذ يف كقُِس جُذّ : (39)
 – AB  ―O — B ‖ A 

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

 أٌ شلح ٍَِ ػلطىٌ ػًِ قؿحخ قحؾض: (41)
  غؼرحٕ ‖ ملذع — ؿضجٍ ― فوش – 

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

 ضؾؿغ ىشَوس جٖعطوقحء ػًِ جُطؼِْ ... (41)
 جُزجيت – 

  .جْهشجٕ― 
 .جٖضوحين —
 .جُطؼحوين ‖

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

 كُٚ َضود جُيٗخ مبؾٌِس زلذدز وٓؼهح ذؼل جُطىؾُهحش جُؼحٓس . َيِن ػُِس .... (42)
 .جًٖطؾحف جدلىؾٚ – 

 .جًٖطؾحف ؽرٚ جدلىؾٚ —
 .جًٖطؾحف جحلش ―
 .جًٖطؾحف جدلوُذ  ‖

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

 ٓح ػذجَغطخذّ ججملهش جُنىتٍ يف ككـ جُؼُ٘حش جُطحُُس  (43)
 .خَٗح جُرقَ – 

 .خَٗح جُذّ جحلٔشجء ―
 .جُلَتوعحش  —
 .خَٗح جُذّ جُرُنحء ‖

 

 األجوبة
(39) (41) (41) (42) (43) 

― ― – — — 



 

 
 

   8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 يف جدلخطرب أىلة ٗحس ذحعطخذجّ :  يف قحُس جؽطؼحٍ جُقىدَىّ (44)
 جدلحء – 

 جُشَٓ ― 
 .جًْغؿُت —
 .جُذَضٍ ‖

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

 جُيشَوس جًْػش ؽُىػح يف ضقُ٘ق جْوُُحش ضطْ ذحٖػطٔحد ػًِ : (45)
 ىشَوس جُطٌحغش – 

 وعُِس جحلشًس  ―
 جحلقىٍ ػًِ جُـزجء —
  ئخشجؼ جُلنٗش ‖

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

 خشؼ جُر٘غُِت ٖٓ :َغط (46)
 .جُرٌطَتَح – 

 .جُلَتوعحش ―
 .جُليشَحش —
 .جْوُُحش ‖

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

 :ضغًٔ خَٗح جُؤس جُ٘حُٓس يف ججلزوس وجُغحم (47)
 .ذشٗؾُُٔس – 

 .ٓشعطُُٔس —
 .ًىُ٘ؾُُٔس ―
 .ُسٌِشٗؾُٔجع  ‖

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

 األجوبة
(44) (45) (46) (47) 

― ― — — 



 

 
 

   8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 : جدلحدز جُشتُغُس جُيت حتلض ٓشًض جُط٘لظ ػًِ جُؼَٔ (48)
 ججلِىًىص – 

 ―CO2 
—   O2 كوو 
‖ CO2 حِىًىص ًٓؼوججل 

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

 :َطْ ئٗطحؼ جُؼقحسز جُقلشجوَس يف (49)
 .جحلىَقِس جُقلشجوَس – 

 .جُرٌ٘شَحط ―
 .جْٓؼحء جُذهُوس —
 .جٌُرذ ‖

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

 ئقذي جْػنحء جِضُس ٖ َؼطرب ٖٓ جْػنحء جُُُِٔلُس : (51)
 .جُؼوذ جُُِٔلُس – 

 .جٌُرذ ―
 .جُيكحٍ —
 .طلحع جُؼظحّ ‖

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

 ز جُيت ٖ َطْ ئػحدز جٓطقحفهح يف جُىقذز جْٗرىذُس جٌُِىَس :جدلحد (51)
 .ججلِىًىص – 

 .جدلحء― 
 .جْٓٗـ —
 .جُرىُُ٘ح ‖

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

 األجوبة
(48) (49) (51) (51) 

― ‖ ― ‖ 
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 :جٌُشوٓىعىّ ججل٘غٍ جُزٌ وسغطٚ أخطي ػٖ أذُي ٛى (52)
 – Y 

 ―XX 
— X 
‖ XY 

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

 ئقذي جُؼنُحش جِضُس ٖ ضىؾذ يف جخلَٗح جُ٘رحضُس (53)
 .جُشجَرىعىٓحش – 

 .جدلشٌَضجٕ ―
 .جُؾرٌس جٖٗذوذٗصُٓس —
 .جدلُطىً٘ذسَح ‖

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

 َ٘طٍٔ ه٘ذََ جُركش ئىل : (54)
 .جدلغحُٓحش – 

 .جُٗعؼحش ―
 .جدللقُِحش —
 .ججلِذ ؽىًُحش ‖

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

 :جُ٘ظش ذوقش جدلقحذىٕ جْؽخحؿ (55)
 .ذىمىـ ٗغرَُح جُرؼُذز جْؾغحّ سؤَس َغطيُؼىٕ ٖ – 

 .جُرؼُذز جْؾغحّ َشوٕ —
 .ذؼُذز جُوشَرس جْؾغحّ َشوٕ ―
 .سػُِ ْٛ شلح أهقش جُوحٓس ىىجٍ َشوٕ ‖

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

 األجوبة
(52) (53) (54) (55) 

— ― ― – 
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 ؟ جُطـزَس ذىظُلس ٓرحؽشز ػٗهس ُٚ جُطحُُس جْؾهضز أٌ (56)
 .جذلشٓىين – 

 .جُؼنٍِ― 
 .جُؼظٍٔ —
 .جُط٘لغٍ ‖

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

 : جُطحيل جُطشضُد قغد جذلنُٔس جُو٘حز أؾضجء ئىل جُلْ ٖٓ جُـزجء َ٘طوَ (57)

 .جُؾشؼ ، جدلؼذز ، جْٓؼحء ، جدلشٌء ، جُرِؼىّ – 
 .جُؾشؼ ، جْٓؼحء ، جدلؼذز ، جدلشٌء ، جُرِؼىّ —
 .جُؾشؼ ، جْٓؼحء ، جدلؼذز ، جُرِؼىّ ، جدلشٌء ―
 .جُؾشؼ ، جدلؼذز ، جْٓؼحء ، جُرِؼىّ ، جدلشٌء ‖

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

 :ػًِ َغحػذ جْمشجط ػًِ جُ٘طىءجش وؾىد (58)
 .جُيؼحّ ضويُغ – 

 .جُيؼحّ دتضَن ―
 .جُيؼحّ ىكٖ —
 .جُيؼحّ طقحؿجٓ ‖

.......................................................................................... 
 : ػًِ َؼَٔ سلحىٍ ذـؾحء جُذجخَ ٖٓ جدلؼذز ضريٖ (59)

 .جُيؼحّ ضشىُد – 
 .جُيؼحّ خِو ―

 .جُيؼحّ ٛنْ —
 .جدلؼذز ؾذجس مححَس ‖

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

 األجوبة
(56) (57) (58) (59) 

‖ — — ‖ 
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 : ذلنْ جُ٘هحتٍ جُ٘حضؽ ضؼذ جُُْٓ٘س جْمححك (60)
 .جٌُشذىُٛذسجش – 

 .جُذٛىٕ ―
 .جُربوضُ٘حش —
 .جُلُطحُٓ٘حش ‖

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

 :جذلذف جْعحعٍ ٖعطشجضُؿُس جُطؼِْ جُطؼحوين ٛى  (61)
 .ضُ٘ٔس جُطكقَُ جُؼٍِٔ ُِٔطؼِْ – 

 .ضُ٘ٔس جدلهحسجش جحلشًُس ُِٔطؼِْ ―
 .ضُ٘ٔس ججلىجٗد جُىؾذجُٗس وجٖؾطٔحػُس ُِٔطؼِْ —
 .جُؼُِح ُِٔطؼِْضُ٘ٔس ٓغطىَحش جُطلٌَت  ‖

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

 : ض٘لز جدلؾحسَغ جُؼُِٔس يف جُطذسَظ (62)
 .ذؾٌَ كشدٌ أو مجحػٍ ٖٓ هرَ جُيٗخ – 

 .ذؾٌَ كشدٌ ٖٓ هرَ ًَ جُيٗخ —
 .ٖٓ هرَ جدلؼِْ أٓحّ جُيٗخ ―
 .ذُت جدلؼِْ وًَ ىحُد ٖٓ جُيٗخذؾٌَ ضؼحوين  ‖

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

 : ٛى جُرحُـس أىىجسٛح يف جحلٔشجء جُذّ خلَٗح جْدم جُىفق (63)
 .أٗىَس رجش جُؾٌَ هشفُس – 

 .جْٗىَس ػذؽلس جُؾٌَ هشفُس ―
 .جْٗىَس سػذؽل جُؾٌَ ًشوَس —
 .أٗىَس رجش جُؾٌَ ًشوَس ‖

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

 األجوبة
(61) (61) (62) (63) 

— — – ― 
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 : ػًِ ضغحػذ فٔحٓحش جْوسدز يف َىؾذ (64)
 .ضىهلٚ أو سؾىػٚ وػذّ وجقذ ججتحٙ يف ّجُذ عشَحٕ – 

 .ججلغْ يف ٓغطٔشز دوسضٚ ٔذوحء جُذّ مخ —
 .جُذّ ػٖ جٌُشذىٕ أًغُذ غحين ػضٍ ―
 .جُىسَذ دجخَ جُذّ جتِو ٓ٘غ ‖

.......................................................................................... 
 : ٓغًٔ جُشتطُت ئىل جذلىجء دخىٍ ػًِ َيِن (65)

 .جُضكَت – 
 .جُط٘لظ ―

 .جُؾهُن —
 .جًْغذز ‖

.......................................................................................... 
 : يف ٓهْ دوس ذلح إٔ ًٔح  ئخشجؾٍ دوس  جُؼشهُس ُِـذد (66)

 .جُذّ ضذكن عشػس صَحدز – 
 .جُذّ يف جٌُحُغُىّ أٓٗـ ض٘ظُْ ―

 .ػُِهح وجُونحء ججلشجغُْ زلحسذس —
 .ججلغْ قشجسز دسؾس غرحش ‖

.......................................................................................... 
 : ػظحّ ػًِ جُؼظٍٔ جذلٌَُ ٖٓ جحملىسٌ جُوغْ َؾطَٔ (67)

 .وجْمٗع وجُغحػذ وجُغحم جُوذّ – 
 .وجُقذس وجٌُطق زوجُلخ جُغحهُت ―

 .جُلوشٌ وجُؼٔىد وججلٔؿٔس وجُغحهُت جُزسجػُت —
 .وجُقذس وجْمٗع جُلوشٌ وجُؼٔىد ججلٔؿٔس ‖

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

 األجوبة
(64) (65) (66) (67) 

– — ‖ ‖ 
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 : ػنٗش جُٗئسجدَس جُؼنٗش ػًِ جْٓػِس ٖٓ (68)
 .وجُغحػذ جُؼنذ – 

 .وجُغحم جُلخز ―
 .وجدلؼذز جُوِد —
 .وجْىشجف جُىؾٚ ‖

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

 ػُِٚ وٗطؼشف ذٚ ضلظ ٗشجٙ إٔ دوٕ ٓح ؽُثًح ِٗٔظ حوػ٘ذٓ جُُىُٓس ٓٗقظحض٘ح خٍٗ ٖٓ (69)

 : رُي ضلغَت يف وَغحػذٗح
 .جدلخ – 

 .جدلغطيَُ جُ٘خحع ―
 .جدلخُخ —
 .جُؾىًٍ جحلرَ ‖

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

 : ٓغًٔ جُؼقيب ججلهحص يف جُطشًُد وقذز ػًِ َيِن (71)
 .جُؼقيب جُُِق – 

 .جُؼقرُس جخلُِس ―
 .جُؼقرُس جحلضٓس —
 .جحلغٍ جُؼقد ‖

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

 : ضغحػذ خشجتو جدللحُْٛ جدلطؼِْ ػًِ (71)
 .٘ظْجُشذو ذُت أؾضجء جدلىمىع جُىجقذ وحتغُت جُطزًش جدل – 

 .ضُ٘ٔس ججلىجٗد جدلهحسَس ُذَٚ —
 .جُشذو ذُت ججلحٗد جدلؼشيف وججلحٗد جُؼٍِٔ ُِ٘ؾحه ―
 .ضُ٘ٔس ججلىجٗد جٖؾطٔحػُس وٓهحسجش جٖضقحٍ ‖

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

 األجوبة
(68) (69) (71) (71) 

— – ― – 



 

 
 

   8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 : ْهنح جُقٔحء  جُـذد ذغُذز جُ٘خحُٓس جُـذز ضغًٔ (72)
 .ججلغْ أػًِ يف ضوغ – 

 .ًحقؿٔ جُقٔحء جُـذد أًرب ―
 .جُقٔحء جُـذد ٓؼظْ ػَٔ ض٘ظْ —
 .جدلخ هحػذز ػ٘ذ ضىؾذ ‖

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

 : جعْ ٓؼُ٘س ذىظُلس جُوُحّ يف ججلغْ أؾهضز ٖٓ ػذد جؽطشجى ػًِ َيِن (73)
 .وجُط٘ظُْ جُط٘غُن – 

 .وجُطىجصٕ جُط٘ظُْ ―
 .جُىظُلٍ جُطٌحَٓ —
 .وجُط٘غُن جُطىجصٕ ‖

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

 : ػًِ ضؼَٔ قُع جُشًل ػُِٔس يف جُؼشهُس جُـذد ضؾطشى (74)
 .ججلغْ قشجسز دسؾس غرحش – 

 .ججلغْ خَٗح مجُغ ض٘ؾُو ―
 .جُـزجء أًغذز عشػس صَحدز —
 .جُذّ يف جْٓٗـ ٗغرس صَحدز ‖

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

 :حللظ أٗحذُد جٖخطرحس أو ػشك زلطىجٛح كاهنح ضىمغ يف  (75)
 .ًحط صؾحؾٍ – 

 .دوسم سلشوىٍ ―
 .قحَٓ أٗحذُد —
 .زلرحس ٓذسؼ ‖

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

 األجوبة
(72) (73) (74) (75) 

— — – — 
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 هرَ جُطؾشَف ضغطخذّ ػُِٔس جُطخُ٘غ ُـ .... (76)
 .جْسٗد – 

 .جُند ―
 .جُنلذع —
 .جحلٔحّ ‖

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

س ٖٓ قُع ض٘ىػهح وضشًُرهح وضىصَؼهح وًحكس جُؼِْ جُزٌ َركع يف دسجعس جدلخِىهحش جحلُ (77)
 : ٗؾحىحهتح جحلُىَس ٛى ػِْ

 .وظحتق جْػنحء – 
 .جحلُحز ―

 .جُرُثس —
 .جُطؾشَف ‖

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

 : حسؾُس وجُذجخُِس ُضذػًهذسز جدلخِىهحش جحلُس ػًِ جٖعطؿحذس ُِٔإغشجش جخل (78)
 .ٓ٘رٚ – 

 .أٗضؽلحش ―
 .ٛشٓىٗحش —
 .ئقغحط ‖

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

 ؟" Biology" ًِٔس ٓح ٓؼٌت (79)
 .ػِْ جحلُىجٕ – 

 .ػِْ جْقُحء ―
 .ػِْ جُ٘رحش —
 .ػِْ جدلخِىهحش جُذهُوس ‖

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

 األجوبة
(76) (77) (78) (79) 

— ― ‖ ― 
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جدلخِىم جحلٍ ؾغْ يف ُِٔىجد جُـزجتُس جُيت جتشٌ جحلُىَس جٌُُُٔحتُس  جُؼُِٔحشرلٔىػس  (81)
 : ؾذَذز ضؼشف ذؼُِٔس وؾضَثحش ًرَتزػ٘هح ىحهس  وَ٘طؽ

 .جذلذّ – 
 .جَْل ―

 .جُر٘حء —
 .جُطؼنٍ ‖

.......................................................................................... 
 : جٗطحؼ ػوحس جُر٘غُِت ذٌُٔحش ضٌلٍ ُطـيُس جقطُحؾحش جُغىم جُؼحدلُس َؼطرب ٖٓ (81)

 .طيرُوحش جُطوُ٘س جٖغلحذُس ُؼِْ جْقُحءجُ – 
 .جُطيرُوحش جُطوُ٘س جُغِرُس ُؼِْ جْقُحء —
 .ظلىرؼ ضؼٍُِٔ ؽلٌٖ جعطخذجٓٚ يف ضذسَظ جْقُحء ―
 .ٓذخَ ضذسَغٍ ذُثٍ ُطذسَظ جْقُحء ‖

.......................................................................................... 
ضطشضد ٌٓىٗحش جُط٘ظُْ جُطشًُيب ُِٔخِىم جحلٍ ٓؼوذ جُطشًُد ٖٓ جٌَُ ئىل ججلضء ذؾٌَ  (82)

 : فكُف ًٔح َأيت
 .، خَٗح ، ؾضَثحش ًرَتز، ؾضَثحش فـَتز أؾهضٙ، أٗغؿس،  أػنحء – 

 .أؾهضز ، أػنحء ، أٗغؿس، خَٗح ، ؾضَثحش فـَتز، ؾضَثحش ًرَتز —
 .َثحش ًرَتز ، ؾضَثحش فـَتزأؾهضز ، أػنحء ، أٗغؿس ، خَٗح ، ؾض ―
 .، خَٗح ، أٗغؿس، ؾضَثحش فـَتز، ؾضَثحش ًرَتز أؾهضٙ،  أػنحء ‖

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

 األجوبة
(81) (81) (82) 

— – ― 
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 : َذػً زلِىٍ (7)أهَ ٖٓ  (PH)ِىٍ جُزٌ ٌَىٕ كُٚ جْط جذلُذسوؾٍُت جحمل (83)
 .محنٍ – 

 .هحػذٌ ―
 .ٓطؼحدٍ —
 .شلح رًش ءؽٍ ٖ ‖

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

 :جُزسجش جُغطس جًْػش ؽُىػًح يف ججلضَثحش جُؼنىَس ٍٛ  (84)
 .، جذلُُِىّ، جٌُحُغُىّ، جٌُربَص ، جُُ٘طشوؾُت جٌُشذىٕ ، جذلُذسوؾُت – 

 .جٌُشذىٕ ، جذلُذسوؾُت ، جًْغؿُت، جٌُحُغُىّ، جدلـُ٘ضَىّ، جٌُربَص —
 .جٌُشذىٕ ، جذلُذسوؾُت، جًْغؿُت، جُُ٘طشوؾُت، ، جُلىعلىس، جدلـُ٘ضَىّ ―
 .علىس، جٌُربَصجٌُشذىٕ ، جذلُذسوؾُت ، جًْغؿُت، جُُ٘طشوؾُت، جُلى ‖

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

 : علح جُغٌشَحشججملٔىػطحٕ جُىظُلُطحٕ جُِطحٕ دتُضجٕ  (85)
 .جٌُشذىَُٗ وجذلُذسوًغَُ – 

 .وجُْٓت جذلُذسًغَُ ―
 .جٌُشذىَُٗ وجدلػَُ —
 .جُغِلُذسََ وجُلىعلحش ‖

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

 : أٌ ججلضَثحش جِضُس ػذَذ جُطغٌش (86)
 .جُذٖٛ ‖ .جُربوضُت ―  .ججلٌُِىؾُت — .جُغٌشوص – 

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

 األجوبة
(83) (84) (85) (86) 

– ‖ – — 
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 : جخلحفُس جُلشَذز جُيت َطُٔض هبح ًَ محل أٍُٓت ضطكذد ذـ (87)
 .Rججملٔىػس  – 

 .ٓغ محىك أُُٓ٘س أخشي جُررطُذَس سوجذيٚأٗىجع  ―
 .رلٔىػس جُْٓت —
 .ُ٘س أخشيجُررطُذَس ٓغ محىك أُٓ سوجذيٚػذد  ‖

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

 : DNA أٌ جُؼنُحش جِضُس ػلطىٌ ػًِ ؾضَثحش (88)
 .جُشجَرىعىّ – 

 .جُرٗعطُذز ―
 .جدلُطىً٘ذسَح —
 .جُ٘ىَس ‖

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

 : جُضوجتذ جُذهُوس جُوقَتز جُيت ضربص ٖٓ جُـؾحء جُرٗصٍٓ ئىل جخلحسؼ ذأػذجد ًرَتز ضذػً (89)
 .جْعىجه – 

 .جْٛذجخ ―
 .جُِىجٓظ —
 .جْهذجّ جٌُحرذس ‖

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

 : جُذوس جُزٌ ضوىّ ذٚ جحلرُرحش جدلشًضَس )جُغ٘طشَىٖش ( ٛى (91)
 .ضٌىَٖ خُىه جدلـضٍ يف ػُِٔس جٖٗوغحّ – 

 .يف جخلُِسجُؼَٔ ًٔشجًض ُطقُ٘غ جُربوضُت  ―
 .جدلغحػذز يف ٛنْ ٓح َقؼد حتِِٚ يف جخلُِس —
 .جُؼَٔ ًٔشجًض ٔٗطحؼ جُيحهس يف جخلُِس ‖

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

 األجوبة
(87) (88) (89) (91) 

– ‖ ― – 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 :ٓح سأَي يف جُطقىسجش جخلحىثس يف جْقُحء ػ٘ذ ىٗذي  (91)
 .شغلد ػذّ جُطىهق ػ٘ذٛح قىت ٖ َطٔغي هبح جُيحُد أًػ – 

 .غلد ػوحخ جُيحُد قىت ٖ َوغ كُهح ٓشز أخشي —
 .ٖ ضؾٌَ خىف كغىف َطخِـ ٓ٘هح جُيحُد ذحدلغطورَ دوٕ جحلحؾس ُِٔؼِْ ―
 .غلد ًؾلهح وومغ خيس ػٗؾُس ذلح ْهنح حتذ ٖٓ ٓهحسجش جُيحُد ‖

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

 : ذذوس جُذػحٓس يف جُ٘رحش ٛى جُ٘غُؽخَٗحٙ جُرحُـس جحلُس وىّ ضجُ٘غُؽ جُزٌ  (92)
 .جُربٗؾٍُٔ – 

 .جُغٌِشٗؾٍُٔ ―
 .جٌُىُ٘ؾٍُٔ —
 .جُىػحتٍ ‖

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

 : ن ػًِذُثس جخلُِس ٓقيِف َيِ (93)
 .حخلُِسذ حتُورلٔىػس جخلَٗح جُيت  – 

 .عُطىذٗصّ جخلُِس ―
 .حخلُِسذ جُزٌ ػلُوجُغحتَ  —
 .وزلُو ٗىجهتحزلُو عُطىذٗصّ جخلُِس  ‖

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

ـًح ُِيحهسأٌ جُؼُِٔحش جِضُس َطيِد قذوغه (94)  : ح جعطهًٗ
 .ػرب ؿؾحء ؽرس ٓ٘لز جٖٗطؾحس – 

 .)جخلحفُس جٖمسىصَس(جُط٘حمف  ―
 .ػرب ؿؾحء ٓ٘لزجٖٗطؾحس  —
 .جُ٘وَ جُ٘ؾو ‖

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

 األجوبة
(91) (92) (93) (94) 

‖ — — ‖ 
 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام بع تا

  جحلشًس جُؼؾىجتُس ُزسجش وؾضَثحش جدلحدز يف مجُغ جٖجتحٛحش دجخَ جُىعو جُزٌ ضىؾذ كُٚ ضذػً (95)
 .) جُط٘حمف(جخلحفُس جٖمسىصَس  – 

 .جُ٘لحر جٖخطُحسٌ ―
 .جٖٗطؾحس —
 .جُ٘وَ جُ٘ؾو ‖
.......................................................................................... 

 : َؼيٍ ىحهس يف جُؼُِٔس جخلِىَس ػٖ ىشَن (ATP) هركب أدنوسني ثالثي الفوسفبث (96)
 .ئىٗم جحلشجسز ذؼذ جُطكَِ جدلحتٍ – 

 .ٗوَ ًُُٔحتٍ جملٔىػس جُلىعلحش ―
 .جُؼحَٓ جحمللض —
 .جُشجَرىص ئىٗم ئٌُطشوٗحش ‖

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

 : َطؼشك محل جُرَتوكُي ئىل -أ-يف ػُِٔس حتىََ محل جُرَتوكُي ئىل أعطَُ ًى أٗضمي  (97)
 .جُطأًغذ – 

 .جٖٗلقحٍ ئىل أؾضجء حتطىٌ ًَ ٓ٘هح رسز ًشذىٕ وجقذز ―
 .جٔسؾحع —
 .جدلضجٓشز ‖

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

 : جُط٘لظ ٛى أقذ ٓ٘حؽو جخلُِس جحلُس وَهذف ذقىسز أعحعُس ئىل (98)
 .جحلقىٍ ػًِ جًْغؿُت ٖٓ جذلىجء ججلىٌ – 

 .حتشَش جُيحهس ٖٓ جُـزجء ―
 .حتشَش جدلحء ٖٓ جُـزجء —
 .جعطهٗى ؿحص غحين أًغُذ جٌُشذىٕ ‖

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

 األجوبة
(95) (96) (97) (98) 

— ― ― ― 



 

 
 

  8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 أٌ جدلؼحدٖش جِضُس َِخـ ػُِٔس جُر٘حء جُنىتٍ ػًِ جُ٘كى جُقكُف ؟ (99)
 6CO2 + 6H2O +  –     C6H12O6 + 6O2 مىء 

     C3H6O3 + 3O2 + 3H2O+ مىء     3CO2 + 6H2O —     
C6H12O6 + 6O2 + 6H2O +  مىء     6CO2 + 12H2O  ―    

3CO2 + 6H2O +  مىء    C3H6O3 + 3O2 + 3H2O ‖     
........................................................................................ .. 

رسز جًْغؿُت جدلىؾىدز يف ؿحص جًْغؿُت جُزٌ َيِوٚ جُ٘رحش أغ٘حء ػُِٔس جُر٘حء جُنىتٍ  (111)
 : ضأيت ٖٓ

 – H2O. 
― C6H12O6. 

— CO2. 
‖ C3H6O3. 

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

 : ُطيىَش جُطؼُِْ ئىل َهذف ٓؾشوع جدلِي ػرذجهلل (111)
 .جدلشجقَ ضيىَش ًطد جُؼِىّ جلُٔغ – 

 .ضيىَش ٓؼٍِٔ جُؼِىّ —
 .ضأَُٛ جُيِرس ُِوشٕ جحلحدٌ وجُؼؾشوٕ ذحدلهحسجش جُٗصٓس ―
 .ضيىَش جدلخطربجش جُطؼُُِٔس ‖

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

 ألجوبةا
(99) (111) (111) 

– – ― 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 : ػ٘ذٓح َضجٍ جُربػْ جُؤٍ )جٖٗطهحتٍ( ٖٓ جُ٘رطس كاهنح (112)
 .ض٘ٔى ذحُيىٍ )ئىل أػًِ( – 

 .ذغشػسض٘ٔى  ―
 .)أكوًُح( ذحُؼشكض٘ٔى  —
 .ضطىهق هنحتًُح ػٖ جُ٘ٔى ‖

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

 : ػٖ جُغُحدز جُؤُس يف جُ٘رحش ٓح جدلحدز جدلغثىُس (113)
 .ججلربُُ٘حش – 

 .جْوًغُ٘حش ―
 .جُغُطىًُُ٘٘حش —
 .جُلِىسؾٖ )ٛشٓىٕ جٔصٛحس( ‖

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

 : ػلذظ جٖٗوغحّ جٖخطضجيل يف (114)
 .جخلَٗح جٔٗؾحتُس )جدلىُذز( – 

 .جٖٓؾحؼ )ججلحُٓطحش( ―
 .جخلَٗح جُط٘حعُِس —
 .جخلَٗح جدلشعطُُٔس ‖

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

 : ُىسجغس ٛىٓإعظ ػِْ ج (115)
 .ًحسُىط ُُُ٘ىط – 

 .سوذشش ٛىى ―
 .ؾشغلىس ٓ٘ذٍ —
 .ضؾحسُض دجسوٕ ‖

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

 األجوبة
(112) (113) (114) (115) 

— ― — — 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 : غإوٍ ػٖ ٗوَ جُقلحش جُىسجغُس يف جخلُِس ٛىججلضء جدل (116)
 .جُُِغىعىّ – 

 .جٌُشوٓىعىّ ―
 .جُشجَرىعىّ —
 .جُ٘ىَس ‖

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

ـًح ٖٓ (117)  : َطشًد جٌُشوٓىعىّ ًُُٔحتُ
 – DNA كوو. 

―DNA  وذشوضُ٘حش. 
— DNA   وRNA. 
‖ DNA ٕوذشوضُ٘حش ودٛى. 

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

 : ٖٓ جْٓشجك جُىسجغُس جُ٘حجتس ػٖ جُؾزور يف ػذد جٌُشوٓىعىٓحش ٓشك (118)
 .ٗوـ جدل٘حػس جدلٌطغرس – 

 .ػًٔ جُْىجٕ ―
 .جُرىٍ جُغٌشٌ —
 .س دجوٕٓطٗصٓ ‖

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

 : يف جُ٘رحش ٛىجُٗؾ٘غٍ أقذ أٗىجع جُطٌحغش  (119)
 .جٖهطشجٕ – 

 .جُطربػْ ―
 .جُطٌُظ —
 .جُطضجوؼ ‖

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

 األجوبة
(116) (117) (118) (119) 

― ― ‖ ― 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع  

 : جُطٌحغش جخلنشٌ جُزٌ َطيِد غٍت ىشف كشع ٗرطس ُُٗٓظ جْسك َغًٔ (111)

 .ضٌحغش ذحُلغحتَ – 
 .ضٌحغش ذحُشجَضوٓحش ―

 .ضؼوَُ —
 .ضشهُذ ‖

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

ـًح ؽلٌٖ حلُىجٕ جذلُذسج إٔ َطٌحغش  (111)  : ذيشَوسٖ ؾ٘غُ

 .ضٌىَٖ جْذىجؽ – 
 .جُطؿذد ―

 .ضٌىَٖ جُربجػْ —
 .جٖٗؾيحس ‖

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

ـًح ذيشَوس (112)  : ضطٌحغش جُربجُٓغُىّ ضٌحغًشج ؾ٘غُ

 .ضرحدٍ جحلُىجٗحش جدل٘ىَس – 
 .جٖهطشجٕ وضٌىَٖ جُو٘يشز ―

 .ضٌىَٖ جًُْحط جدل٘ىَس —
 .جُٖطقحم ذىجعيس جُغشؼ ‖

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

 : َىجكن ٗظحّ جُطغُٔس جُػ٘حتُس ُِٔخِىم جحلٍ ٖأٌ جُؾشوه جِضُس  (113)

ًٖ مث َُِٚ جعْ ججل٘ظ –   .جعْ جُ٘ىع ٌَطد أو
 .جعْ ججل٘ظ َرذأ حبشف ًرَت وجعْ جُ٘ىع َرذأ حبشف فـَت —
ًٖ مث َُِٚ جعْ جُ٘ىع ―  .جعْ ججل٘ظ ٌَطد أو
 .جعْ ججل٘ظ وجعْ جُ٘ىع ٌَطرحٕ حبشوف ٓحتِس ‖

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

 األجوبة
(111) (111) (112) (113) 

‖ — ― – 
 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

جحلٍ ُِٔخِىم أٌ جُطشجضُد جِضُس َرُت ذؾٌَ فكُف جُطذسؼ يف ذؼل جدلشجضد جُطقُ٘لُس  (114)
 : جدلشضرس جُقـَتز ئىل جدلشضرس جٌُرَتزٖٓ 

 .ٗىع ، ؾ٘ظ ، سضرس، كقُِس – 
 .سضرس ، كقُِس ، ٗىع ، ؾ٘ظ ―

 .ٗىع ، ؾ٘ظ ، كقُِس ، سضرس —
 .كقُِس ، سضرس ، ؾ٘ظ ، ٗىع ‖

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

 : ػٖ رلٔىػس ٖٓ جْكشجد جُ٘ىع ػرحسز (115)
 .ضطؾحذٚ يف ُىهنح جخلحسؾٍ – 

 .ضطؾحذٚ يف قؿٔهح ―
 .ضطضجوؼ ٓغ ذؼنهح ذ٘ؿحـ يف جُيرُؼس —
 .ؽٍء شلح رًش ٖ ‖

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

 : جُذودَس ُِٔؼذز وجْٓؼحء ػُِٔحشُضؼطرب ػُِٔحش جدلنؾ وجُرِغ وجحلشًحش  (116)
 .كووئٗضؽلُس  – 

 .ٌُٓحٌُُٗس ―
 .كوؤًُُحتُس  —
 .ئٗضؽلُس ؤًُُحتُس ‖

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

 : جدلخِىهحش جحلُس جُيت حتقَ ػًِ ؿزجتهح ؾحًٛضج ٍٛ (117)
 .جُ٘رحضحش – 

 .رجضُس جُطـزَس ―
 .آًٗش جُِكىّ كوو —
 .رجضُس جُطـزَس ؿَت ‖

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

 األجوبة
(114) (115) (116) (117) 

— — ― ― 
 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 : ِضُس ضىؾذ جُػـىس جُط٘لغُسيف أٌ جدلخِىهحش جحلُس ج (118)
 .جحلؾشجش – 

 .دَذجٕ جْسك ―
 .جُرذجتُحش —
 .جُربجُٓغُىّ ‖

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

َح ٖٓ جحلىَقٗش جذلىجتُس يف جُشتطُت ئىل خٗ جًٖغؿُتججلضء جْعحعٍ جدلغإوٍ ػٖ ٗوَ  (119)
 : ججلغْ ٛى

 .ذٗصٓح جُذّ – 
 .جُقلحتف جُذٓىَس ―

 .جُذّ جحلٔشجء خَٗح —
 .جُِٔلحوٌ ‖

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

  وجقذز ٍٛذحعطػ٘حء مجُغ جُيشم جِضُس ض٘طوَ ذىجعيطهح جدلحء وجْٓٗـ ٖٓ ججلزس ئىل جُىسهس  (121)
 .جُنـو ججلزسٌ – 

 .جُ٘وَ جُ٘ؾو ―
 .هىز جُطٔحعي وجُطٗفن —
 .جخلحفُس جُؾؼشَس ‖

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

حش َ٘طوَ جُـزجء ججلحٛض )جُغٌشوص وذؼل جْمححك جُُْٓ٘س( ٖٓ جُىسهس ئىل أؾضجء جُ٘ر (121)
 : مجُؼهح ػرب

 .جُوؾشز ‖ .جُِكحء كوو — .جخلؾد وجُِكحء ― .جخلؾد كوو – 
.......................................................................................... 

 األجوبة
(118) (119) (121) (121) 

– — ― — 
 

 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 : جُؾشكطُت )فٔحّ ٓطشجيل( َغٔف مبشوس جُذّ يف ججتحٙ وجقذ ذُت جُقٔحّ رو (122)
 .جْرَٖ جَْغش وجُريُت جَْغش – 

 .جُريُت جَْغش وجْوسىٍ ―
 .جْرَٖ جْؽلٖ وجُريُت جْؽلٖ —
 .جُريُت جْؽلٖ وجُؾشَحٕ جُشتىٌ ‖

.......................................................................................... 
 : أٌ جْؾضجء جِضُس ٓغإوٍ ػٖ ضٌىَٖ ججلِيس جُذٓىَس (123)

 .جْؾغحّ جدلنحدز وجُقلحتف جُذٓىَس – 
 .جْؾغحّ جدلنحدز كوو ―

 خَٗح جُذّ جُرُنحء وجُقلحتف جُذٓىَس   —
 .كوو جُقلحتف جُذٓىَس ‖

.......................................................................................... 
جدلشوس  دوٕجحلُىجٗحش جُيت َغَت كُهح جُذّ ٓرحؽشز ٖٓ جْػنحء جُط٘لغُس ئىل أٗغؿس ججلغْ  (124)

 : ذحُوِد ٍٛ
 .جُربٓحتُحش – 

 .جُيُىس ―
 .جْمسحى —
 .جُضوجقق ‖

.......................................................................................... 
 : ضطٌىٕ جدل٘حػس جُغحُرس يف ؾغْ جٔٗغحٕ ػٖ ىشَن قو٘س ذـ (125)

 .جْؾغحّ جدلنحدز جدلطٌىٗس يف جحلُىجٗحش – 
 .جُرٌطَتَح أو جُلَتوعحش جدلنؼلس ―

 .جُرٌطَتَح أو جُلَتوعحش جدلُطس —
 .جُغٔىّ جدلخللس ‖
.......................................................................................... 

 األجوبة
(122) (123) (124) (125) 

– ‖ — – 
 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 : ٛىمذ جدلشك خو جُذكحع جْوٍ ػٖ ججلغْ  (126)
 .جْؾغحّ جدلنحدز – 

 .جُؼقحسز جدلؼذَس وجُغحتَ جُذٓؼٍ —
 .جُذّ جُرُنحء خَٗح ―
 .جدلري٘س ُِؿهحصَٖ جُط٘لغٍ وجذلنٍٔججلِذ وجْؿؾُس جدلخحىُس  ‖

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

 : جْؾغحّ جُيت ضوىّ ذحذطٗع جُرٌطَتَح يف دّ جٔٗغحٕ ٍٛ (127)
 .جُذّ جحلٔشجء خَٗح – 

 .جُقلحتف جُذٓىَس ―
 .جُذّ جُرُنحء خَٗح —
 .صٓحجُرٗ ‖

.......................................................................................... 
 ؟ أٌ جحلُىجٗحش جِضُس ؼلشؼ جُلنٗش جُُ٘طشوؾُُ٘س ػًِ ُٛثس محل جُرىُُي (128)

 .جُنلذع – 
 .جمسحى جدلُحٙ جُؼزذس ―

 .جُػؼرحٕ —
 .جْسٗد ‖

.......................................................................................... 
 : يف جحلؾشجش َطْ ئخشجؼ جُلنٗش جُُ٘طشوؾُُ٘س ػٖ ىشَن (129)

 .كطكس جُؾشؼ – 
 .ججلِذ ―

 .ٓػحٗس خحفس ُٕخشجؼ —
 .جٌُُِس ‖

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

 األجوبة
(126) (127) (128) (129) 

‖ — — – 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 : ٍٛ يف جٌُُِس (Loop of Henle)ُٖطلحف ٍِٛ٘ جدلرحؽشز جُىظُلس جْعحعُس  (131)
 .ذلؼَ جٓطقحؿ ٓؼظْ جدلحء ٓ٘ٚ وئػحدضٚ ُِذّجُرىٍ هرَ ئخشجؾٚ ٖٓ جٌُُِس ٓرحؽشز  صَحدز ضشًُض – 

 .وئػحدضٚ ُِذّقحؿ ججلِىًىص ٖٓ جُرىٍ جٓط —
 . جعطخٗؿ ٓحدز جٌُشَحضُُ٘ت ٖٓ جُذّ وئُوحتهح يف جُرىٍ  ―
 .يف طلحع جٌُُِس َْىٗحش جُقىدَىّضٌىَٖ ضشًُض ٓطذسؼ  ‖

.......................................................................................... 
 : جُزٌ ضلشصٙ جُـذز جُذسهُس ٛى ٛشٓىٕ جذلشٓىٕ جُشتُغٍ (131)

 .جٖدسٗحُُت – 
 .جُػَتوًغُت ―

 .جُ٘ٔى ) جذلشٓىٕ جدل٘ؾو ُِؿغْ ( —
 .جًٖغُطىعُت ‖

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

ـًح ػلحكظ ػًِ ذوحء  (132)  ؟ ضشًُض أَىٗحش جٌُحُغُىّ غحذًطح يف ججلغْأٌ جُـذد جِضُس ضلشص ٛشٓىٗ
 .جُـذز جُذسهُس – 

 .) جٌُظشَس (جُـذز كىم جٌُِىَس  ―
 .جُذسهُس جُـذز ؾحس —
 .جُـذز جُق٘ىذشَس ‖

.......................................................................................... 
 : َلشص ٛشٓىٕ ججلِىًحؾىٕ ٖٓ (133)

 .خَٗح أُلح يف ؾضس ٖصلشٛحٗض ذحُرٌ٘شَحط – 
 .جُلـ جْٓحٍٓ ُِـذز جُ٘خحُٓس ―

 .جُـذز كىم جٌُِىَس ) جٌُظشَس( —
 .جُلـ جخلِلٍ ُِـذز جُ٘خحُٓس ‖

.......................................................................................... 
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 : َطٌىٕ ججلهحص جُؼقيب جدلشًضٌ ٖٓ (134)
 .جدلخ وجْػقحخ جدلخُس – 

 .وجحلرَ جُؾىًٍ جُذٓحؽ ―
 .جُؾىًُسجحلرَ جُؾىًٍ وجْػقحخ  —
 .جْػقحخ جدلخُس وجْػقحخ جُؾىًُس ‖

.......................................................................................... 
 : ٖٓ)جُؼقرىٕ(  ضطٌىٕ جخلُِس جُؼقرُس (135)

 .كووجخلُِس وجُطلشػحش جُؾؿشَس  زلىس – 
 .ؾغْ جخلُِس وجُطلشػحش جُؾؿشَس وجحملىس —
 .ؾغْ جخلُِس وجُطلشػحش جُؾؿشَس وأُُحف وجسدز وأُُحف فحدسز ―
 .ف فحدسزجُطلشػحش جُؾؿشَس وجحملىس وأُُحف وجسدز وأُُح ‖

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

 ؟"  جُ٘ٔىرؼ جدلؼوذ ٖٓ جُغِىى جُليشٌ"  أٌ جدلقيِكحش جِضُس َؾَت ئىل (136)
 .جُطىؾُٚ جدلُغش – 

 .جُغِىى جدليِن ―
 .جُـشَضز —
 .جُغِىى جدل٘ظْ ‖

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

 : جْرٕ جُىعيً ذىجعيسئىل يرِس جُض٘وَ جٛطضجصجش  (137)
 .جُو٘ىجش ٗقق جذلُُٗس – 

 .ه٘حز جوعطحًُىط ―
 .غٗغس ػظحّ دهُوس ٓطقِس —
 .جُوىهؼس ‖

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

 األجوبة
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 : ججلضء جدلغإوٍ ػٖ ُىٕ جُؼُت ٛى (138)
 .جُوشُٗس – 

 .جُؼذعس ―
 .جُوضقُس —
 .جدلخحسَو جُِىُٗس ‖

.......................................................................................... 
 : وجقذز ٍٛ ٓحػذججلُٔغ جُقلحش جِضُس ػٗهس ذرؼذ جُ٘ظش  (139)

 .ؽرٌُس جُؼُتيف ؾؼَ جْؽؼس ضطشًض ػًِ  إٔ ٛ٘حى فؼىذس – 
 .ٓغيكس وٓشٗس ؾًذج ؿَت إٔ ػذعس جُؼُت —
 .ػذعس جُؼُتجْؾغحّ جُوشَرس يف ذإسز أٗٚ َقؼد ومغ  ―
 .ػٗهس ذزُييف جُؼٔش )ذؼذ عٖ جْسذؼُت (  ّإٔ ٌَىٕ ُِطوذ ‖

.......................................................................................... 
جُ٘حُٓس ئىل  طٚججتحٙ هٔػ٘ذ ٓح ضٌىٕ جٔمحءز قىٍ جُ٘رحش ٓطغحوَس ٖٓ مجُغ ججلهحش كإ  (141)

 : جْػًِ َُؼضي ئىل
 .ٓحدز جٖوًغُت حتص ٛزٙ جُؤس ضغحوٌ يف ضىصَغ – 

 .ضغحوٌ يف ضىصَغ ٓحدز جٖوًغُت حتص ٛزٙ جُؤس ػذّ —
 .ضغحوٌ يف ضىصَغ ٓحدز جُغُطىًُُ٘ت حتص ٛزٙ جُؤس ―
 .ضغحوٌ يف ضىصَغ ٓحدز جُغُطىًُُ٘ت حتص ٛزٙ جُؤس ػذّ ‖

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

 األجوبة
(138) (139) (141) 

— ‖ – 
 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 :ئرج أسجد ذحقع دسجعس أغش دسؾس جحلشجسز ػًِ ظلى ذزوس ٗرحش ٓح  كإ جدلطـَت جدلغطوَ ٛى  (141)
 .دسؾس جحلشسز – 

 .قؿْ جُرزوس ―
 .جٗرحش جُرزوس —
 .ٗىع جُرزوس ‖

.......................................................................................... 
ـًح ٖٓ (142)  : جُؼظْ جٌُػُق َرذو يف جُويحع جُؼشمٍ ٌٓىٗ

 .زلحكظ – 
 .أؾهضز ٛحكشط ―

 .خَٗح ػظُٔس —
 .ًشذىٗحش وكىعلحش جٌُحُغُىّ ‖

.......................................................................................... 
 : وجقذز ٍٛ ذحعطػ٘حء مجُغ جُقلحش جِضُس ػٖ جْعىجه وجْٛذجخ فكُكس  (143)

ـًحإٔ  –   .ضشًُرهح ٓطؾحذٚ دتحٓ
 .جْعىجه أىىٍ ٖٓ جْٛذجخإٔ  ―

 .ًِهح ضغحْٛ يف جحلشًس وحتشَي جُىعوأهنح  —
 .جْٛذجخ أهَ ػذًدج ٖٓ جٖعىجهإٔ  ‖

.......................................................................................... 
 : وجقذز ٍٛذحعطػ٘حء مجُغ جُقلحش جِضُس ض٘يرن ػًِ جُغِغِس جُـزجتُس  (144)

 .ضرذأ ذٌحتٖ رجيت جُطـزَسأهنح  – 
 .ًٗش جْػؾحخآضرذأ ذٌحتٖ ٖٓ أهنح  —
 .ٖٓ سلِىم ئىل سلِىمكُهح ض٘طوَ جُيحهس إٔ  ―
 .(جُطكَِ ذٌطَتَح -فوش  -غؼرحٕ  -ملذػس  -قؾشز  -ٗرحش ػًِ ؽٌَ )إٔ ضٌىٕ  ‖

.......................................................................................... 
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 : وجقذز ٍٛذحعطػ٘حء ُس ض٘يرن ػًِ دوسز جٌُشذىٕ يف جُيرُؼس مجُغ جُقلحش جِض (145)

 .ئىل ٓشًرحش ػنىَسوضــكـــىُـٚ ٌشذىٕ ــذ جُـغُـٍ أًـز غحٗــخنشجء ضأخـجُ٘رحضحش جُإٔ  – 
 .ػ٘ذ ًَ ٓغطىي ؿزجتٍ َؼىد جٌُشذىٕ ئىل جُـٗف ججلىٌ ً٘طُؿس ُِط٘لظأٗٚ  —
 .ش جُرٌُشذىٗحش ٓ٘هحذطكشَ جُرٌطَتَحػ٘ذ ٓىش جدلخِىهحش ضوىّ أٗٚ  ―
 .جحلؿش ججلَتٌ وجُؾؼحخ جدلشؾحُٗس دتػَ ٓقذًسج ٖٓ ٓقحدس جٌُشذىٕ يف جُيرُؼسإٔ  ‖

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

غرد أٌ ٓؾٌِس يف ضٖ  أهنحػًِ جُشؿْ ٖٓ  أخشيذؼل جِكحش َ٘طؽ ػ٘هح مشٌس يف ٓ٘يوس  (146)
 : ٓىى٘هح جْفٍِ، وَؼىد جُغرد يف ٛزج ئىل

 .جعطخذجّ جدلرُذجش جٌُُُٔحتُس مذٛح يف ٓىى٘هح جْفٍِ – 
 .يف جدلىىٖ ججلذَذ أػذجء ىرُؼُس ذلحوؾىد  ػذّ —
 .ضىجصٕ ذُت أػذجد جدلطيلٗش وجدللطشعحش يف جدلىىٖ ججلذَذوؾىد  ػذّ ―
 .جلذَذيف جدلىىٖ ج ذلحوكشز جُـزجء جدل٘حعد  ‖

.......................................................................................... 
 ؟ فكُكس ؿَتػٖ جدلحء أٌ جُؼرحسجش جِضُس  (147)

 .جدلحء ٓػَ جُؼ٘حفش جْخشي ُٚ دوسز يف جُيرُؼس – 
قُع ضروً خلنس ػ٘ذ دسؾس قشجسز ٓ٘ ُِٔحء ٛى ضويَت جدلحء ٖٓ جحملِىٍ جدلِكٍ ضرخَت —

 .ذؼذ ضرخش جدلحء جْٓٗـ ًٔح ٍٛ
 .َطْ ضىكَت جدلُحٙ جُؼزذس ػٖ ىشَن ضرخَت ُٓحٙ جُركش ذحُؾٔظ ―
 .جدلىؾىد يف ًىًد جْسك ٖٓ جدلحء %51ججلىكُس دتػَ جدلُحٙ  ‖

  

 األجوبة
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 : ُس يف ججملهش جُنىتٍثض٘يرن ػًِ جُؼذعحش جُؾُٖ جُقلس جِضُس  (148)
 .ئهنح جُؼذعحش جُوشَرس ٖٓ جُؾشػلس – 

 ×(.111)ػذعحش ض٘طهٍ ذحُؼذعس جُضَطُس ػذز  ئهنح —
 .ػذز ػذعحش ٓشضرس ػًِ هشؿ دوجس ئهنح ―
 .َىمغ هبح ٓإؽش َغحػذ يف حتذَذ جُؾٍء جدلشجد ككقٚ ‖

.......................................................................................... 
ـًح ٓغ جُؼذعس جُؾُ (149)  : ُس جُضَطُسثأٌ جْؾضجء جِضُس ُِٔؿهش َغطخذّ ؿحُر

 .جُوشؿ جُذوجس – 
 .) جُنحذو جُقـَت (جُنحذو جُذهُن  ―

 .) جُنحذو جٌُرَت(جُنحذو جخلؾٖ  —
 .وجُوحػذز) جدل٘نذز ( جدلغشـ  ‖

.......................................................................................... 
 : َطْ جٌُؾق ػٖ جٌُشذىُٛذسجش ذحعطخذجّ (151)

 – Feulgen Method. 
―periodic Acid-Schiff (PAS) Method. 

— Schiff’s Reagent. 
‖ Sudan Black Stain. 

.......................................................................................... 
 : ذحعطخذجّ (DNA)جٌُؾق ػٖ جحلٔل جُ٘ىوٌ َطْ  (151)

 – Feulgen Method. 
―Periodic Acid-Schiff (PAS) Method. 

— Schiff’s Reagent. 
‖ Sudan Black Stain. 

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

 األجوبة
(148) (149) (151) (151) 

‖ ― ― – 
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 فكُف ؟ ؿَتأٌ جُطىؾُهحش جِضُس ٖعطخذجّ ججملهش  (152)

ـًح ػٖ ىشَن جٔٓغحى ذزسجػٚ ذاقذي جُُذَٖ وجٔٓغحى ذوحػذضٚ ذحُُذ  ئمحَ –  ججملهش دجتٔ
 .جْخشي

 .ُس جُقـشي ٓىجؾهس ُػود جُنىءثُذوجس قىت جتؼَ جُؼذعس جُؾُقشى جُوشؿ ج —
ـًح ٖٓ جُؾشػلس ―  .جسكغ جدلٌػق قىت ٌَىٕ هشَر
 .جعطخذّ ًِطح ػُُ٘ي ػ٘ذ جعطخذجٓي ُؼذعحش جُؼُُ٘س قىت ضوَِ ٖٓ ئؾهحد جُؼُت ‖

.......................................................................................... 
 فكُف ؟ ؿَتأٌ جُوُحعحش جِضُس  (153)

 .(mm)ُُِٓٔطش  1111=  (m)ٓطش  1 – 
 .(μm)ٓحٌَشوُٓطش  1111=   (mm)ُُِٓٔطش  1 —
 .(nm)ٗحٗىُٓطش  111=  (μm)ٓحٌَشوُٓطش  1―
 .( A0)جصلغطشوّ  11=  (nm)ٗحٗىُٓطش  1 ‖

.......................................................................................... 
ُّ جخلقحتـ جِضُس َ٘يرن أًػش  (154)  جدلخِىهحش جحلُس ؟ػًِ قشًس أ

 .رلشد قشًس دوسجُٗس ُِغُطىذٗصّئهنح  – 
 .جعطؿحذس وجمكس ُِطـَتجش جُرُثُس قىٍ جٌُحتٖ جحلٍئهنح  ―
 .رلشد قشًس دوسجُٗس ُِغُطىذٗصّئهنح  —
 .ٛذكهح ضىكَت جُـزجء كوو ‖

.......................................................................................... 
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 :ٍٛ خِىهحش جحلُس جدل أْٛ وظُلس ُِطٌحغش يف (155)
 .جحملحكظس ػُِهح ٖٓ جٖٗوشجك – 

 .ػذد خَٗحٛحصَحدز  ―
 .ٛحصَحدز ػذد —
 .ضطحذغ دوسز عِغِطهح جُـزجتُس ‖

.......................................................................................... 
 : ٍٛ NH2ججملٔىػس جُىظُلُس جُيت فُـطهح  (156)

 .جذلُذسوًغَُ – 
 .جُغِلُذسََ ―

 .جُْٓت —
 .جْٓىُٗىّ ‖

.......................................................................................... 
 : َطأُق ؾضٌء جُذٖٛ ٖٓ (157)

 .ؾضٌء ٖٓ ججلُِغشوٍ وؾضٌء ٖٓ جحلٔل جُذٍٛت – 
 .ؾضٌء ٖٓ ججلُِغشوٍ وغٗغس ؾضَثحش ٖٓ جْمححك جُذُٛ٘س —
 .غٗغس ؾضَثحش ٖٓ ججلُِغشوٍ وؾضٌء ٖٓ جحلٔل جُذٍٛت ―
 .ٖ ججلُِغشوٍ وغٗغس ؾضَثحش ٖٓ جْمححك جُذُٛ٘سغٗغس ؾضَثحش ٓ ‖

.......................................................................................... 
 : ٍٛ RNAجخلحفُس جُيت َ٘لشد هبح محل  (158)

 .هذسضٚ ػًِ جُ٘غخ جُزجيت – 
 .وؾىدٙ يف ًَ ٖٓ جخلُِطُت جحلُىجُٗس وجُ٘رحضُس ―

 .قطىجؤٙ ػًِ جُغٌش جخلٔحعٍج —
 .جقطىجؤٙ ػًِ جُُىسجعَُ ‖

.......................................................................................... 
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 : ىجد دجخِهح ٛىؾضء جخلُِس جُزٌ َوىّ ذ٘وَ جدل (159)

 .جُؾرٌس جٖٗذوذٗصُٓس – 
 .أؾغحّ ؾىجلٍ ―

 .جدلُطىً٘ذسَح —
 .جُُِغىعىّ ‖

.......................................................................................... 
 ؟ أٌ جُقلحش جِضُس َ٘يرن ػًِ جدلخِىهحش جدل٘طُٔس ئىل شلٌِس جُرذجتُحش (161)

 .زلحىس ذـؾحء ٗىوٌ ٗىجهتح – 
 .ع٘طشوعىّحتطىٌ ػًِ  ―

 .حتطىٌ ػًِ ذٗعطُذجش خنشجء —
 .أؾضجء ٗىجهتح ٓرؼػشز يف جُغُطىذٗصّ ‖

.......................................................................................... 
 : ٖٓ ذُت جُطؼشَلحش جِضُس، أٗغد ضؼشَق ُِ٘غُؽ ٛى (161)

 .جخلَٗح جدل٘لقِس ػٖ ذؼنهح ٌُ٘هح ٓط٘حعوس وظُلًُحٔىػس ٖٓ رل – 
 .رلٔىػس ٖٓ جخلَٗح ذغٔحًس ىروس وجقذز —
 .ىروس ٖٓ جخلَٗح حتُو ذحُؼنى ―
ـًح يف ٗؾحه ٓطخقـ ‖  .رلٔىػس ٖٓ جخلَٗح جدلطؾحهبس ضؼَٔ ٓؼ

.......................................................................................... 
 أٌ جٖٗغؿس جِضُس ضإدٌ خَٗحٛح جُرحُـس جدلُطس وظُلس جُذػحٓس يف جُ٘رحش ؟ (162)

 .جُ٘غُؽ جُربٗؾٍُٔ – 
 .جُ٘غُؽ جُغٌِشٗؾٍُٔ ―

 .جُ٘غُؽ جٌُىُ٘ؾٍُٔ —
 .ٗغُؽ جُرؾشز ‖

.......................................................................................... 
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 : جدلحدز جْعحعُس يف ضشًُد جُغحتَ خحسؼ جخلَٗح ٍٛ (163)

 .جُربوضُ٘حش – 
 .جُلُطحُٓ٘حش ―

 .جُؼنىَس ؿَت  جَْىٗحش —
 .جدلحء ‖
.......................................................................................... 

 : جُوىز جُيت ضذكغ جدلحء ٖٓ جحملحَُُ هُِِس جُطشًُض ئىل جحملحَُُ ػحُُس جُطشًُض ضذػً (164)
 .جخلحفُس جٖمسىصَس – 

 .جٖٗطؾحس ―
 .جُ٘وَ جُ٘ؾو —
 .جُ٘لحر جٖخطُحسٌ ‖

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

جذطٗع سلِىم أقحدٌ جخلُِس جلغْ ؿزجتٍ ػٖ ىشَن ئقحىطٚ ذأهذجّ ًحرذس مث ضٌىَٖ كؿىز  (165)
 : ؿزجتُس َذػً

 .جٖسضؾحف – 
 .جُِوق جخلِىٌ ―

 .جُرِؼٔس —
 .جُرِضٓس ‖

.......................................................................................... 
 يف أٌ جُؼُِٔحش جِضُس ضغطخذّ جُيحهس جُ٘حجتس ٖٓ ػُِٔس جُط٘لظ جخلِىٌ ؟ (166)

 .جُ٘وَ جُ٘ؾو – 
 .جٖٗطؾحس ―

 .جًَْ جخلِىٌ  —
 .) جُط٘حمف ( جخلحفُس جٖمسىصَس  ‖

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

 األجوبة
(163) (164) (165) (166) 

— – — ― 
 
 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 
 : جُ٘حضؽ ٖٓ دوسز ًشذظ ٛى (167)

 .جًْغؿُت كوو – 
 .جًْغؿُت وجذلُذسوؾُت ―

 .غحين أًغُذ جٌُشذىٕ كوو —
 .غحين أًغُذ جٌُشذىٕ وجذلُذسوؾُت ‖

.......................................................................................... 
 : يػذد رسجش جٌُشذىٕ يف ؾضٌء محل جُغطشَٓح  (168)

 .جغ٘طحٕ – 
 .أسذغ ―

 .غٗظ —
 .عص ‖

.......................................................................................... 
 : شذىٕ جُزٌ ػلطحؾٚ ٖٓػلقَ جدلخِىم رجيت جُطـزَس ػًِ جٌُ (169)

 .غحين أًغُذ جٌُشذىٕ – 
 .جُطشذس ―

 .جدلُػحٕ —
 .ججلضَثحش جُؼنىَس ‖

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

 : يف جخلُِس جُ٘رحضُس حتذظ ضلحػٗش جُطشًُد جُنىتٍ جُظُٗٓس يف (171)
 .جُ٘ىجز – 

 .جُِىٕ ػذؽلسرٗعطُذجش جُ ―
 .جُ٘ىَس —
 .جُرٗعطُذجش جخلنشجء ‖

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

 األجوبة
(164) (198) (169) (171) 

— ‖ ‖ ‖ 
 
 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 
 ؟ (PGAL)جُلغلىؾِغش أُذُٛذ ؾضٌء  ٓح ػذد رسجش جٌُشذىٕ يف (171)

 .جغ٘طحٕ – 
 .أسذغ ―

 .غٗظ —
 .عص ‖

.......................................................................................... 
 : ضرذأ جُطلحػٗش ؿَت جُنىتُس يف قِوس ًحُلٖ )دوسز جٌُشذىٕ( يف جُ٘رحش مبشًد (172)

 .ىُىصغ٘حتٍ كىعلحش جُشَرُ – 
 .ججلِىًىص ―

 .جُلشًطىص —
 .جُشجَرِىص جدللغلش ‖

.......................................................................................... 
 : ُضذػً جخلَٗح جحلُىجُٗس جُيت ػلذظ كُهح جٖٗوغحّ جٖخطضجيل )جدلُىصٌ(ٓحرج  (173)

 .ججلغذَسجخلَٗح  – 
 .عُِسجُط٘حجخلَٗح  ―

 .جُرىؿُسجخلَٗح  —
 .جْٓؾحؼ ) ججلحُٓطحش ( ‖

.......................................................................................... 
 : ضطشضد جٌُشٓىعىٓحش ذؾٌَ أكوٍ يف ٓ٘طقق جخلُِس يف جُذوس (174)

 .جُ٘هحتٍ ‖ .جُرٍُت ―  .جٖعطىجتٍ — .جُطٔهُذٌ – 
..........................................................................................  

 : ؽلٌٖ جُطكٌْ كُٚ َُذػً ٖ ضٌحغش جخلَٗح جُزٌ (175)
 .ظلى ىرُؼٍ ‖ .عشىحٕ ―  .ؾ٘غٍ ؿَتضٌحغش  — .ضٌحغش ؾ٘غٍ – 

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

 األجوبة
(171) (172) (173) (174) (175) 

— – ― — ― 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 
 : ػذد جٌُشوٓىعىٓحش يف جحلُىجٕ جدل٘ىٌ أو جُرىَنس ؿَت جدلِوكس ُٕٗغحٕ ٛى (176)

 – 23 
― 46 

— 24 
‖ 47 

.......................................................................................... 
. ُزج كهى ذحُ٘غرس ٌٔٓحُٗس أخزٙ ٖٓ كقحتَ جُذّ  ABؽخـ كقُِس دٓٚ ٖٓ ٗىع  (177)

 : جدلخطِلس أو ئػيحتٚ ذلح ذ٘ؿحـ
ـًح –  ـًح ػحٓ  .َؼطرب ٓؼيُ

 .كوو Oَأخز ٖٓ كقُِس جُذّ  ―
ـًح —  .َؼطرب آخًزج ػحٓ
 .كوو ABَأخز ٖٓ كقُِس جُذّ  ‖

.......................................................................................... 
، كٗ ؽلٌٖ إٔ ضٌىٕ  Aوكقُِس دّ أٓٚ ٖٓ ٗىع  Oئرج ًحٗص كقُِس دّ ىلَ ٖٓ ٗىع  (178)

  كقُِس دّ أذُٚ ٖٓ ٗىع
 – O 

― B 
— A 
‖ AB 
.......................................................................................... 

 : ضطٌىٕ جْمححك جُ٘ىوَس ٖٓ وقذجش ُضذػً (179)
 . ذشوضُ٘حش – 

 .أمححك دُٛ٘س وؾِغشَٖ ―
 . ذرطُذجش —
 .ُٗىًُِىضُذجش ‖

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

 األجوبة
(176) (177) (178) (179) 

– — ‖ ‖ 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 : ػنى جُطزًَت يف جُضٛشز َُذػً (181)
 .جدلطحع ‖ .جُطىَؽ ―  .جٌُأط — .جُيِغ – 

.......................................................................................... 
 : قرىخ جُِوحـ َُذػً ؾضء جُضٛشز جُزٌ ضطٌىٕ كُٚ (181)

 .جُوِْ ‖ .جدلطي ―  .جٌُُظ ججلٍُ٘ت — .جخلُو – 
.......................................................................................... 

ـًح (182)  : يف أَس رلٔىػس ٖٓ جحلُىجٗحش جِضُس َطْ جٔخقحخ خحسؾُ
 .جُضوجقق – 

 .جُيُىس ―
 .جُربٓحتُحش —
 .دز جْسكدو ‖

.......................................................................................... 
 : ذؼذ ضٌىَٖ جحلُىجٗحش جدل٘ىَس يف جٔٗغحٕ كاٗٚ َطْ ٗنؿهح وختضَ٘هح يف (183)

 .جُربذخ – 
 .ؿذز ًىذش ―

 .جُربوعطحضح —
 .جخلقُس ‖

.......................................................................................... 
 : وجقذز ٍٛ مجُغ جخلقحتـ جِضُس ض٘يرن ػًِ جحلضجصَحش ذحعطػ٘حء (184)

 .ضؼُؼ يف جْٓحًٖ جُشىرس جُظُِِسأهنح  – 
 .ججلَُ جُرىؿٍ كُهح عحتذإٔ  ―

 .كُهح ظحٛشز ضرحدٍ جْؾُحٍإٔ  —
 .ختِى ٖٓ أٗغؿس جخلؾد وجُِكحءأهنح  ‖

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

 األجوبة
(181) (181) (182) (183) (184) 

– ― — – ― 



 

 
 

  8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 : َيِن جعْ جُ٘رحضحش جُرزسَس ػًِ (185)
 .ٓؼشجز جُرزوس وٓـيحز جُرزوس – 

 .لِوس جُىجقذز وروجش جُلِوطُتروجش جُ ―
 .كووٓؼشجز جُرزوس  —
 .جُ٘رحضحش جُضٛشَس ‖

.......................................................................................... 
 ٍٛ يف : مجُغ جخلقحتـ جِضُس ض٘يرن ػًِ جُ٘رحضحش أقحدَس جُلِوس ذحعطػ٘حء وجقذز (186)

 .ُضٛشَس أسذؼس أو مخغس أو ٓنحػلحهتحػذد أؾضجتهح ج – 
 .ذزسهتح حتطىٌ ػًِ كِوس وجقذز —
 .ػشوم أوسجههح ٓطىجصَس ―
 .جحلضّ جُىػحتُس يف أوسجههح ٓطىجصَس ‖

.......................................................................................... 
 : رب جْٗغؿس جُيٗتُس جدلري٘س ُـَطْ جٓطقحؿ ٓؼظْ جدلىجد جُـزجتُس ػ (187)

 .جُ٘قق جُؼِىٌ ٖٓ جدلؼذز – 
 .جْٓؼحء جُذهُوس ―

 .جُ٘قق جُؼِىٌ ٖٓ جدلؼذز —
 .جٔغٌت ػؾش ‖

.......................................................................................... 
 : جذلشٓىٕ جُزٌ ضلشصٙ جدلؼذز ٛى (188)

 .جُغٌشضُت – 
 . جٌُىُغُطىًُُ٘ت  ―

 .جُرٌ٘شَىصجؽلُت —
 .ججلحعطشَٖ ‖

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

 األجوبة
(185) (186) (187) (188) 

‖ – ― ‖ 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 
 : ش جُنىتُس حلِوس ًحُلٖ يف جُ٘رحش ٍٛجدل٘طؿحش جُ٘هحتُس ٖٓ جُطلحػٗ (189)

 .ٓحء وًشذىٕ – 
― O2 + CO2. 

 .جٌُطشوٗحش وكىضىٗحش —
‖ ATP + NADPH. 

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

 : ُضلغش ٌُٓحٌُُٗس كطف جُػـىس يف أوسجم جُ٘رحضحش ػًِ أعحط (191)
 .ُضَحدز يف جُطشًُض جْمسىصٌ ُِخَٗح جحلحسعسج – 

 .جٖطللحك يف جُطشًُض جْمسىصٌ يف جُػـىس —
 .جُ٘وَ جُ٘ؾو ُِٔحء خحسؼ جخلَٗح جحلحسعس ―
 .حتشى أَىٕ جُرىضحعُىّ خحسؼ جخلَٗح جحلحسعس ‖

.......................................................................................... 
 : َ٘طوَ جُـزجء ججلحٛض ٖٓ جُىسهس ئىل أؾضجء جُ٘رحش مجُؼهح يف مجُغ جٖجتحٛحش ذىجعيس (191)

 .جخلحفُس جْمسىصَس ) جُط٘حمف ( – 
 .جُ٘وَ جُ٘ؾو ―

 .هىز جُطٔحعي وجُطٗفن —
 .جُ٘وَ جُ٘ؾو ‖

.......................................................................................... 
 : جُؼنى جُزٌ َ٘وَ جدلىجد جُـزجتُس ؿَت ججلحٛضز )جدلحء وجْٓٗـ( ٖٓ ججلزس ئىل جُىسهس ٛى (192)

 .جْوػُس جخلؾرُس كوو – 
 .جخلؾد ―

 .جُوقُرحش كوو —
 .جُِكحء ‖

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

 ألجوبةا
(189) (191) (191) (192) 

‖ – ― ― 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 
 : أٌ ٌٓىٗحش ذٗصٓح جُذّ ُٚ أًرب ٗغرس وصُٗس (193)

 .جُذّ جحلٔشجء خَٗح – 
 .جُقلحتف جُذٓىَس ―

 .جُذّ جُرُنحء خَٗح —
 .جدلحء ‖

.......................................................................................... 
 : جٍُقٔحّ رو جُػٗظ ؽشكحش َغٔف مبشوس جُذّ يف ججتحٙ وجقذ ذُت (194)

 .جْرَٖ جْؽلٖ وجُريُت جْؽلٖ – 
 .جُريُت جْؽلٖ وجُؾشَحٕ جُشتىٌ ―

 .جْرَٖ جَْغش وجُريُت جَْغش —
 .جُريُت جَْغش وجْوسىٍ ‖

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

 : َأيت جُذّ ؿَت جدلإًغؽ )ؿَت جُ٘وٍ( ٖٓ مجُغ أؾضجء ججلغْ ئىل جُوِد وَقد يف (195)
 .جْرَٖ جْؽلٖ – 

 .جُريُت جْؽلٖ ―
 .جْرَٖ جَْغش —
 .جُريُت جَْغش ‖
.......................................................................................... 

 : َغطيُغ جُر٘غُِت جُونحء ػًِ (196)
 .جْٓشجك جُرٌطَتَس مجُؼهح – 

 .ذؼل جْٓشجك جُرٌطَتَس ―
 .ٓشك جُذوع٘طحسَح جُْٓرُس —
 .ذؼل جْٓشجك جُلَتوعُس ‖

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

 األجوبة
(193) (194) (195) (196) 

‖ ― – ― 
 
 
 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 
 : َطشًد ؾذجس جخلُِس جُرٌطَتَس ٖٓ ٓىجد (197)

 .ًشذىُٛذسجضُس – 
 .ًشذىُٛذسجضُس وذشوضُُ٘س ―

 .ذشوضُُ٘س —
 .عُُِىُىصَس ‖

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

 : أهنحمجُغ جُقلحش جِضُس ض٘يرن ػًِ جُلَتوعحش ذحعطػ٘حء وجقذز ٍٛ  (198)
 .ًحت٘حش ؿَت خِىَس – 

 .ٓؼُؾس ضيلُِسرجش  ―
 .ٖٓ ذشوضىذٗصّ وٗىجزٌٓىٗس  —
 .دسز ػًِ جُطٌحغش مبلشدٛححه ؿَت ‖

.......................................................................................... 
 ججلهحص جٔخشجؾٍ يف ججلغْ ؟ وظحتقأٌ شلح ٍَِ ُُظ ٖٓ  (199)

 .جُطخِـ ٖٓ ٗىجضؽ جَْل – 
 .ض٘ظُْ جدلحء وجُنـو جٖمسىصٌ ―

 .مرو جْط جذلُذسوؾٍُت —
 .ضىصَغ جحلشجسز دجخَ ججلغْ ‖

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

جدلىجد جُ٘حكؼس )ًحجلِىًىص وجْٓٗـ وجْمححك جُُْٓ٘س وجُذُٛ٘س ٓؼظْ ئػحدز جٓطقحؿ  (211)
 : يف جٌُُِس ػلذظ يف ... ( 

 .زلحكظ ذىٓحٕ – 
 .جُو٘حز جُوشَرس ―

 .جُو٘حز جُرؼُذز —
 .ٍجُطلحف ِٛ٘ ‖

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

 األجوبة
(197) (198) (199) (211) 

― ‖ ‖ ‖ 
 
 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 
 : أٌ جدلىجد جِضُس ختشؾهح جُْٓرح وػٖ أٌ ىشَن (211)

 .جُرىُُي ػٖ ىشَن جٖٗطؾحس – 
 .جُرىُُي ػٖ ىشَن جُلؿىجش جدل٘ورنس ―

 .جٖٓىُٗح ػٖ ىشَن جٖٗطؾحس —
 .جُلؿىجش جدل٘ورنسٓىُٗح ػٖ ىشَن ْج ‖

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

 :أٗٚ وجقذز ٍٛ  ذحعطػ٘حء٘حُُت جبُٔغ جُىظحتق جِضُس ََوىّ ٛشٓىٕ جٖدس (212)
 .ٌُِىؾُتَغشع ٖٓ ػُِٔس حتَِ ججل – 

 .جٔسجدَس يف جدلؼذز وجْٓؼحء وجدلػحٗس ؿَتَغشع ٖٓ جٗورحك جُؼنٗش  —
 .َغشع ٖٓ جٗورحك ػنٗش جُوِد ―
 .َوَِ ٖٓ سلضوٕ ججلٌُِىؾُت يف جٌُرذ وجُؼنٗش ‖

.......................................................................................... 
 : شٓىٗحش جِضُس ضلشص ٖٓ جُـذز جُ٘خحُٓس ذحعطػ٘حء وجقذ ٛىمجُغ جذل (213)

 .ٛشٓىٕ جُ٘ٔى – 
 .ٛشٓىٕ جٖعطشوؾُت ―

 .ٛشٓىٕ جُربوًٖطُت —
 .(FSH)جذلشٓىٕ جدل٘رٚ ُطٌىَٖ جحلىَقٗش  ‖

.......................................................................................... 
 : َل جٌُشذىُٛذسجش وجُذٛىٕ وجُربوضُ٘حشأشٓىٗحش جِضُس َوىّ ذط٘ظُْ أٌ جذل (214)

 .جٌُىسضُضوٕ – 
 .جٔعطشوؾُت ―

 .جُٖذوعطَتوٕ —
 .جُػَتوًغُت ‖

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

 األجوبة
(211) (212) (213) (214) 

– — ― ‖ 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 
 : أٌ جذلشٓىٗحش جِضُس َطغرد يف جٗورحك ػنٗش جُشقْ أغ٘حء جُىٖدز (215)

 .جُربوًٖطُت – 
 .جُربوؾغطشوٕ ―

 .جٖوًغُطىعُت —
 .(FSH)ٛشٓىٕ  ‖

.......................................................................................... 
 : َطٌىٕ ججلهحص جُؼقيب جُيشيف ٖٓ (216)

 .وجحلرَ جُؾىًٍ جُذٓحؽ – 
 .جحلرَ جُؾىًٍ وجْػقحخ جدلخُس ―

 .جُؾىًُسوجْػقحخ  جُذٓحؽ  —
 .جْػقحخ جدلخُس وجْػقحخ جُؾىًُس ‖

.......................................................................................... 
ضٌىٕ كُٚ جُضوجتذ جسضرحه وظُلٍ ذُت خُِطُت ػقرُطُت   جْؾضجء جِضُس َُؼشَّف ػًِ أٗٚ أٌ (217)

 : جُؾؿشَس ٔقذي جخلُِطُت هشَرس مبح كُٚ جٌُلحَس ٖٓ جُضوجتذ جُؼقرُس ُِخُِس جْخشي
 .جُوىط جٖٗؼٌحعٍ – 

 .(Synaptic Cleft) جُؾن جُطؾحذٌٍ―
 .جُـؾحء جدلغطويد —
 .(Synapse) جُؼقيبجُطؾحذي  ‖

.......................................................................................... 
ـًح يف جٗطوحٍ جُغُحٖش جُؼقرُس ػرب جُطؾحذٌحش جُؼقرُس (218)  : أٌ جدلىجد جِضُس َِؼد دوًسج ٓهٔ

 .جُ٘ىسجدسٗحُُت – 
 .جٖدسٗحُُت ―

 .جْعُطَُ ًىُُت —
 .ججلِىًحؾىٕ ‖

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

 األجوبة
(215) (216) (217) (218) 

— ‖ ‖ — 
 
 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 
 : ضوىّ جْرٕ جبُٔغ جُىظحتق جِضُس ذحعطػ٘حء وجقذز ٍٛ (219)

 .جحملحكظس ػًِ ضىجصٕ ججلغْ – 
 .َذ ٓىهغ ججلغْ ذحُ٘غرس ُِؿحرذُسحتذ ―

 .جُغٔغ —
 .جُطىجكن جُغٔؼٍ جُرقشٌ ‖

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

 : وجقذز ٍٛ ٓحػذججلُٔغ جُقلحش جِضُس ػٗهس ذوقش جُ٘ظش  (211)

 .جُيىٍ جُضجتذ دلوِس )ًشز( جُؼُت – 
 .خذجّ ٗظحسجش رجش ػذعحش ٓوؼشزجعط ―

 .جْؾغحّ جُرؼُذز َقؼد ومؼهح يف جُرإسز —
 .جعطخذجّ ٗظحسجش رجش ػذعحش زلذذس ‖

.......................................................................................... 
 : ضوغ ذشجػْ جُزوم جحلغحعس ُِٔىجد جحلِىز وجدلححلس يف (211)

 .يب جُِغحٕؾحٗ – 
 .ججلضء جْٓحٍٓ ٖٓ جُِغحٕ ―

 .وعو )ٓشًض( جُِغحٕ —
 .ججلضء جخلِلٍ ٖٓ جُِغحٕ ‖

.......................................................................................... 
 ٓح جُزٌ َطكٌْ يف حتشَي جُيؼحّ يف جُو٘حز جذلنُٔس ؟ (212)

 .(ئسجدَسٌُُِٛس )ػنٗش  – 
 .ٛشٓىٗحش ―

 .ئسجدَس ( ٖػنٗش ِٓغحء ) —
 .ػىجَٓ ىرُؼُس ٗطُؿس جٓطٗء جُو٘حز ذحُيؼحّ ‖

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

 األجوبة
(219) (211) (211) (212) 

‖ ‖ ― — 
 
 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 
 : جُط٘رُٚ جُؼقيب ٓهْ ومشوسٌ ُرذء ػْ (213)

 .جُؼنٗش جذلٌُُِس )جٔسجدَس( – 
 .ػنِس جُوِد كوو ―

 .جُؼنٗش جدلِغحء كوو —
 .جُؼنٗش جدلِغحء وػنِس جُوِد ‖

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

 : ؼنُِس ػلذظ ٗطُؿس ُـجٗورحك جُُِلس جُ (214)
 .ضذجخَ جُُُِلحش ٓغ ذؼنهح جُرؼل – 

جحلشًس جدلًتُوس ُِقلىف جدلطذجخِس ُِخُىه جُغٌُٔس )جدلُىعُت( وجخلُىه جُشكؼُس  —
 .جُطشوذىُٗت( -جُطشوذىُٓىعُت  -)جًٖطُت 

جحلشًس جدلطٔىؾس ُِقلىف جدلطذجخِس ُِخُىه جُغٌُٔس )جدلُىعُت( وجخلُىه جُشكُؼس  ―
 .جُطشوذىُٗت( -جُطشوذىُٓىعُت  - )جًٖطُت

جحلشًس جدلطٔىؾس ُِقلىف جدلطذجخِس ُِخُىه جُغٌُٔس )جًٖطُت( وجخلُىه جُشكُؼس  ‖
 .جُطشوذىُٗت ( -جُطشوذىُٓىعُت  -)جدلُىعُت 

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

 : لحش جِضُس ض٘يرن ػًِ دوسز جُُ٘طشوؾُت يف جُيرُؼس ذحعطػ٘حء وجقذز ٍٛمجُغ جُق (215)
 .ًَ جٌُحت٘حش جحلُس حتطحؼ ئىل رسجش جُُ٘طشوؾُت ُر٘حء جُربوضُ٘حش وججلضَثحش جُؼنىَس جْخشيإٔ  – 

 .%21 ٗغرس جُُ٘طشوؾُت يف جذلىجءإٔ  —
 .َغحْٛ يف ضػرُص جُُ٘طشوؾُتإٔ جُربم  ―
 .َِ ججلضَثحش جُؼنىَس جحملطىَس ػًِ جُُ٘طشوؾُتض٘طؽ ٖٓ حتإٔ جْٓىُٗح  ‖

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

 األجوبة
(213) (214) (215) 

– — — 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 
 :وجقذز ٍٛ  يف جُيرُؼس ذحعطػ٘حء مجُغ جُقلحش جِضُس ض٘يرن ػًِ دوسز جًْغؿُت (216)

 .ٖٓ جُـٗف ججلىٌ ُٓسك %41إٔ جًْغؿُت ؽلػَ  – 
 .غحين أًغُذ جٌُشذىٕ َإخز يف جُر٘حء جُنىتٍ َ٘يِن ؾضٌء أًغؿُتٖٓ ٓوحذَ ًَ ؾضٌء أٗٚ  —
 .ًٔغطورَ هنحتٍ ٌُُٕطشوٗحش يف جُط٘لظ جخلِىٌ َؼَٔ  جًْغؿُتإٔ  ―
 .جُر٘حء جُنىتٍجًْغؿُت ٗحضؽ ىرُؼٍ ُؼُِٔحش إٔ  ‖

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

جتحسخ جُؼحمل جُشوعٍ جَلحٕ ذحكِىف جُيت َوىّ كُهح جٌُِد ذاكشجص جُِؼحخ ًِٔح مسغ  (217)
 : فىش ججلشط ضذٍ ػًِ عِىى قُىجين شلُض َذػً

 .جُطؼىد – 
 .دلؾشوىسجذس حٖعطؿج ―

 .ُطيرُغج —
 .جُطٌُق جِيل ‖

.......................................................................................... 
 : وجقذز ٍٛ ذحعطػ٘حءمجُغ جُيشم جِضُس ٖٓ ىشم جدلٌحككس جحلُىَس ُّكحش  (218)

 .ضؼوُْ جُزًىس – 
 .جعطخذجّ ذؼل جدلرُذجش جٌُُُٔحتُس ―

 .جحملحفَُ جدلوحوٓس ُّكحش ضشذُس أٗىجع ٖٓ —
 .ئىٗم ٓلطشعحش ُّكحش ‖

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

 : ـضرذو جدلُطىً٘ذسَح حتص ججملهش ً (219)

 .ؾغُٔحش ًشوَس دهُوس – 
 .أجسبم كرويت أو عصويت أو خيطيت الشكل ―

 حسَؽ رجش أقؿحّ سلطِلس وٓطشجفسأًُحط أو فه —
 .حويصالث بيضبويت هليئت مبواد هعتوت ‖

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

 األجوبة
(216) (217) (218) (219) 

– ― – ― 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 : ٛى ًجوجقذ ٓحػذججِضُس ػٗهس ذطشًُد جُ٘ىجز  جلُٔغ جُطشجًُد (221)
 .جُـٗف جُ٘ىوٌ – 

 .جحلرُرحش جُوحػذَس ―
 .جُ٘ىَس —
 .جٌُشوٓىعىٓحش ‖

.......................................................................................... 
 : ئسؽحد وجقذ ٛى حعطػ٘حءذمجُغ جٔسؽحدجش جِضُس ُطؾشَف دودز جٔعٌحسط فكُكس  (221)

 .مغ جُذودز يف ىرن ضؾشَف حبُع ٌَىٕ ظهشٛح ْعلَ وذي٘هح ْػًِ – 
 .غرص ىشف جُذودز ووعيهح ذحُذذحذُظ وجؿٔشٛح ذحدلحء —
ـًح يف ؾغْ جُذودز ٖٓ ىشكهح جْٓحٍٓ ئىل  ― ذحعطخذجّ دذىط ٗظُق وقحد أػَٔ هيحػح ىىُُ

 .ىشكهح جخلِلٍ
 .ببيسافرد جسن الدودة وثبته ببلدب ‖

.......................................................................................... 
 : َطْ ػذ ًشَحش جُذّ جحلٔشجء يف ذؼل جدلؼحَٓ ذحُيشم جُرقشَس ذحعطخذجّ (222)

 – Pipettes. 
― Heparin. 

— Haemocytometer. 
‖ Blood cells. 

.......................................................................................... 
 : َطْ جٌُؾق ػٖ جُربوضُ٘حش ذحعطخذجّ (223)

 – Feulgen Method. 
―Periodic Acid-Schiff (PAS) Method. 

— Schiff’s Reagent. 
‖ Sudan Black Stain. 

 

 األجوبة
(221) (221) (222) (223) 

― — — — 
 



 

 
 

 8341ايات أحياء لعام جتميعات كفتابع 

 : َطْ جٌُؾق ػٖ جُذٛىٕ ذحعطخذجّ (224)
 – Feulgen Method. 

―Periodic Acid-Schiff (PAS) Method. 
— Schiff’s Reagent. 
‖ Sudan Black Stain. 

.......................................................................................... 
 : ىشَن ػٖ  جدلٗسَح ٓشك دلٌحككس ُيشَوس  أحبحظ ٓشًض يف ملػح ضىفَ (225)

 .جدلغط٘وؼحش جتلُق – 
 .جُرٗصٓىدَىّ ُيلَُ قُىَس ٓنحدجش جعطخذجّ ―

 .ججلُذز جُطـزَس —
 .جُؾٔظ ْؽؼس جُطؼشك ‖

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

، ووؾىد ًشوٓىعىّ  45ػ٘ذ ػَٔ سليو ؾٍُت دلىُىد ٖقظ إٔ ػذد ًشوٓىعىٓحضٚ  (226)
 :، ٛزج جدلىُىد َؼحين ٖٓ 23يف ٓىهغ جُضوؼ سهْ  Xوجقذ كوو ٖٓ ٗىع 

 .ٓطٗصٓس ضَتٗش – 
 .ٓطٗصٓس دجوٕ ―

 .ٓطٗصٓس ًُِ٘لِطش —
 .عحًظ -ضحٌ  ‖

.......................................................................................... 
 :جُيكحُد  ُطٌحغش جخلُيٍ جُ٘ٔو ؽلػَ سلِىم (227)

 .جُلىُلٌظ – 
 .جُغَتوؾَتج ―

 .جُذمسُذ —
 .جُركش ػؾد ‖

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

 األجوبة
(224) (225) (226) (227) 

‖ – – ― 
 
 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 
 : أٗٚ كىؾذ ، جحلرحس قُىجٕ ذطؾشَف ػرذجهلل هحّ (228)

 .ٓـِوًح دوسجٕ ؾهحص ؽلطِي – 
 .ٓحتًُح وػحتُح ؾهحص ؽلطِي ―

 .ٓلطىقًح دوسجٕ ؾهحص ؽلطِي —
 .دوسجٕ ؾهحص ؽلطِي ٖ ‖

.......................................................................................... 
 : ئىل رُي وأدي جْسك دَذجٕ ػًِ كونً ، جٌُُُٔحتُس جدلرُذجش ٖٓ ًرَتٙ ًُٔس ٓضجسع جعطخذّ (229)

 .كُهح جُ٘رحضحش ظلى صَحدز – 
 .جُطشذس يف جُؼنىَس دلىجد حتَِ صَحدز ―

 .طشذسجُ يف جدلحء ًُٔس صَحدز —
 .جُطشذس هتىَس عىء ‖

.......................................................................................... 
 جِضُس جدلخِىهحش ،كأٌ وذيٖ ، وفذس ، سأط ٖٓ ؾغٔٚ َطٌىٕ ٓلقًُِح سلِىهًح زلٔذ وؾذ (231)

 :ٌَىٕ  إٔ ضطىهغ
 .ػٌ٘رىش – 

 .ػوشخ ―
 .كشجؽس —
 .عشىحٕ ‖

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

 :َوقذ ذحُط٘رإ جُؼٍِٔ  (231)
 .جُغحذوس مبؼٌت ضىهغ جحلذوظ  ؽٍء ٓؼطٔذج ػًِ جدلؼِىٓحش وجدلٗقظحش – 

 .مبؼٌت ٗطحتؽ جُركىظ وجُذسجعحش جُطؿشَرُس —
 .جُيرُؼُس جُوذسز ػًِ جُغُيشز ػًِ جُظىجٛش ―
 .جُطىمُف وجُطلغَت ُِظىجٛش جُيرُؼُس ؿَت جدللهىٓس ‖

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

 األجوبة
(228) (229) (231) (231) 

– ‖ — – 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 : ٖٓ َؼطرب جُىفق وجُطلغَت (232)
 .ػُِٔحش جُؼِْ – 

 .أٛذجف جُؼِْ ―
 .خقحتـ جُؼِْ —
 .ذُ٘س جُؼِْ ‖

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

 : ٛى جًْغؿُت ؼلضٕ جُزٌ جُط٘لظ ؾضٌء (233)
 .جذلُٔىؾِىذُت – 

 .جًْطُت ―
 .جدلُىؾِىذُت —
 .جدلُىعُت ‖

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

 وذؼذ جُط٘لظ،  وعشػس جُوِد ٗرنحش ٓؼذٍ صجد جذلشوخ وأغ٘حء خحُذ ػًِ غؼِد خشؼ (234)
 : رُي ػٖ جدلغإوٍ ٛى ؾهحص أٌ.  جُيرُؼُس حلحُطٚ َشؾغ ؾغٔٚ ذذأ جذلشخ

 .حوٌجُغٔرػ جُؼقيب ججلهحص – 
 .جدلشًضٌ جُؼقيب ججلهحص ―

 .جُغٔرػحوٌ ؾحس جُؼقيب ججلهحص —
 .ججلغٍٔ جُؼقيب ججلهحص ‖

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

 ظكِىق جدلطٌىٗس جُيروحش ئقذي ٖٓ ػُ٘ٚ أخزش مث جدلشًضٌ جُيشد ؾهحص يف ػُ٘س ومؼص (235)
 :ػًِ  جُيروس جقطىجء ػًِ رُي كذٍ. جحلذَذ ػ٘قش ػًِ جقطىجؤٛح

 .ذُنحء دّ خَٗح – 
 .دٓىَس فتفلح ―

 .محشجء دّ خَٗح —
 .ذٗصٓح ‖

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

 األجوبة
(232) (233) (234) (235) 

― — — — 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام بع تا

 ٓشز يف جُذهُوس ؟ 12ٓح ػذد ٓشجش جُط٘لظ ضوشَرًح جُيت َوىّ هبح جُؾخـ يف جُُىّ جُىجقذ ئرج ض٘لظ  (236)
 – 1000 — 17000  ―10000  ‖ 1000000 

.......................................................................................... 
 : ػًِ َذٍ ٛزج ججلِىًىص ػًِ جقطىجتهح كٗقظص ُؾخـ ذىٍ ػُ٘س ككقص (237)

 .ذىٓحٕ زللظس ػَٔ يف خَِ – 
 .جُرىُُس جدلػحٗس ػَٔ يف خَِ ―

 .جٌُِىَس جْٗحذُد ػَٔ يف خَِ —
 .جحلحُد ػَٔ يف خَِ ‖

.......................................................................................... 
 :ئىل  َإدٌ جُذّ يف جٌُشذىٕ أًغُذ غحين ؿحص ضشًُض جسضلحع (238)

 .جُؾهُن وقذوظ جحلحؾض جحلؿحخ ػنِس جٗورحك – 
 .جُضكَت وقذوظ جحلحؾض جحلؿحخ ػنِس جٗورحك —
 .جُؾهُن وقذوظ جحلحؾض جحلؿحخ ػنِس جٗرغحه ―
 .جُضكَت وقذوظ جحلحؾض جحلؿحخ ػنِس جٗرغحه ‖

.......................................................................................... 
 ؟ جحلحُس ٛزٙ َلغش جُزٌ ٓح.  ؾُذًج جُذٛىٕ ٛنْ يف ٓؾحًَ ٖٓ ؽخـ َؾٌى (239)

 .جُذهُوس جْٓؼحء ئىل جُقلشجء جدلحدز مبشوس جدلؼذز هنحَس يف جُؼحفشز جُؼنِس ضغٔف ٖ – 
 .جُقلشجوَس وجحلىفِس جٌُرذ ذُت ضشذو جُيت جُو٘حز جٗغذجد —
 .أًػش فلشجء ٓحدز َلشص جُؾخـ ―
 .جُذٛىٕ ذلنْ ًحكُس ُُغص جدلؼذز محىمس ‖

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

 األجوبة
(236) (237) (238) (239) 

— — – — 



 

 
 

 8341لعام جتميعات كفايات أحياء تابع 

 جٖصلحخ ػًِ جُوذسز ُذَٚ ضؼذ مل جُؼُِٔس وذؼذ ُشؾَ جُط٘حعٍِ ُِؿهحص ؾشجقُس ػُِٔس أؾشَص (241)
 :ئىل  رُي وَؼضي

 .جعطثقحٍ جُربوعطحش – 
 .جعطثقحٍ ؿذز ًىذش― 

 .جعطثقحٍ جُربذخ —
 .جسضلحع ضشًُض جُلشجًطىص يف جُغحتَ جدل٘ىٌ ‖

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

 َغطؿُد ُُٔلٍ ٗغُؽ ػًِ وػلطىٌ وجذلشٓس جُطحُلس جحلٔشجء جُذّ خَٗح وػليْ جُذّ ؼلضٕ (241)
 :جُذّ  يف جُـشَرس جدلىجد ُىؾىد

 .جُُِٔلُس جُؼوذ – 
 .جُيكحٍ ―

 .جُِىصضحٕ —
 .جُضػطشَس جُـذز ‖

.......................................................................................... 
 : أفُد زلٔذ جبشـ يف  َذٙ  وذؼذ كطشز جُطحّ ؾشقٚ جخلَٗح جُيت عررص جُطثحّ ؾشقٚ ٗحجتس ٖٓ (242)

 .جٗوغحّ ٓ٘قق ُِخَٗح يف ٌٓحٕ ججلشـ – 
 .دتذد جخلَٗح ػًِ أىشجف ججلشـ ―

 .ججلشـ جٗوغحّ ٓطغحوٌ  ُِخَٗح يف ٌٓحٕ —
 .جٖٗوغحّ جٖخطضجيل ‖

.......................................................................................... 
( ٓغ  Ttضضوؼ سؾَ ذحٓشأز ًٗعلح ُٚ جُوذسز ػًِ غٍت جُِغحٕ وذلٔح ؾُ٘حش ؿَت ٓطٔحغِس ) (243)

جُيشص جُؾٌُِس ُقلس جُوذسز ػًِ  جُؼِْ ذإٔ فلس غٍت جُِغحٕ ٍٛ فلس عحتذز . كطٌىٕ ٗغرس
 : غٍت جُِغحٕ ئىل ػذّ جُوذسز ػًِ غٍت جُِغحٕ ٍٛ

 – 3  :1. 
 ―2  :1. 

— 1  :1. 
‖ 1  :2. 

 

 األجوبة
(241) (241) (242) (243) 

— ― — – 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 :حٔٗحظ ذـ َلغش جسضلحع ٗغرس جٔفحذس ذحُؼًٔ جُِىين ذُت جُزًىس ٓوحسٗس ذ (244)
 .جُزًىس جسضلحع ٗغرس جذلشٓىٗحش جُزًشَس ػ٘ذ – 

 .جسضلحع ضشًُض  جذلشٓىٗحش جْٗػىَس ػ٘ذ جٔٗحظ —
 .جُطلىم ججلٍُت ػ٘ذ ―
 .Xؾىد ؾُت جُقلس ػًِ جٌُشوٓىعىّ ججل٘غٍ   وأ ‖

.......................................................................................... 
 :جعطخذّ ػحمل ٓغطكنشًج ًُُٔحتًُح ُِونحء ػًِ جُرٌطَتَح يف ؿحذس  ، كأدي رُي ئىل  (245)

 .ججلى يف  CO2خلل ضشًُض  – 
 .جُُ٘طشوؾُت ػذّ ضػرُص ―

 .جُ٘رحش صَحدز ظلى —
 .سكغ ضشًُض ‖

.......................................................................................... 
جٗص ٓغإوٍ جُطؾؿَت يف أٓحٗس جدل٘يوس وهذ جخطشش ؽؿشز ٖٓ ٗىع خحؿ ُضسجػطهح يف  (246)

 جدل٘يوس دلح ذلح ٖٓ كىجتذ يف ضوَُِ جُطِىظ ، َيِن ػٍِ ٛزٙ جدلٔحسعس ؟
 .وهحَس قُىَس ‖ .صَحدز قُىَس―   .ضىىُت — .قُىَس ٓؼحجلس – 

.......................................................................................... 
 : َغطؼَٔ جُؾٔرحٗضٌ قؿشًج ٌُغش جُػٔحس وٛزج ٓػحٍ ػًِ جُغِىى (247)

 .جٔدسجًٍ ‖ .جدليرىع — .جُطؼىد―  .جُؾشىٍ جٌُٗعٌٍُ – 
.......................................................................................... 

 األجوبة
(244) (245) (246) (247) 

‖ ― – ‖ 
 



 

 
 

 8341جتميعات كفايات أحياء لعام تابع 

 : جت٘د جُزذحخ جْصسم أًَ جُلشجؽحش جُغحٓس ذؼذ إٔ رجههح يف جدلشز جْوىل (248)
 .جُؾشىٍ جٌُٗعٌٍُ – 

 .جُطؼىد ―
 .ؾشجتٍ جُؾشىٍجٔ —
 .جٔدسجًٍ ‖

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

أٌ جدلخِىهحش جحلُس جِضُس يف جُ٘ظحّ جُرُثٍ َؾٌَ ؾضجء ٓهًٔح ٖٓ دوسز جحلُحٙ ذغرد ضىكَت  (249)
 :جدلىجد جُـزجتُس ٌَُ ٖٓ جدلخِىهحش جحلُس جْخشي 

 .جُوحسضس – 
 .جٌُحٗغس― 

 .جُزجضُس —
 .جدلطيلِس ‖

.......................................................................................... 
 ضغحػذ ٗلغٚ جُىهص يف وٌُ٘هح ؿزجتهح، أؾَ ٖٓ وجُشقُن جُِوحـ قرىخ قؾشز جتٔغ (251)

 جُؼٗهس ؟ ٛزٙ ضىمف ٓحرج.    جُ٘رحش ضٌحغش ػًِ
 .ضوحَل – 

 .ضيلَ― 
 .ضؼحَؼ —
 .جكطشجط ‖

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

 األجوبة
(252) (251) (251) 

— — – 
 



 

 

 وى اململكة يفأقوى دورات على مست
  املعلماتاملعلمني و كفايات

 مشارك معنا ولن تند

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 من إصدارات سلسلة بالبيد التعليمية

 
 

 

 تطلب من مكتبات جرير
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NAME :

CLASS :

DATE :

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



2019/ 12/ 5 Print - Quizizz | حلول أسئلة كفایات األحیاء 1441 - بدر المطیري

https://quizizz.com/print/quiz/5de38a5674c9ad001cd4f768 13/18

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



 

1 
 

  واستقصاءاتناًء على مشاهدات فسير علمي لظاهرة علمية بت (1)
  

A-                       الفرضيةB -  القانون 

          C- االستدالل                       D-   التجربة 

 ول هوسم االفي نظام التسمية الثنائية اال (2)
 

A- الجنس                   B-  النوع 

C-                    الفصيلةD-  الرتبة 

 المجموعة التي تستخدم للمقارنة في التجربة تسمى (3)
 

A-                   التابعةB- الضابطة  

C-                  التجريبيةD-  المستقلة 

حساس بالرائحة إلالمفصليات لرقام تستعملها ألأي التراكيب التي تمثلها ا (4)

 في 
 ا بيئاته

 

A- 1                       B- 2 

C-  3                        D- 4 

 

ف من البروتين ، في أي مما الفوجد أنه مكون من مادة وراثية محاطة بغ ما،تمكن محمد من عزل مسبب مرض  (5)

  تصنيفه يلي يمكن

 

A             -               الفطريات  B-  البدائيات 

             C- البكتيريا                 D- الفيروسات  

  ينالفوحدة قياس في النظام المتري يمكن استخدامها لوصف كتلة الد (6)
 

A-                   المترB- الثانية  

C-                      اللترD- الكيلو جرام  

 دورة اللخلية العائل خ المادة الوراثية للفيروس تلتئم مع كروموسوم (7)
 

A-               دروة الخليةB- الدورة االندماجية  

C-            الدورة العضويةD-  دورة التحلل 

 للبرتقال؟سم العلمي الما ا (8)
 

A- citrus sinensis         B- Citrus sinensis 

C - citrus Sinensis          D- Citrus Sinensis 
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  عند تصنيفها على خصائص عدة منها طريقةيعتمد مختصو الطحالب  (9)
 

A-                التكاثرB- الثنائي  االنقسام 

C-                  الحركةD- تخزين الطعام  

  مصطلح القسم يستخدم بدال. من ............... لتصنيف النباتات  (10)
 

A- الطائفة                B- الشعبة  

      C             -الرتبة -D                     القسم 

 ... األفريقيالطفيل المسبب لمرض النوم  (11)

 

A- التريبانوسوما            B- البالزموديوم 

C - األنوفليس                  D- ذبابة التسي تسي  

  ندماجية فيروسالالفيروسات التي تتكاثر عن طريق الدورة ا إحدى (12)
 

A-                      السلB-  االنفلونزا 

 C– القوباء التناسلية          D-  الرشح 

 شوكيات الجلد ذات صلة بالحبليات أي الصفات التالية تشتركان فيها (13)
 

A- لهما جيوب بلعومية          B- أولية الفم 

C-  تجويف جسمي كاذب         D- ثانوية الفم 

  أي المصنفات التالية يضم فصائل متقاربة (14)
 

A- الشعبة                B- الطائفة 

 C-  سنالج                D- الرتبة 

 لإلنسان مراض التنفسية التي تسببها الفيروسات اال إحدى (15)

             A-                     السلB-  السعال 

              C-         الجمرة الخبيثةD- االنفلونزا  

 الفطريات اللزجة أحد الصفات التالية ال تعد من خصائص  (16)

             A-             تعيش في الماءB- عديدة الخاليا  

             C-        جدارها من الكايتينD-  تنتج ابواغا سوطية 

 ....... ما الخاصية التي تميز هذا المخلوق (17)

            A- القدم الجانبية              B-  الممص 

            C-                        القدمD-  الصدفة 
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 سان والبيئة ونسبة قليلة منها تسبب المرضالنمخلوقات بدائية النوى معظمها مفيد ل (18)

            A-                    الطحالبB- البكتيريا  

            C-                  السوطياتD- البريونات 

 

 ........................ في السهيمتحل القناة الداخلية مكان  (19)

          A- لحبل الظهريا                             B- الغدة الدرقية 

          C- بوبيالنالحبل الشوكي الظهري ا          D- الجيوب البلعومية 

  فطر الخميرة ينتمي إلى الفطريات (20)

            A- الناقصة            B-  المختلطةاللزجة 

            C- الزقية              D- الدعامية 

 أي مما يلي في جميع الطحالب ؟ (21)

           A- السليكا              B- البناء الضوئي 

           C- مستعمرات         D- األوليات 

 :التاليةسطوانية عن الديدان المفلطحة بأن لها إحدى الخصائص التختلف الديدان ا (22)

            A- غير قادرة على التطفل         B-  هدابألباجسمها مغطى 

            C- قناة هضمية لها فتحتان         D- (جسمها صغير 

 ؟ األحافيرسب لتكوين النأي المخلوقات التالية ا (23)

              A- األوليات           B- البوغيات 

              C- المثقبات           D- السوطيات 

 ريا ؟الإلى أي شعبة تنتمي دودة الفي (24)

             A-  األسطوانيةالديدان          B- الدوارات 

             C- الديدان الحلقية               D- الديدان المفلطحة 

 سبب تكوين الرسوبيات الدياتومية في قاع المحيط هو (25)

              A- السيليكا               B- السوبريه 

              C- الكايتين               D- السليلو 
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                   وجدت حيواناً في تربة الغابة ولجسمه جزءان وال يوجد له قرن استشعار والزوج الثاني من الزوائد كان  (26)

 الحيوان؟كبيراً .... ما نوع هذا 

                A- عقرب     B- ت  عنكبو 

             C- قراد        D-  جراد البحر        

      

 في الشكل األسطوانيةما الميزة الواضحة للديدان  (27)

              A- جهاز الدوران        B- التجويف الجسمي الحقيقي 

              C- الجهاز العصبي       D- التجويف الجسمي الكاذب 

 

 

 

 العامة التي يقوم بها كل من الهيكل الداخلي والهيكل الخارجي في الحيواناتما الوظيفة  (28)

              A- النمو مع الحيوان               B- منع فقدان الماء 

              C- تقديم الحماية من المفترس     D- دعم الجسم 

 

 أي جزء من الجسم يستعمله هذا الحيوان للتكاثر؟ (29)

                 A- 1             B- 2  

                 C- 3             D- 4  

 

 

 مخلوقات مفترسة؟ األسماكتكيف يجعل من  (30)
 

A- الزعانف المزدوجة            B- الفكوك 

C- القشور                          D- الخياشيم 

 قشور سمكة السردين من القشور ...  (31)

 

A-          الصفائحيةB- المشطية 

C- القرصية           D-  الالمعةالمعينية 

 البرمائيات تفرز ُسماً سيئ الطعم ال يشجع المفترسات على اكلها ...  أحد أنواع (32)

 

A- العالجيم             B- الضفادع 

C- السلمندرات         D- السيسيليات 

 التكاثر؟طريقه فعاله في  األسماكفي  )التبويض(البيض أي مما يلي يجعل سلوك وضع  (33)
 

A-  في الماء األمشاجتطلق كميات كبيره من           B-  بعيدا عن المفترسات األمشاجتحمل التيارات المائية القوية 

C-  األمشاج    إطالقيتم اختيار مناطق معزولة وصغيره لعمليةD-  الحديثة الفقس األسماك اآلباءيحمي 
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 ... المخلوق الحي الذي يصيبه الفيروس الذي أمامك الشكل هو (34)

          A- النباتات            B- الفطريات       

          C- البكتيريا            D- اإلنسان 

 

 

 

 

 

 يؤدي إلى المالحوجود البراميسيوم في محلول منخفض تركيز  (35)

        A- خروج الماء باستمرار             B- دخول الماء باستمرار 

        C-                            االنقراضD- الهجرة 

 في دورة التحلل تحدث عملية تضاعف الفيروس كاملة في (36)

        A- النواة                    B- السيتوبالزم 

        C- الجسم المركزي        D- الرايبوسوم 

 

 ممكنة بوساطة التركيبأصبحت السباحة كسباحة السمكة  (37)

       A- 3          B- 4 

       c- 1           D- 2  

 

 تكتسب الطحالب الحمراء لونها من صبغة (38)

       A- فيكوبلن         B- السيانين 

       C- الكاروتين       D- الكلوروفيل 

 يتكون الجدار الخلوي في الفطريات من مادة (39)

        A- السليلوز        B- الكايتين 

C  - البكتين          D- النشا  

 

ً أي شوكيات الجلد التالية يعد حيوانا جال (40)  اطور حياته إحدىفي  سا

          A- قنفذ البحر        B- نجم البحر الهش 

          C- زنابق البحر      D- خيار البحر 
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 واآليسكريمالمركزة  األشربةطحالب تستخدم في المحافظة على قوام - (41)

           A- الذهبية           B- البنية 

          C- الحمراء           D- خضراء ال 

 :فطر يمتص الغذاء الموجود على الحشرات الميتة (42)

           A- الفطر المائي                  B- فطر التوت البري 

           C- فطر البياض الزغبي         D- الفطر الغروي 

 ) طفيلية)على النباتات التي تتغذى تغذية غير ذاتية  األمثلةمن  (43)

           A- عشب البحر       B- الهالوك 

           C- الخنشار            D-  C و  A  

 

 

 .......... يدل الشكل على (44)

          A- بكتريوفاج                             B- الفيروس الغدي 

          C- فيروس تبرقش أوراق التبغ          D-  األنفلونزا فيروس 

 

 

   

 

 ينتمي إلى stolonifer Rhizopus فطر (45)

         A- الفطريات الكيسية أو الزقية             B- لفطريات اللزجة المختلطةا 

         C-  االقترانيةالفطريات                      D-  الدعاميةالفطريات 

 ال جنسيا  الخاليامن طرق تكاثر الطحالب عديدة  (46)

         A- الثنائي االنقسام            B- االقتران 

C- النهائي االنقسام           D- التجزؤ 

 ويحميه؟في الشكل المرفق يمثل الغشاء المملوء بالسائل الذي يمنع جنين الزواحف من الجفاف  األرقامأي  (47)
 

     A- 1               B- 2 

     C- 3               D- 4  
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 الجفاف؟يساعد على احتفاظ الزواحف بالماء وحمايتها من تركيباً  (48)
 

     A- الجلد الجاف الحرشفي.               B- الجلد الرطب. 

     C- نيونيالمالغشاء ا                       D- القشيرة 

 .الطيرانالطيور التي تستعمل أجنحتها مجاديف للسباحة في المياه بدال من  (49)

 

      A- البطريق           B- اإلوز 

      C-           الفالمنجوD- الكيوي 

 لماذا يلهث الكلب؟ (50)
 

      A- بحثا عن الطعام          B- للتنفس 

      C- ليبرد جسمه              D- من شدة العطش 

 لشعر وأظافر الثدييات؟ األساسيبروتين يعتبر المكون  (51)
 

       A- الكيراتين            B- الكرياتين 

       C-            الكوالجينD- الميسوثين 

 :حيوانات تمتلك عضلة الحجاب الحاجز (52)

 

        A- الغزال            B- الصقر 

        C- التمساح           D- الضفدع 

 األلمبكسر في أي جزء من الجسم يفرز الدماغ مادة كيميائية..... تسمى أحياناً مسكنات  اإلنسانابة عند إص (53)

 .الطبيعي في الجسم

 

       A- ندروفيناتالا           B- البروفينات 

       C- السبوفينات             D- الديكلوفيناك 

 المرفق؟تصنف على إنها إرادية في الشكل  العضالتـ أي  التالي: ـباستخدام الشكل المرفق أجب عن السؤال  (54)
 

         1-       A               2- B  

         3- C                    4- C-B-A 

          

 

 

 

 

 

 :أنسجةعند فحص دم شخص تبين ارتفاع مستوى الكالسيوم في جسمه هذه الزيادة تخزن في  (55)

 

           A-                الكبدB- العظام 

           C-          العضالتD- الغضاريف 

 ويعد مستودعاً له ويعطي العضلة اللون الداكن أو الفاتح؟ األكسجينالذي يخزن  العضالتجزء التنفس في  (56)
 

           A- الهيموجلوبين           B- الميوسين 

           C-                   األكتينD- الميوجلوبين 

 األجزاءـ  التالي: ـباستخدام الشكل المرفق أجب عن السؤال  (57)

المختصة بنقل السيال العصبي إلى النهايات العصبية وإلى خاليا عصبيه 

 بالرموز: ـأخرى تمثل 
 

          1- B , A            2- D , E 

            3-C , B             4- A , C 
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 :الهروبة باستجابة المواجهة أو القأي أجزاء الجهاز العصبي ذو ع (58)

 

        A- الجهاز العصبي الذاتي               B- الجهاز العصبي الطرفي 

        C- الجهاز العصبي السمبثاوي          D- الجهاز العصبي الجسمي 

 تقلل من نشاط الدماغ؟أي العقاقير التالية تؤثر في الكبد وتتلفه كمان  (59)
 

        A- الكافيين               B- المسكنات 

        C- الكحول                D- المستنشقات 

 من أين يخرج الدم المؤكسج بعد أن يغادر القلب؟ (60)
 

        A-  األبهريالشريان              B- الشعيرات الدموية 

        C- الرئتين                         D- الوريد الرئوي 

 معا؟ا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية اليأي العبارات تنطبق على خ (61)
 

         A- تحتوي العدد نفسه            B-  األمراضتعمل على مقاومة مسببات. 

         C- تحتوي على نواة              D-  األحمرتتكون في نخاع العظم 

 الخارجي؟في أي تركيب يحدث فيه التنفس  (62)
 

          A- ا الجسماليخ              B- الهوائية الحويصالت 

          C- القلب                     D- الشعيرات الدموية 

 العمل؟ما الذي ينتج عن توقف كلية شخص ما عن  (63)
 

          A- تراكم السموم             B- يد الكربونتراكم ثاني أكس 

          C-  للماء          فقدان زائدD- انخفاض تدفق الدم 

 :عبرالنيتروجينية إلى محفظة بومان  الفضالتينقل الدم  (64)

 

        A- الكلوية األنابيب            B- الشريان الرئوي 

        C- الجامع األنبوب             D- الوريد الكلوي 

 بعد انتهاء عملية التحول له في الكيموس هو شكل الطعام (65)
 

         A- الفم                    B- المعدة 

         C- الدقيق األمعاء        D- معاء الغليظةالا 

 ما الناتج النهائي لهضم الكربوهيدرات؟ (66)
 

        A- الجلوكوز             B- النشا 

        C-           الجاليكوجينD- سليلوز 

 

 ب بسيدة الغدد؟تلق (67)
 

         A- الغدة النخامية            B- الدرقية 

         C- غدة البنكرياس           D- جار درقية 

في منطقة تحت المهاد هرمون .... الذي يخزن في الجزء الخلفي من الغدة النخامية لوقت الحاجة  الخالياتنتج  (68)

 .الملساء للرحم ليحدث الطلق العضالتوهو يؤثر في 

 

         A- الكورتيزول                B- األنسولين 

         C- الثيروكسين                D- كسيتوسينالا 
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 ..فييتم تخزين الحيوانات المنوية بعد اكتمال نضخها  (69)

 

         A- البربخ            B- حليلإلا 

         C- سهراأل            D- القمع 

 أي الهرمونات التالية هرمون جنسي ذكري؟ (70)
 

         A- البروجسترون        B- األستروجين 

         C- التستوستيرون        D- السيروتونين 

 يلي مرحلة تكوين التوتة من مراحل نمو الجنين تكوين؟ (71)
 

        A- البويضة المخصبة           B- ستوليةالالكبسولة الب 

        C-  األطراف              تكونD- تكوين الدماغ 

 لمحاربة ضد؟ اإلنسان، ينشطمن وسائل الدفاع في جسم  اإلنترفيرون (72)
 

         A- البكتيريا             B- أي جسم غريب ضار بالجسم 

         C- الفيروسات          D- الفطريات 

 اللمفية؟ ( الخالياةلثيموسي)اتنشط الغدة الزعترية  (73)
 

        A- اللمفية البائية الخاليا                    B- اللمفية التائية الخاليا 

         C- اللمفية البائية والتائية الخاليا.           D- اإلنترفيرون 

 :منفاستنتجت أنه  الوعائية، األنسجةاختفاء  والحظتفحصت نباتاً  (74)

 

        A- السرخٌسات            B-  ٌتياالحزاز 

        C-  ٌكاداتيالس              D- المخروٌطات 

 

 

 

 ئي ال بذري؟ة وعايأي النباتات التال (75)
 

       A- حزاٌزات             B- سرخسيات 

       C-  ٌةيحشائش كبد        D- حشائش بوقٌة 

 

 

 

 

 

 

 األبواغ؟عن طٌرق  وتتكاثر ولحاءة لها خشب ليأي النباتات التا (76)
 

      A-  ٌتياالحزاز            B-  ٌكاداتيالس 

      C-  ٌتياالسرخس          D-  ٌاتينكٌ يالج 

 

 

 

 االنقسام؟ع يتستطٌ ال ة يالتال الياأي الخ (77)
 

    A-  ٌةيٌ ميالبرنش              B-  ٌةيمٌ يالكولنش 

    C- ةيٌ سكلرنشمالا          D-    اإلنشائية 
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 ها الماءيدر في ينش ًف المناطق التيف والعية التكيوعائ تستٌطع النباتات اال ال (78)
 

A- ة توجد على نباتات منفصلةيالتكاثرٌ  األجهزةن أل     B-  ٌضةيج الذكر إلى البوٌ يضرورة وجود الماء لوصول المش 

C-  ٌةيٌ قية حقٌ يوجود أنسجة وعائ                                 D-  يبوجود الطور البوغً تٌمزها 

 

 

 

 النبات ية فً يادة القمة النامٌ يسبب وجود ظاهرة سٌ يهرمون ٌ (79)
       A- نيٌ سألكا         B-  ٌنيٌ ليالجبر 

       C-            اإليثيلينD-  ٌ ٌ يالسا  نيٌ نيتوكا

           

 

 

 

 

 أي الهرمونات التالٌة ٌحفز عملٌة نضج الثمار؟ (80)
 

       A- نيكسٌ ألا            B- اإليثيلين 

      C-  ٌ   نيٌ ليالجبرٌ  -D        نييٌ توكاٌنيالسا

 

 

 

 

 

 

 تسلق نبات العنب باتجاه الضوء (81)
 

     A- انتحاء موجب          B- انتحاء سالب 

     C-  ًي          انتحاء انتقالD-  ًيانتحاء أرض 

 

 

 

 

 

 ن البذرةيلجنة ٌوفر الغذاء يالمجموعة الكروموسومٌ الثي ج ثينس (82)
 

      A- الفلقة              B- الثمرة 

      C-  ٌرمياألندوسب        D- المبٌض 

 تتكون ثمرة البرتقال يةمن أي أجزاء الزهرة التال (83)
 

      A- البتلة            B- المتك 

      C-  ٌضةيالبو         D-  ٌضيالمب 

 

 صف الزهرة؟يلي ي أي مما (84)
 

       A- الجنس كاملةة يثنائ           B- ة الجنس ناقصةيثنائ 

       C- ة الجنس ناقصةيأحاد         D- ة الجنس كاملةيأحاد 

 

 

 



 

11 
 

 الزهرة؟ها هذه يإلي تتوقع أن تنتميلي  ت أي مماالة بتالثتمتلك زهرة ث (85)
 

       A- ذوات الفلقة              B- نيذوات الفلقت 

       C- معراة البذور            D- اتيالمخروط 

 

 

 

ب ي، أي التراكاليان الخيللمقارنة بي طيمثل منظم تخطيالشكل - (86)

 ( Xالمة )ة تمثل بعيالتال

 

        A- لية            جدار الخB- دابألها 

        C-  البالزميالغشاء        D- ايتوكندريالما  

 

 

 

 

 النها ال تملك حاجزا يب الغشاء الخلوي وهيترك يتدخل ف (87)

 الماء يتذوب ف
 

       A- الدهون المفسفرة           B- الفجوة 

       C- زمالتوبيالس                  D- يا توكندريالم 

 

 

 

 

 ولة طبقة الدهون المفسفرة المزدوجةيمن س يزيد الوضع الذي (88)
 

       A- انخفاض درجة الحرارة              B- اتينالبروتدة عدد ياز 

       C- ئات الكولستروليدة جزياز            D- ةينألميحماض األادة ايز 

 

 

 

 حصل؟يوسومات ماذا يبإذا قل عدد الرا (89)
 

      A- نيل صنع البروتيق          B- ل إنتاج الطاقةيق 

      C- تقل الدهون المشبعة         D- داتيرويتتقل الس  

 

 

 

 

 

 

 

 ةيالخلي ن فيف البروتيبتغل قوميالجزء الذي  (90)
 

       A- ايتوكندريالم            B- بوسوماتيالرا 

       C- يجهاز جولج           D- ةيالنو 
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 ذلك؟ما الذي دله على  النواة، يمعلم وجد مخلوق بدائ (91)
 

   A- ةيست محاطة بأغشيات ليوجود عض        B-  وجود جدار

 خلوي

   C- زمالتوبيبوسومات ًف السايوجود الرا        D- ة يإحتواء الخل

       رةيعلى فجوات صغ

 

 

 

 

 

 

 

 ة؟يالنبات يةة عن الخليوانية الحيز الخليميما الذي  (92)
 

     A- النواة                    B- ةيزمالندوبألالشبكة ا 

     C- كزاتيوجود المر       D- ف النوويالالغ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دة التسكر؟يدرات تصنف إلى عديأي الكربوه (93)
 

    A- لوزيالسل           B- الجلكوز 

    C- السكروز         D- كتوزالال  

 

 

 

 

 ي ........ جسام المحللة فألمكن أن تجد اي (94)
 

     A- ساق نبات             B- ةيرية بكتيخل 

     C- ةيروسية فيخل            D- جلد أرنب 

 الكيميائية؟للطاقة  وتطلقه بوصفه مصدراً  الياما الذي تخزنه الخ (95)
 

      A- ATP              B- 𝑁𝐴𝐷𝑃+ 

      C- 𝐴𝐷𝑃+          D- NADPH 
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 درات أثناء حلقة كالفن ؟يزمة لبناء الكربوهلالما مصادر الطاقة ا (96)
 

      A-  ATP  و𝐶𝑂2           B- ATP  وNADPH 

      C- 𝐻2O  وNADPH       D- 𝑂2  و𝐻2𝑂                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من نتائج التحلل السكري (97)
 

      A- 4 ATP          B- 2 ATP 

      C- NADH 2       D-  كال منC,B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دات الخضراء؟يستالالبي ة فيت الضوئالأٌن توجد التفاع (98)
 

      A- ديكويالالثا             B- حمة الل 

      C-  ًالغشاء الخارج      D- الحشوة  
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 د من مراحل التنفس الخلوي ؟يلي ال يع أي مما (99)
 

      A- التحلل السكري         B- سيبحلقة كر 

      C-  اإللكترون           نقلD- نقل البروتون 

 

 

 

 

 

الطور  يةنها ية فيخل ية فية المادة الوراثيإذا كانت كم (100)

 ؟ G1 األولطور النمو  في تهايجرام فكم كانت كم 40 يً نيالب

 

       A- 20 جرام                 B- 30  جرام 

      C- 40 م                 جراD- 80  جرام 

 

 

 

 

 

 

 ةيقدات الشقين الكروماتيربط بيمنتصف الكروموسوم ي ب فيترك (101)
 

      A- ةيالنو              B- ةيوطة المغزليالخ 

      C- نيالكرومات        D- ريالسنتروم  

 

 

 

 

 

 

 

  وراثياً؟ دة متطابقةيجد الياتج عنها خينة يأي مراحل دورة الخل (102)
 

      A- ي نيالطور الب                 B- زمالتو بيانقسام الس 

      C- االختزالي االنقسام            D- النووي االنقسام 

 ةيحة الخلويحظت تكون الصفال يتحت المجهر الضوئة يحة زجاجيعند تفحصك لشر (103)
 

        A- ةيوانيح          B- ةينبات 

      C- ةيبدائ            D- ةيريبكت     
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  الجسم الياي نوع من خأللها القدرة على التخصص  ية التيالجذع الياالخ (104)
 

       A- ةينية الجنيالجذع الياالخ            B- البالغة الجذعية الياالخ  

       C- B + A                              D-  ء مما ذكريشال 

 

 

 

ً ا يلي يأي مم (105)   الكروموسومية؟متعدد المجموعة  حياً مثل مخلوقا
 

       A- 
1

2
𝑛              B- 2n 

       C- 1
1

2
𝑛           D- 3n 

 

  المتماثلةن زوج من الكروموسومات يب األجزاءة تبادل يعمل (106)
 

        A- ينيالعبور الج          B- ع الحريالتوز 

        C- التشابك               D- التصالب  

 

 

 ة الناتجة ؟يما نسبة الطرز الشكل (bb) ضيمع أرنب أب (Bb) دعند تزاوج أرنب أسو (107)

 

        A- 0   : ضيأب 1أسود             B- 1   ضيأب  0:أسود 

                 C-  1  : ضيأب 1أسود             D-  3  : ضيأب 1أسود 

 هي : الناتجة  األمشاجفإن  YyRR ن هويمتضادت الجيني لصفتينب يإذا كان الترك (108)

 

        A- YR –YR        B- yR –YR  

        C- Yr – YR        D- Rr – Yy 

 ن؟ين النباتيلهذ ينيضاء ما الطراز الجيزهار بأون ونتج عن ذلك أزهار حمراء يح نباتيتم تلق (109)
 

       A- RR,RR          B- rr,RR 

       C- rr,rr             D- Rr,Rr 

 ؟ األول يالطور النهائ يكروموسوم ، كم عدد الكروموسومات ف 12ة تحتوي على ية جنسيخل (110)

 

       A- 12            B- 6  

       C- 24            D- 144 

 حدث لها انقسام منصف ....... ؟ي (111)
 

       A-          الجلدB- الكبد 

       C- المبيض      D- المسرطنات 

 !........ كون لهمي األبناءفإن  AaBb  الطراز الجينين لهم يعند حدوث تزاوج أبو (112)

 

       A-AABB,AABB,AABB,AABB               B-AaBb,AaBb,AaBb,AABB 

       C- Aabb,aabb,aabb,aabb                 D- AaBb,AaBb,aabb,AABB 

 ....... ب الجهازيصيمرض هنتجتون  (113)

 

       A-العصبي                 B-  التناسلي 

       C-                 الهضميD-  التنفسي 



 

16 
 

 

 

 

 

 .المصابين اإلناثالمجاور: عدد الذكور و  الساللةمخطط  يف (114)

 

       A- 1  , أنثى             2ذكرB- 1  , أنثى  1ذكر 

       C- 2  , أنثى 1ذكر            D- 2  , أنثى  2ذكر 

 

 

 

مكن أن ال ية يأي الفصائل التال AB األبلة دم يوفص A األملة دم يإذا كانت فص (115)

 األبناء؟حد ألتكون 
 

       A- AB             B- A 

       C- B               D- O 

 كروموسوما فما عدد كروموسومات الجلد؟ 23 لإلنسانة يإذا كان عدد الكروموسومات الجنس (116)

 

       A- 23            B- 44  

       C- 46            D- 69 

 نر؟يتر بمتالزمةمصابة  ألنثىة ية التالينيأي الطرز الج (117)
 

       A- XX            B- YY 

       C- XO           D- XXY 

 

 

 كلينفلتر؟ بمتالزمةلشخص مصاب  يما الطراز الكروموسوم (118)

 

        A- OY         B- XO 

        C- XXY        D- XYY 

 

 

 

 نتج عن عدم قدرة الجسم على هضم الجالكتوزي يوراث اختالل (119)
 

       A- ي        سيف الكيالتل     B- المهاق 

       C- مرض تاي ساكس        D- ايميالجالكتوس  

 

 

فإن هدا المولود  21ث نسخ من الكروموسوم رقم اله ثيلمولود لوحظ أن لد يعند عمل مخطط كروموسوم (120)

 0 يانيع

 

     A- (رنريت متالزمة         B- نفلتركلي متالزمة 

     C- داون متالزمة           D- بار متالزمة  
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  DNAين فيتونين والساينين والثايلجوانان ويدنألالعالم الذي حلل كٌمة ا (121)

 

        A- تشارجاف          B- واطسون 

        C- ي             رشيهD- سيتش  

 

 

 

   جزئ ية فينيفما تتابع القواعد النتروج ATCAATTG هو DNA جزء ية فينيإذا كان تتابع القواعد النتروج (122)

mRNA  المتكون منها ؟  

 

      A- UAGUUAAC          B- TAGTTAAC 

      C- AUCAAUUG          D- ATCAATTG 

 ديتعرضت لطفرة فأصبح التسلسل الجد CCCCGAATT : يتحمل تسلسل القواعد التال DNA قطعة من جزيء (123)

CCTCGAATT  ما نوع هذه الطفرة؟ 

 

      A- تضاعف          B- استبدال 

      C- حذف              D- إضافة 

 

 

 ة؟يالحمض الذي ٌحمل المعلومات الوراث (124)
 

      A- نييأم          B- يدهن 

      C- سكري       D- نووي 

 

 

 

 ن؟ينألدكم نسبة ا DNA% 21ي ن فايميإذا كانت نسبة الث (125)

 

     A- %21         B- %61 

     C- %58         D- %31   

 

 

 وسومات ؟يبة إلى الراينيمألا األحماضقل ينما الذي  (126)
 

      A-  الناقلtRNA              B-  rRNA  الرايبوسومي 

      C- mRNA           الرسولD- النسخ  

 

 ي يؤثر حيويا في موطن سمك السلمون ؟آلتأي ا (127)
 

      A- الطيور المهاجرة التي تعبر المنطقة           B- التيارات المائية 

      C-  المعدنية في الماء األمالحتركيز                D- المواد الغذائية المتوفرة في تربة النشاط 

وهي استخدام البكتريا وانزيم لتخليص التربة والماء من المخلفات النفطية  OBT اكتشفت تقنية 2009في عام  (128)

 تسمى هذه العملية ؟ ,يوما 42في مدة ال تتجاوز 

 

       A- تدخل جائر          B- لجة كيميائيةمعا 

       C- زيادة حيوية         D- معالجة حيوية 
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 تسرب مياه الصرف الصحي يؤدي الى؟ (129)
 

       A- اثراء غذائي          B-  األكسجيننقص 

       C- زيادة الطحالب       D-  األكسجين زيادة 

هذا  خاللعي بزراعة البقوليات فأقترح عليه مهندس زرا األساسيةتبين لمزارع أن حقله فقر بأحد العناصر  (130)

 هو؟فمن المحتمل ان يكون هذا العنصر  حقله،في  األرض الستصالحالموسم 
 

       A- النيتروجين        B- الفسفور 

       C- األكسجين          D- الكربون  

 مرض بسرعة كبير في قطيع من الجواميس النتشارالسبب المحتمل  (131)
 

      A-  الغذاءقلة مصادر          B- زيادة المناعة 

      C- عوامل غير حيوية         D- زيادة كثافة الجماعة 

 ظاهرة طبيعية تزيد من البناء الضوئي (132)
 

       A- الحراري االحتباس         B- الضباب الدخاني  

       C- مطار الحمضيةالا          D- التلوث 

 صورة قطيع ؟ما نمط توزيع حيوانات تعيش على  (133)
 

       A- تكتلي           B- منتظم 

       C- عشوائي        D- ال يمكن توقعه 

 الفرمونات مواد كيميائية تستخدمها بعض الحيوانات في ؟ (134)
       

      A- التكاثر         B- التواصل 

      C- التزاوج        D- النمو   

 مثال على؟عدم هروب الغراب عند رؤية الفزاعات  (135)
 

      A- التعود          B- الكالسيكي 

      C-        اإلدراكيD- الشرطي 

 ما الذي يساعد على تثبيت النتروجين (136)
 

      A- مطارألمياه ا       B- المحلالت 

      C- البكتريا            D- النباتات 

 النمو الجديد على صخور جرداء يسمى (137)
 

       A- تعاقب اولي       B- تعاقب ثانوي 

       C- تحمل              D- مقاومة 

واستوطنت فيها في ضوء التنوع  األستراليةالبرية للقارة  األرانبفي منتصف القرن التاسع عشر أدخلت  (138)

 الحيوي يسمى هذا النوع من المخلوقات بالنوع
 

       A- المحلي        B- المنقرض 

       C- الدخيل        D- المستوطن 

 التغير في الجماعة من معدل والدات ووفيات عالي إلى معدل ووفيات منخفض يطلق عليه؟ (139)
 

        A- التحول السكاني         B-  االستيعابيةالقدرة 

        C- النمو الصفري          D- التركيب العمري 
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 البيئي؟مستويات التنظيم  أكبريعتبر  االتيةأي من الخيارات  (140)
 

        A- النظام البيئي            B- الحيوي الغالف 

        C- المجتمع الحيوي       D- لمنطقة الحيويةا 

 تؤدي زيادة عدد الطحالب في البيئات المائية الى تهديد للمخلوقات الحية وذلك بسبب (141)
 

       A-  نقصO2          B-  زيادةCO2 

       C-  زيادةO2          D- قص نNH3 

 عندما تتعرض منطقة لشح مواردها المائية , فإن المخلوقات الضعيفة تموت وتبقى القوية هذه العالقة ؟ (142)
 

       A- افتراس        B- تطفل 

       C- تعايش         D- تنافس 

 حظت أنها تسير في جماعة محددة يتبع بعضها البعض وذلك ؟العند متابعة جماعة النمل  (143)
 

       A- بتحسسها رائحة المادة            B- بإبصار بعضها البعض 

       C- بتحسسها طعم المادة              D- بتتبع أصوات بعضها البعض 

 ينطبق على الفرمونات الالفرمونات تعد من التواصل أي من ما يلي  (144)
 

     A- الفرمونات وسيلة من وسائل التواصل خاصة بالنوع        B- ت تعتبر وسيلة للتكاثر خاصة بالنوعالفرمونا 

     C-  او شمها مالحظتهاالفرمونات تستطيع الفرائس              D- الفرمونات تعد شكل من اشكال التواصل  

 األقل تعقيداً ...أي من التالي يعد  (145)
 

       A- المجتمع الحيوي        B- النظام البيئي 

       C- الجماعة الحيوية        D- لمنطقة الحيويةا 

 عدد يمكن ان تحميه البيئة وتساعده على البقاء حي اطول فترة ممكنة أكبر (146)
 

       A-  االستيعابيةالقدرة       B- توزيع الجماعة 

       C- كثافة الجماعة           D- معدل نمو الجماعة       

وتحصل على الماء من الرطوبة  اإلضاءةعن المرتفعة بحًث  األشجارتنبت بذور النباتات العالقة على فروع  (147)

 مطار ما نوع العالقة المتبادلة بين هذه النباتاتألوا
 

        A- التعايش        B- التنافس 

        C- تكافل           D- تقايض 

لشتاء والغذاء على طبقاتها في فصل الربيع اكثر منها في فصل ا األكسجينتتجانس مياه البركة من حيث توزيع  (148)

 وذلك بسبب؟
 

        A- حركة الرياح                    B- نشاط المخلوقات الحية في البركة 

        C- مطار الغزيرةألسقوط ا         D- درجة حرارة المياه 

 

 

 

 

 ماذا يمكن أن تزيل حتى يتحول الشكل المجاور إلى الجماعة الحيوية (149)
 

      A- غنامألا              B- األعالف 

      C- ضوء الشمس       D-  الماء 
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 : يدل على تنوع( زرافات  ,أسود , فيله , قرود ,سناجب  )المجتمع الحيوي الذي يحتوي على  (150)

 

       A- نظام بيئي        B- أنواع 

       C- وراثي            D- جيني 

 والمخلفات العضوية ؟تسمى المخلوقات الحية التي تتغذى على المخلوقات الميته  (151)
 

        A- المفترسات           B- القارتة 

        C- الذاتية             D- المحلالت 

 أي من المفاهيم التالية يوضح قدرة المخلوق الحي على البقاء ومقاومة عامل محدد بعينه (152)
 

        A- التحمل             B- التعاقب البيئي 

        C- االستجابة         D- التعاقب الثانوي 

 المخلوقينال ت التالية يستفيد منها كالقاأي الع (153)
 

         A-          االفتراسB- التطفل 

         C- التعايش          D- التقايض 

 تتمكن المخلوقات الحية التي تنتج غذائها بنفسها أن تعيش فيها ؟ ال اآلتيةفي أي من المناطق البحرية  (154)
 

        A- المنطقة الضوئية          B- لمنطقة المظلمةا 

        C- منطقة قاع المحيط        D- منطقة المد والجزر 

نظام المكافحة الحيوية هو إدخال مخلوق حي في بيئة للقضاء على مخلوقات حية أخرى ضارة , هذه العالقة  (155)

 يمكن أن تكون ؟
 

        A- تطفل أو تقايض         B- تطفل أو تقايض 

        C- تطفل أو افتراس         D- افتراس أو تعايش 

 أي الخصائص التالية توضح عدد المخلوقات الحية لكل وحدة مساحة (156)
 

        A- كثافة الجماعة          B- معدل نمو الجماعة 

        C- توزيع الجماعة         D- نطاق الجماعة 

  فراد الذين ينضمون إلى الجماعة ؟أليطلق العلماء على عدد ا (157)
 

        A- هجرة داخلية           B- قدرة استيعابية 

        C- هجرة خارجية         D- معدل نمو الجماعة 

قطة وضع لها صحن ابيض فيه لحم ساخن , وعندما حاولت اكله تأثرت بحرارته , وأصبحت ال تقترب من  (158)

 فإن ذلك يدل على سلوك؟ األبيضالصحن 
 

        A-  الشرطي اإلجرائيالتعلم            B- اإلدراكي 

        C-  الشرطي الكالسيكيالتعلم           C- الغريزي 

عندما تضع انثى طائر بيضها في عش طائر آخر وتتخلص من بيضه وصغاره , ويقوم هذا الطائر بحضن  (159)

 البيض وتغذية الصغار هذا يعتبر ؟
 

         A- تعايش          B- تقايض 

         C- تطفل           D- افتراس 

 ما نوع هذا السلوك؟قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون ( (  (160)

 

        A- سيادة          B- هجرة 

        C- تواصل        D- حضانة 

 

 



 

21 
 

 000001إلى  األوليةماذا يحدث في اعداد المخلوقات في الهرم إذا قلل مرض ما عدد المستهلكات  (161)

 

       A- يتساوى عدد المنتجات مع عدد المستهلكات الثانوية      B-  يقل عدد المنتجات ويقل عدد المستهلكات

     الثانوية

       C-  الثانويةيزداد عدد المنتجات ويزداد عدد المستهلكات    D-  يزداد عدد المنتجات ويقل عدد المستهلكات

 الثانوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التالي؟ما العبارة التي تصف المخطط  (162)
 

      A- ينقص عدد البعوض       B-الدخيلة تؤدي لزيادة  األنواع

 البعوض

      C-  سماكاالتزداد اعداد       D- سماك الدخيلة تقلألا  

 

 

 

 

 

 

  : المحلالتيمثل  األتيةالشكل ادناه يمثل دورة الفسفور , أي الخيارات  (163)

  

            1- A          2- B             

            3- C          4- D  
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 اديوميتر مراجعة نهائية

ي أي المراحل التالي تنفصل الكروماتيدات الشقيقة بعضها عن بعض :  -1
 أثناء االنقسام المنصف للخلية ف 

A  الطور االنفصالي االول B  ي
 الطور االنفصالي الثان 

C  ي االول
ي  D االستوان 

ي الثان 
 الطور النهان 

 المعلومة : 
 
 
 
 

 االجابة : 

 

 الرسطان : أحد مسببات حدوث  -2
A بواغ ل رض التع B  التعرض لجزيئات االسبست 

C  التعرض للحرارة D   تناول االدوية 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 

 

ي صفيحة خلويه تقسم الخلية ال خليتي   جديدتي   .  -3
 الخاليا .......... تبن 

A   الحيوانية B البدائية   
C  النباتية D ية   البكتي 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

ي االنقسام المتساوي :  تكون النوية  أ منى يبد -4
 والغشاء النووي ف 

A  ي الطور التمهيدي
ي  B ف 

ي الطور النهان 
 ف 

C  ي الطور االنفصالي
ي  D ف 

ي الطور االستوان 
 ف 

 المعلومة : 
 
 

 االجابة : 
 

وفيت إل كحول ايثيلي اثناء عملية :  -5  يتحول البي 
A   حلقة كربس B  التخمر الكحولي 

C  ي  التخمر
 التحلل السكري  D  اللبن 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
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 اديوميتر مراجعة نهائية

 

 ملساء :  يا التالية تحوي شبكة اندوبالزميةأي الخال  -6

A  الدم B  العضالت 
C  الكبد D   الدماغ 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

ية عل طبقة سميكة من الببتيدوجاليكان فإنها تتلونإ -7 بعد صبغها  ذا احتوى الجدار الخلوي لخلية بكتي 
 بصبغة جرام باللون : 

A الوردي B  القرمزي 
C  االصفر D  تقالي  الير

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

 ما مصدر الطاقة الالزمة لبناء الكربوهيدرات اثناء حلقة كالفن :  -8
A 2CO –ATP  B NADPH – ATP 

C NADPH –O 2H D 2 O –O 2H 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

ي تستعد فيه الخليه النقسام نواتها : الطور الب احدى مراحل -9
 ين 

A  طور النمو االولG1 B  طور بناءDNA 
C  ي

وتينات   G2 Dطور النمو الثان   طور بناء الير

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

ي :  -10
ي تحدث ف 

ي عملية البناء الضون 
 التفاعالت الالضوئية ف 

A   الثايالكويدات B اللحمه 

C  الميتوكندريا  D الغمد 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 



 

3 
 

 اديوميتر مراجعة نهائية

 عند فحص مياه الرصف الصحي أي نوع من البدائيات توجد بها :  -11

A  البدائيات المحبة للحرارة B  البدائيات المنتجة للميثان 
C  البدائيات المحبة للحموضة D  البدائيات المحبة للملوحة 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

ض أن خلية بكتي   -12
سقطت عل طعام مكشوف وكانت الظروف مناسبة لنموها  ية من نوع سالمونيال افيى

ية بعد ساعتي   إذا كانت تتكاثر كل   دقيقة :  20فكم عدد الخاليا البكتي 

A 16 B 32 
C 64 D 128 

 المعلومة : 
 
 

 االجابة : 

 

ي تتكاثر عن طريق :  -13
وسات النى وس االنفلونزا من الفي   في 

A دورة التحلل B   الدورة االندماجية 

C  دورة الخلية D الدورة العضوية 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 

 

 غذائها بنفسها : أي المخلوقات الحية التالية تستطيع صنع  -14

A  ا وجي   االميبا  B االسبي 
C امسيوم يبانوسوما  D الير  اليى

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

ي الحيوانات ذات -15
ي :  يتمثل دور العباءة ف 

 المرصاعي   ف 
A   تكوين الصدفة B   نقل الغذاء 

C   اخراج الفضالت D  الحركة 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 
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 اديوميتر مراجعة نهائية

 البعوض يتمي   بأجزاء فم من النوع :  -16

A  ي ي  B االسفنحر  االنبونر
C  الثاقب الماص D  القارض 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

 س : أي مما يلي ينتمي إل شعبة حبليات الرأ -17
A  السهيم B   الكيسيات 

C   نجم البحر D   االسفنج 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

 السمع عن طريق : تستطيع االفاعي  -18

A  أعضاء جاكوبسون B  طبلة االذن 
C عظام الفك D  اللسان 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

ي  -19
ة ف    : تهضم االلياف الغذائية )السليلوز( عند الحيوانات المجيى

A  االمعاء الغليظة B  الفم 

C   االمعاء الدقيقة D  المعدة 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

 الحيوانات التالية درجة حرارته ثابته : أي  -20
A   الضفدع B   السلحفاه 

C الثعبان D  الصقر 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
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 اديوميتر مراجعة نهائية

 أي مما يلي ينتمي إل النباتات الوعائية البذرية :  -21

A حشائش الكبدية  لا B   نباتات السيكادات 
C  الحزازيات D   النباتات الصولجانية 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

 فحصت نباتا والحظت اختفاء االنسجة الوعائيه استنتجت انه من :  -22
A  السيكادات B  النباتات الجنكية 

C  الحزازيات D   النباتات المخروطيه 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

 أي مستويات التنظيم تحوي أقل عدد من المخلوقات الحية :  -23

A   الجماعة الحيوية B  المجتمع الحيوي 
C  ي

 المنطقة الحيوية   D النظام البين 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

ي جمع حبوب اللقاح :  -24
 ما المصطلح المناسب لوصف دور النحلة ف 

A   ي
س  B حي   بين   مفيى

C   طفيل D ي موطن بي
 ن 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 

 

ي من  -25
 المخلوقات الكانسة : أي اآلنى

A  البقر B القطط 

C  الدببة D   الديدان 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
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 اديوميتر مراجعة نهائية

 غراب يكرس البيض للتغذية , هذا سلوك :  -26

A  ادراكي B  طي
 شر

C  غريزي D  قطري 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

ا من العوالق أي المناطق تحوي تنو  -27  :  عا كبي 
A  المنطقة المضيئة B  المنطقة المظلمة 

C   منطقة الشاط D   المنطقة العميقة 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

 من امثلة االنظمة البيئية االنتقالية :  -28

A  الجداول B ك  الير
C  المحيطات D  ي الرطبة

 االراض 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

 الكثافة :  يعتمد عل أي من التالي ال  -29

A  الجفاف الحاد B  ي االمعاء
 طفيل ف 

C   وس قاتل  االزدحام الشديد   D في 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

 يحدث ............... عندما يتناسب معدل نمو الجماعة الحيوية طرديا مع حجمها .  -30
A  النمو االسي B  النمو الهندسي 

C  ي  لخطي النمو ا D النمو النسنر

 المعلومة : 
 

 االجابة : 

 

 

 



 

7 
 

 اديوميتر مراجعة نهائية

 

بة :  -31  أي مما يلي يزيل الكالسيوم والبوتاسيوم والمواد المغذية من اليى

A  ماء الري B  ي
 المطر الحمض 

C  النتح D  االسمدة 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

اب االطفال منها يعد مثال عل :  -32 ل عند اقيى  عدم هروب قطة المي  
A التعود B  اء الثابت  االدنمط 

C  طي
طي  D التعلم الكالسيكي الرسر

ي الرسر
 التعلم االجران 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 

 

ي النحل يسم :  -33
 السلوك ف 

A  ايثار B  حضانة 
C  هجرة D  تنافس 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

ات :  -34  تعلم يحدث عند الربط بي   نوعي   مختلفي   من المثي 
A  التعود B ي الرسر االجرا

 طي  ن 

C  االدراكي D  طي
 الكالسيكي الرسر

 المعلومة : 
 

 االجابة : 

 

 تعدد أشكال الدعسوقة يمثل :  -35

A  ي
ي   B تنوع النظام البين 

 تنوع وران 
C  تنوع االنواع D  تنوع حيوي 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
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 والمظلمة : أي مناطق المحيط تضم المنطقتي   الضوئية  -36

A لبحرية  المنطقة ا B   المنطقة العميقة 
C  منطقة اللجة D  منطقة قاع المحيط 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

 الجبال الجليدية تشكل نسبة ............. من الماء العذب .  -37
A 50% B 69% 

C 30% D 0.3% 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

ي  -38  أن تكون عظام :  بوجود كرس غي  منتظم , متوقععندما يشي  تقرير طنر

A  الجمجمة B  العمود الفقري 
C  الساق D   الرسغ 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

 شخص مصاب بهشاشه العظام يفتقر هذا الشخص إل :  -39

A  الصوديوم B    فيتاميA 

C  الكالسيوم D    فيتاميB 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

 : صلب يربط بي   العضالت والعظام نسيج ضام  -40
A  االربطة B  االوتار 

C  الغضاريف D  المفاصل 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
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 أي التالي يستقبل الدم العائد من الجسم :  -41

A   االذين االيمن B  البطي   االيرس 
C  البطي   االيمن D   االذين االيرس 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

 د وضعها عل كوب شاي ساخن : يلي مسؤول عن ابعاد اليد شيعا عنأي مما  -42
A  المخ B  القنطرة 

C  المخيخ D  الحبل الشوكي 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

ي الحفاظ عل اتزان الكالسيوم مع   PTHدرقيه يعمل هرمون الغدة الجار  -43
بآلية التغذية الراجعة السلبية ف 

 هرمون : 

A   ول وكسي    B الكورتي    الثي 

C   ون  الكالسيتوني    D االلدوستي 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

ي االسبوع :  -44
ي أنن  االنسان يكتمل نمو المشيمة خالل الحمل ف 

 ف 
A   الرابع B  السادس 

C  الثامن D  العاشر 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 

 

 ما أثر نقص حمض الفوليك لألم الحامل :  -45

A  نقص وزن المولود B طبيعي زيادة وزن المولود عن ال 
C  ال يتأثر المولود D  عدم اكتمال نمو الدماغ والرأس 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
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 سلبية : أي االمثلة التالية يعتير مناعة  -46

A  أجسام مضادة لسموم عقرب B   ي جسم شخص
وس ميت ف  حقن في 

 سليم 

C  التطعيم ضد شلل االطفال D   ي جسم شخص
وس ضعيف ف  حقن في 

 سليم 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

 المادة القادرة عل قتل أو تثبيط نمو المخلوقات الدقيقة تسم :  -47

A  مضاد حيوي B  مولد الضد 

C   وسي ي   D مضاد في   مضاد بكتي 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

ي تنظيم الحمل والوالدة عند النساء :  -48
 أي الهرمونات التالية ليس له دور ف 

A  وجسيى وجي     B ون  الير
 االسيى

C    الريالكسي D   ون  التستوستي 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 

 

ي مستشف  اختلفت أرب  ع عائالت عل نسب مولود فإذا كانت فصيلة دم المولود  -49
فأي العائالت   Oف 

  تالية ال يمكن نسب المولود لها ال
A  البA  والمB B  البAB  والمO 

C  البB  والمO D  البO  والمA 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

ي االناث فإذا كان   -50
ي الذكور ومتنح ف 

يمثل غي     bيمثل أصلع و  Bالصلع صفة متأثرة بالجنس سائد ف 
 أصلع فأي من التالي يمثل جينات أنن  صلعاء : 

A bb  B bB 

C Bb  D BB 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 
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 يسبب الوفاة :  أي الطرز الجينية التالية -51

A OY B XO 
C XXY D XYY 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

وجينية عل الحمض النووي  60لتكوين بروتي   من  -52 ي يجب أن يكون عدد القواعد النييى
حمض امين 

mRNA   : هو 

A 180 B 120 
C 183 D 360 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

 ما نوع الطفرة .  GGAأصبحت   GGGتحمل التسلسل  DNAقطعه من  -53
A   حذف B   استبدال 

C  اضافه D  ازاحه 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

ي مخطط الساللة :   -54
 كم عدد الذكور واالناث المصابي   ف 

 
A 1  ,  ذكر  1انن B 2  ,  ذكر 1انن 
C 1  ,  ذكر 2انن D 3  ,  ذكر 1انن 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
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 اديوميتر مراجعة نهائية

لبوين وابنائهم لتوضيح االصابة بمرض هنتجتون , من الشكل ثل مخطط ساللة عائلة الشكل التالي يم -55
 يمكن االستدالل عل أن : 

 
A   الب سليم B   واحد من االبناء سليم 

C  جميع االبناء مصابون D  أحد االبناء مصاب 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

ي يتم فيها ربط  -56
وتي   : مع الرايبوسو   mRNAالعملية النى  م وتصنيع الير

A النسخ B جمة  اليى

C  التضاعف D  الشفرة 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 

 

 بوصفة مادة وراثية :  DNA أول من اكتشف  -57

A   أفري B ي وتشيس
 هرسر

C  جريفث D تشار جاف 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

ي  -58  الكروموسوم المتماثل : عملية تبادل االجزاء بي   زوجر
A لعبور ا B التشابك 

C  االتحاد D  التماثل 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
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ي الدجاج   -59
ي الخلية    39إذا كان عدد الكروموسومات لألمشاج ف 

كروموسوم فإن عدد الكروموسومات ف 
 الكبدية يساوي : 

A 19 B 39 

C 78 D 156 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

ي تدمن  -60
 ريسه عل : المهم أن يركز معلم العلوم ف 

A    التلقي B  حفظ المعلومات 
C  ة  االستقصاء  D المحاض 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

 :  من أبرز حركات إصالح تعليم العلوم -61

A  تغيي  المقررات الدراسية B  اتيجيات التدريس  التعرف عل اسيى

C  معايي  العلوم للجيل القادم D  ي الفصول
 تقليل كثافة الطالب ف 

 :  المعلومة
 

 االجابة : 

 

وع  -62  :  2061ارتبط مرسر
A  مذنب هالي B  اكتشاف الثقوب السوداء 

C  دوران المجموعة الشمسية D  االنفجار العظيم 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 

 

 :  اشتهر منح العلوم والتقنية والمجتمع باسم -63

A STC   B STS   
C CCT   D SCT 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
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اف المعلم وتوجيهه دون تحديد الخطوات اإلجرائية فإنه يمارس   -64 عندما يعمل الطالب تحت إشر
 :  االستقصاء

A المفتوح B العادل 

C  الموجه D  ي
 المبن 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 

 

 :  من عمليات العلم التكاملية -65

A المالحظة B  اتضبط  المتغي 
C  التنبؤ D  القياس 

 المعلومة : 
 

 ة : االجاب
 

 :  التهيئة للدرس -66
A  تسبب ملل الطالب B  ي أي وقت أثناء الحصة

 يمكن تطبيقها ف 

C  ي السبوع الول من الدراسة
ي بداية الحصة فقط  D تستخدم ف 

 تطبق ف 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

اتيجية  -67  :  التدريس فإن من المناسب عند تطبيق اسيى

A  اتيجية حديثة واحدة ام باسيى اتيجية عل جميع الفصول  B االليى   تطبيق االسيى
C  

 
اتيجية مسبقا اتيجية بحسب ما يتطلبه   D عدم تحديد أي اسيى تغيي  االسيى

 الموقف التعليمي 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

ي  -68
ي التدريس يتمثل ف 

 :  أسلوب سقراط ف 

A الحوار والمناقشة B  حفظ المعلومات 
C  ة  التجريب العملي  D المحاض 

 علومة : الم
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 اديوميتر مراجعة نهائية

 االجابة : 

 

 :  NGSSتمثل  -69

A  أهداف تدريس العلوم للطالب B  ي تدريس العلوم
اتيجيات الحديثة ف   االسيى

C  بيئة الطالب المدرسية العالمية D  معايي  العلوم للجيل القادم 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

 

 

 :  من عمليات العلم -70
A  التوقع B  الموضوعية 

C  المانة D ة الدق 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

ي اختبارات  -71
 :  عام TIMSSشاركت الملكة العربية السعودية ف 

A 2018   B 2017 
C 2016   D 2015   

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

ي المصطلحاتأي المصطلحات التالية يختلف   -72
 :  معناها عن بافى

A التصور البديل B   المفهوم الخاط 

C المفهوم الساذج D  المفهوم العلمي 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

 :  يسم االستقصاء الذي يقوم فيه الطالب باتباع التعليمات وممارسة عمليات العلم -73

A  الحر B المفتوح 
C  ي

 العادل D المبن 

 المعلومة : 
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 اديوميتر مراجعة نهائية

 
 االجابة : 

 

 :  يقوم المعلم بتنفيذ التجربة العلمية -74

A العروض العملية B مي المتحف العل 

C  التجريب العملي D  االستقصاء العلمي 
 المعلومة :  

 
 االجابة : 

 

 :  يسم السلوب التعليمي الذي يجعل الطالب يواجه موقف مماثلة للواقع المعايش -75
A  النمذجة B المحاكاة 

C  الوسائط المتعددة D  المستشعرات 

 المعلومة :  
 

 االجابة : 

 

 

 

 

 يدل الشكل ادناه عل  :  -76

 
A  مادة سامة B  مادة مهيجة 
C  مادة كيميائية D   ملوثات حيوية بيولوجية 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

ي تستعمل  -77
ي تصب فيها البيئات المعقمة النى

ي المختير والنى
................. من الزجاجيات المستخدمة ف 

 فيما بعد كمزارع للميكروبات . 
A  الدورق المدرج B  القمع 

C ائح الميكروسكوبية ال ي  D رسر  اطباق بيى

 المعلومة : 
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 االجابة : 

 

 أي مما يلي غي  صحيح إلسعافه  -78
ي العي  

 : تعرض محمد لحروق كيميائية ف 

A   تغطية العي   برباط معقم B  معرفة اسم المادة والتعامل معها إلعطاء
   0معلومات للمستشفن

C   أخذ المصاب إل المستشف D ي   بالماء عدم غسل الع 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

ي هذه التجربة هو : أراد باحث   -79
 دراسة أثر الوجبات الرسيعة عل زيادة الوزن , المتغي  التابع ف 

A  الوجبات الرسيعة B  العمر 

C  الطول D  زيادة الوزن 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 

 

ي أول من :  - 80
 يعتير العالم وليم هارف 

A  الخاليا باستخدام المجهر اكتشف B  ى  اكتشف الدورة الدموية الكير
C   صنف المخلوقات الحية D  اكتشف الدورة الدموية الصغرى 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

 من مؤلفات العالم ابن البيطار :  -81
A  ي االدوية

ي ف 
 عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات   B المغن 

C  النبات الجامع لمفردات االدوية و D  كال منA  وC   صحيح 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

 تمثل كل صفة بزوج من الجينات ينفصالن عن بعضهما عند تكوين االمشاج , العبارة السابقة تعتير :  -82

A   قانون B   نظرية 
C  حقيقة علمية D  مبدأ علمي 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
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ي الصفات الوراثية الم -83
ات ف  توارثة بي   الكائنات الحية مع الوقت مما يؤدي إل انتاج انواع متعددة  التغي 

ي النوع الواحد للكائنات الحية 
ات ف   .  أو احداث تغي 

A  مبدأ علمي B   قانون 

C   نظرية D   مفهوم علمي 
 المعلومة : 

 
 االجابة : 

 

 بوضع البيض :  ةتتكاثر الثديات االولي -84

A   نظريه B  حقيقة علمية 
C  مبدأ علمي D   قانون 

 المعلومة : 
 

 االجابة : 
 

ي مجال الطب :  -85
 من التطبيقات الحيوية ف 

A  ي عالج بعض   9استخدام كريسير كاس
ف 

 االمراض  
B  ي  استخدام الكائنات الحيه الدقيقة

ف 
 التخلص من التلوث النفطي 

C  تدوير استخدام المياه D   تطوير انتاجية الحيوانية الزراعية 

 علومة : الم
 

 االجابة : 
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 عندما يلهث الكلب يف األيام احلارة فإن ذلك يساعده على  
(1) (A)  إفراز كميات كبرية من العرق 

(B)  احملافظة على ثبوت درجة احلرارة  
 (C) اإلحساس بوجود الغذاء 

(D) هلروب من أماكن اخلطرا 

  
ظروف مناسبة افترض أن خلية بكتريية من نوع ساملونيال سقطت على غذاء مكشوف وكانت ال (2)

 دقيقة . 02لنوها ، فكم عدد اخلاليا البكتريية بعد ساعتني إذا كانت تتكاثر كل 

 (A) 61    
(B) 20  

(C) 16  

(D) 601  
  
 نوع عضالت القناة اهلضمية  (3)

 (A) ملساء   
(B)  خمططة 

(C)  قلبية 

(D)  هيكلية 

  
  وجود عدم وا بوجود الطاقة ٌاتيمستو نيٌبي أدناه املنحى (4)

 املنحنيات الختالف قيالدق الوصف هو ،ما مياألنز 
  I و II ) ٌهايال املشار املناطق يف 

(A) I و األنزمي غياب II األنزمي غياب          (C) I األنزمي و  غيابII األنزمي وجود 
(B)  I و  األنزمي بوجودII األنزمي بوجود            (D) I و  األنزمي وجودII نزمياأل غياب 
 

 منطقة حتت املهاد مسؤولة عن االتزان الداخلي ألهنا تعد حلقة وصل بني  (5)
 (A) اجلهاز العصيب وجهاز الغدد الصم  

(B)  اجلهاز الدوري وجهاز الغدد الصم 
(C) اجلهاز الدوري واجلهاز السمعي 

(D) اجلهاز الدوري واجلهاز العصيب 
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 ناث هذا السلوك يعترب الضفدع يصدر صوت نقيق متيزه اإل (6)

 (A) غريزي  
(B)   مكتسب 

(C)  إدراكي 

(D)  تعود 

  
 اخلاليا اليت حتتوي على كميات كبرية من الشبكة اإلندوبالزمية هي   (7)

 (A)   العضالت 
(B)    الطحال 

(C)   الدم 

(D) الكبد  
  

 ما هو املرض الذي ال جيب أن يصف الطبيب مضاد حيوي هو  (8)
 (A) ا الدفترييا 

(B)  االلتهاب الرئوي 
(C) . االلتهاب الكبدي الوبائي 
(D)  الزهري 

   
 أي أجزاء الدماغ تنظم درجة احلرارة يف اجلسم   (9)
 (A) 6  

(B) 0   

(C) 2  حتت املهاد 

(D) 6  
  

 ال تستطيع النباتات الالوعائية التكيف والعيش يف مناطق يندر فيها املاء   (10)
 (A)  ألن األجهزة التكاثرية توجد على نباتات

 منفصلة 
(B)  وجود أنسجة وعائية حقيقة 

 

(C)  ضرورة وجود املاء لوصول املشيج
  املذكر إىل البويضة

(D)  متيزها بوجود الطور البوغي 
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 جهاز جولوجي 

الشبكة 

 االندوبالزمية 
 الرايبوسومات

 
 

  يشتركون يف  (11)
 (A)  إنتاج الطاقة 

(B)  البلعمة 

(C) إنتاج الربوتني   
(D)  النمو  

  
 عامل يف هيئة احلياة الفطرية الحظ وجود  تناقص يف عدد األعشاب والسبب  (12)
 (A) زيادة ثعالب املاء وقلة القواقع 

(B)زيادة القواقع وقلة ثعالب املاء  
(C)  قلة السرطانات 

(D)  قلة القواقع 
  

ن تكون فصيلة أحد أي من التايل ال ميكن أ  ABوفصيلة األب   Aاذا كانت فصيلة األم  (13)
 األبناء 

 (A) A  
(B) B 

(C)   AB 

 (D)  O 

  
 مت حقن فريوس بفأر ومل ميت والسبب يف ذلك  (14)

 (A) عدم وجود مستقبالت  

(B)  الفأر ميت 

(C)  ليس للفريوسDNA  

(D)  
  

ل اهلرمون ما سبب استخدام اهلرمونات الغري الستريويدية ) هرمون احلمض األميين ( ملستقب (15)
 على سطح اخللية وعدم دخوله داخلها  

 (A) ألنه ال يذوب ويتحرك داخل اخللية 
(B) املستقبالت موجودة على غشاء اخللية فقط 

(C)ألنه ال يذوب وال يتحرك داخل اخللية  

(D)اخللية يتحرك داخلألنه يذوب وال 
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 قلبية 

 هيكلية  ملساء 

 

 ترجع أمهية الدورات اجليوكيميائية احليوية إىل  (16)
 (A)   حتريك املواد يف البيئة 

(B) توفري املواد املغذية  
(C)  التخلص من التلوث 
(D)  التخلص من السموم 

  
 تعرض موطن يف مًعا يعيشان أوراق النبات على تتغذى اليت احليوانات من نوعني أن افترض (17)

 نوع يصف فأي مصطلح. اجلفاف هذا نتيجة النباتات من العديد ميوت الشديد؛ حيث للجفاف
 احليوان؟ نوعي بني العالقة

 (A) تعايش 
(B) تنافس  

(C) تقايض 

(D)  افتراس 

  
 التركيب الكروموسومي لرجل مصاب بالعقم  (18)
 (A) XY + 44 

(B)  XX + 44   
(C)  YYX + 44 

(D) XO +  44 

  
 تعدد الكروموسومات يف القمح يدل على  (19)

 (A)       موته 

(B) ر     ال يتأث 

(C)  حيويته وقوته   
  (D)  ضعفه 

 على التوايل اىل  0,6ميثل الشكل خمططًا بني أنواع العضالت ، يشري الرقمان  (20)
 
 
 

 

(A) خمططة ، نواة مركزية   
(B)  إرادية ، قادرة على االنقباض   

(C)   نواة مركزية واحدة ، ال إرادية  

(D)   قادرة على االنقباض ، خمططة  

  

1 2 

3 
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(21) 
 

 أي من التايل صحيح
 االخراج الدوران التكاثر ديدان 
 مدخل وخمرج قمغل جنسي اسطوانية 1
 نفرونات مفتوح جنسي رخويات 2
 نفريديا مغلق جنسي وال جنسي حلقية 3
  ثقوب إخراجية مفتوح جنسي وال جنسي مفلطحة 4

 (A) 6  
(B) 0  

(C) 2  

(D) 6  
  

اذا وجدت أن هناك خملوقني حيني ينتميان لنفس الشعبة هذا يعين أهنما جيب أن ينتميان تصنيفيًا  (22)
 :لنفس  

 (A)  الرتبة 
(B) اململكة   

(C)  الفصيلة 

(D)  الطائفة 
 

 أي املصطلحات التالية تناسب ملء الفراغ يف الشكل أدناه ؟   (23)
 

 
 (A)  الزهرية 

(B)  السراخس 
(C) املخروطية  

(D)  السيكادات 

  
ون عدد ( فكم تتتوقع أن يك 22عدد الكروموسومات يف أبواغ نبات اخلنشار )  (24)

  الكروموسومات يف ورقة اخلنشار ؟
 (A) 6   

(B) 12  
(C) 22   

(D)24      

النباتا

ت 

 البذرية 

الصنوب 

  ر 
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 ما ماذا حيدث يف أعداد املخلوقات يف اهلرم إذا قلل مرض  (25)

 211111عدد املستهلكات األولية فيه اىل 
 (A) الثانوية املستهلكات عدد مع املنتجات عدد يتساوى.  

(B) الثانوية املستكلهات عدد يقلو املنتجات عدد يقل . 

(C) الثانوية املستكلهات عدد ويزداد املنتجات عدد يزداد.   
(D) الثانوية املستكلهات عدد ويقل املنتجات عدد يزداد  . 

  
  ؟  ينجزها عامل البيئة اآلتيةأي املهام  (26)

 (A) للرحيق الطبية االستخدامات استكشاف 
 (B) املرض ضد ملاشيةا تلقيح 

 

(C) الرخويات أحافري دراسة 

(D) على السيانيد مادة تأثري فحص 
    الطحالب

  ما الذي ميثل العالمة ) ؟ ( (27)
 (A) تزهر خالل سنة 

(B) تنقل املاء واألمالح باالنتشار 
(C) ال بذرية 
(D) تنمو من بذور   

  

  
حشرات ماصة الدم موجودة على حيوان وحيد عندما ترى بعض أنواع الطيور تتغذى على   (28)

 القرن فإن العالقة املتبادلة بني الطيور وحيوان وحيد القرن هي 
 (A)  افتراس 

(B)  تعايش 

(C) تطفل 

(D)تقايض   
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 ملاذا تكون نسبة الدهون عالية يف حليب الثدييات املائية   (29)

 (A)  لتمدها بالطاقة للحركة 
(B)لكي تبقى دافئة   

(C) الحتياج صغارها للنمو بشكل أكرب 

(D) ألن نسبة الدهون عالية يف غذائها 
 

(22 ) 

 

  بالعمىبناء أب مصاب بعمى ألوان له بنت سليمة تزوجت برجل سليم ما نسبة أن يصاب األ
(A) 2٪                                                
(B) 02٪ 

(C) 22٪ 

(D) 622٪ 
 

 

 أي العينات اآلتية عندما تستخدم لفحص البصمة الوراثية تكون متطابقة  )26(
 (A)عينة شعر ودم لتوائم متشاهبة    

(B)   عينة شعر ألخوين 
(C) شعر لرجل وابنه  عينة 

(D) عينة شعر لرجل وعينة دم البنته 
  

 
 يسمى موقع ارتباط املادة املتفاعلة مع اإلنزمي    )20)

 (A)املوقع النشط    
(B)   احملفز 

(C)  النيوكليوتيد 

(D)  طاقة التنشيط 
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 يف الشكل أدناه أي األرقام يشري إىل اجلزء يف الوحدة الكلوية الذي  )22(
 قوم بترشيح املاء واملواد الذائبة ومنها الفضالت اإلخراجية  ي

 
 (A) 6  ) حمفظة بومان ) الكبه     

(B) 0     
(C) 2    

(D) 6   
 

 عند تناول قطع من شرائح البطاطس فإهنا هتضم بواسطة  )26(
 إنزمي األميليز يف منطقتني من القناة اهلضمية مها  

 (A)    الفم واملعدة 
(B)الفم واألمعاء الدقيقة     

(C)    املعدة واألمعاء الغليظة 

(D) واألمعاء الغليظة   األمعاء الدقيقة 
  
 التفسري العلمي لبقاء شخص حبالته الطبيعية عند تعرضه لدرجة حرارة ورطوبة عاليتني هو    )22(

 (A)    زيادة درجة حرارته 
(B)     زيادة ضربات القلب 

(C) رقزيادة التع     

(D)  زيادة افراز هرمونات    
 

 : يف يوجد اخللوي اجلدار )21(
 (A)  البقر كبد خليه  

(B) االنسان عضله خليه 
(C) الربتقال شجرة خليه  

(D)  خلية دم انسان    
 

 

1 

2 

3 

4 
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 لــ تعريف يعد بينهم فيما التزاوج على القادرين األفراد )23(
 (A)   النوع 

(B)   الفصيلة 
(C) س اجلن  

(D)  الرتبة    
 

 االسكلنرمشيه وظائف من )21(
 (A)   الدعامة 

 (B)   البناء الضوئي 
(C)   املرونة  

(D)  التخزين    
 

 يسمى عدد األنواع املختلفة من املخلوقات احلية ونسبة تواجد كل نوع يف اجملتمع احليوي  )23(
 (A)    التنوع الوراثي 

 (B)  تنوع األنواع   
(C) نوع النظام البيئي ت 

(D)  التنوع احليايت  
 

 الفرمونات تعد طريقة للتواصل أي مما يلى ال ينطبق على الفرمونات (62(
 (A) .الفرمونات وسيلة من وسائل التواصل خاصة بالنوع 

(B) .الفرمونات تعترب وسيلة للتكاثر خاصة بالنوع 

(C) .الفرمونات تستطيع الفرائس مال حظتها أو مشها 
(D)1 .الفرمونات تعد شكاًل من أشكال التواصل 
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 عندما يشري طبيب بوجود كسر يف عظام غري منتظمة فمن املتوقع أن تكون عظام  )66(
 (A) الساق 

(B)الرسغ 
(C)اجلمجمة 

(D)الفقرات 
  

  فإن اخللية     +Kمضخة خرجت منها أيونات  ) 60(
 (A) استعادة جهد اخللية  

(B)عتبة توليد ال 
(C) تعود للراحة 

(D)تتنبه 

  
  أين حتدث التفاعالت الضوئية يف البالستيدات اخلضراء      )62(

 (A) الثايالكويد  
(B)  اللحمة 

(C) احلشوة 

(D)امليتوكوندريا 
 

 

 

 

 

 ما نوع العضالت يف معدة االنسان  (66)
 (A) اراديه 

(B) خمططه 
(C) هيكليه 

(D) ملساء 

 ح الذي يصف جتمعًا من احليوانات التالية : صقر ، غنم ، نعام ما املصطل (62)
 )(A  تنوع األنواع   

(B)  تنوع مجايل 
(C)   التنوع الوراثي 
(D)  البيئية ةتنوع األنظم    
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 ؟ الدم خثرة تكوين يف تساعد التالية الدم مكونات من اي )61(
 (A)  خاليا الدم البيضاء 

(B) ء خاليا الدم احلمرا 
(C) البالزما 

 D)( الصفائح الدموية  
 

 التفاعل؟ سرعة من يزيد االتية الربوتينات من اي )63(
 (A)   اهلرمونات 

(B)  احلمض النووي 
(C)   النواقل العصبية 

 (D) اإلنزميات  
 

 تعقيدا قلاأل يعد التايل من يأ )61(
 (A) احليوي اجملتمع  

(B) احليوية اجلماعة 
(C)  البيئي النظام 

  (D) حيوية منطقه 
 

 بولية مثانة له ليس التالية الكائنات من أي )63(
 (A)   الثدييات 

(B) الربمائيات 
(C)   الزواحف 

  (D) الطيور  
 

إللقاء كلمة وتشعر بتوتر وخوف فإن جسمك أمام مجع من الناس عندما تقف  (22(
 يفرز هرمون هو 

 (A) األدرينالني  
(B) األنسولني 

(C) اجللوكاجون 

(D) الثريوكسني 
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 يتكون اجلدار اخللوي للفطريات من  )26(
 (A) الكايتني  

(B)  الكرياتني 
(C)   الكاروتني 

  (D) سليلوزال  
 

 احلاسوب ؟  فاتيحم لوحة على النقر دقة عن مسؤولمن اجلهاز العصيب املركزي  اآلتية األجزاء أي )20(
 (A)  املخ 

(B)  القنطرة 
(C)  املخيخ  

  (D)   حتت املهاد 
 

 العضو املسؤول عن حفظ مواقع احلروف على لوحة املفاتيح  )22(
 (A) املخ  

(B)  القنطرة 
(C)   املخيخ 

  (D)   حتت املهاد 
 

 ؟ منصف انقسام له حيدث التايل من اي )26(
 (A) املبيض   

(B)   العضالت 
(C)  اجللد 

  (D)  خاليا العظم 
  

 بأهنا التماسيح و الضفادع أي اخليارات التالية يعد صفة مشتركة بني  )22(
 (A)   تنفس األجنة باخلياشيم 

(B)  اجللد احلرشفي السميك 
(C)  اإلخصاب اخلارجي 

  (D) متغرية درجة احلرارة 
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عند تتبعك حلركة مجاعة من النمل الحظت اهنا تسري يف طرق حمددة يتبع بعضها  )21(
 :  بعضًا وذلك

 (A)  بتحسسها رائحة مادة   

(B)  بتحسسها طعم مادة 

(C)   بتتبع بعضها أصوات بعض 
  (D) بإبصار بعها بعضًا 

 

 اذا فقدت النباتات املتك فماذا حيصل هلا  )23(
 (A)   ال تستطيع جذب امللقحات 

(B) ال تستطيع تكوين حبوب اللقاح  

(C)   ال تستطيع تكوين البويضات 
  (D) بح ناقصة تص 

 
 الذي يصنع كريات الدم احلمراء يف اجلنني  )21(

 (A)    الغشاء الرهلي 

(B)   كيس املمبار 

(C)  كيس املح  
  (D)   غشاء الكوريون 

 

 الذي يؤثر على منو وانتحاء ساق النبات هو عامل  )23(
 (A)    احلرارة 

(B)  الرطوبة 

(C)  اإلضاءة  
  (D)  اجلاذبية 

 

 ودة الفيالريا تصيب يف االنسان اجلهاز د )12(
 (A)    العصيب 

(B)  العضلي 

(C)    اهلضمي 
  (D) الليمفي 
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  أي املمالك التالية ال تتبع الشكل التايل  )16(
 (A)   النباتات   

(B) البدائيات  

(C)   الفطريات   
  (D)  الطالئعيات 

 

 باجملهر التشرحيي ، عبارة عن  عند فحص اجلهاز التنفسي للخنافس )10(
 (A)    خياشيم 

(B)   رئات كتابية 

(C)  قصبات هوائية  
  (D)  أنابيب ملبيجي 

 

 أي النباتات األتية تصنف ضمن النباتات الوعائية الالبذرية ؟ )12(
 (A)     احلزازيات 

(B)   احلشائش البوقية 

(C)   احلشائش الكبدية 
  (D) السرخسيات 

 

فإن قانون انعزال الصفات   bbمع أرنب أبيض   BBعند تزاوج أرنب أسود  )16(
 يوضح أن أفراد اجليل األول مجيعها ستحمل الطراز اجليين 

 (A)  Bb   

(B) BB   

(C)  bb  
  (D) Bbb 

 

 

 

 نواة 

غشاء 

  بالزمي 
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  اذكر طور التباطؤ يف الشكل املقابل  )12(
 (A)  6    

(B) 0    

(A)  6    

(B) 0    

 

يف مواردها املائية ، فإن املخلوقات احلية الضعيفة عندما تتعرض منطقة لشح  )11(
 متوت ويبقى القوي منها ، هذه العالقة تسمى 

 (A)  االفتراس    

(B) التنافس    

(C)  تطفل ال  
  (D) ترممال 

  

 أي العالقات اآلتية يستفيد منها كال املخلوقني  )13(
 (A)  التعايش 

(B)   االفتراس 

(C)  التطفل 
 )(D  التقايض 

 

 تسمى املخلوقات احلية اليت تتغذى على املخلوقات امليتة واملخلفات العضوية  )11(
 (A)   املفترسات 

(B)   القارتة 

(C)    الذاتية 
  (D) احمللالت 

 

 أي املفاهيم اآلتية توضح قدرة املخلوق احلي على البقاء ومقاومة عامل حمدد بعينة )13(
 (A)  التحمل     

(B)    التعاقب البيئي 

(C)    االستجابة 
  (D) التعاقب الثانوي 
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 يكون طرازه اجليين   ABشخص فصيلة دمه  )32(
 (A)  IBi     

(B) ii    

(C)  IAi  
 (D)  BIAI 

 

 الشكل أدناه ، يوضح العالقة بني كتلة اجلسم ومعدل األيض من الشكل ميكن استنتاج )36(
 

 (A)   كلما زادت كتلة اجلسم اخنفض
    معدل األيض

(B)  كلما قلت كتلة اجلسم اخنفض
 معدل األيض   

 

 (C)   كلما زادت كتلة اجلسم زاد 
  معدل األيض

  (D) كتلة اجلسم ومعدل األيضال توجد عالقة بني  

 تتكون الوحدات البنائية الربوتينية للخاليا اليت نشأت من أجسام املخلوقات احلية من  )30(
 (A)   سكريات أحادية    

(B) أمحاض امينية     

(C)   أمحاض دهنية 
  (D)  مواد غازية 

 

5ما القواعد النيتروجينية املتممة للسلسلة االتية   )32(
-
 ATGGGCGC  3

- 
 (A)  3- TAGGGCGG 5-      

(B) 3-  ATCGGCCG5-      

 (C) -TACCCGCG 5 -3  
  (D) 3- TAGCGCGG5-   
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أنتجت إناث من دودة القز بيوضًا فأصبحت أفرادًا جديدة وإناثًا دون حدوث تلقيح  )36(
 هلا ، هذه الطريقة من التكاثر يطلق عليها 

 (A)   التجزؤ 

(B)      التجدد 

(C)   التربعم 
  (D) العذري   

 

رابطة تتكون من احتاد جمموعة الكربوكسيل من محض أميين مع جمموعة أمني من محض  )32(
 أميين أخر ، هي 

 (A)  الببتيدية      

(B)      األيونية 

(C)   التسامهية 
  (D)   اهليدروجينية 

 

  أي من التايل خاصية ال توجد يف كل اخلاليا احلية )31(
 (A)  محض نووي      

(B)     تقوم بعمليات أيض 

(C)    رايبوسومات 
  (D)  غشاء بالزمي 

 

برتقايل فإن  %22أصفر و  % 02أمحر و % 02مت تلقيح نبتتني ونتج عن التلقيح   )33(
 الطراز اجليين لآلباء 

 (A)  Rryy     

(B) RRyy     

(C)  RrYy  
  (D) RRYY  

 

 البلهارسيا ) شستوسوما ( اىل عائلني إلكمال دورة حياهتا مها اإلنسان حتتاج دودة ( 31)
(A) البعوض 
(B)  الذبابة 

(C)القوقعة  

(D)  البقرة 
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 ماذا حيدث إذا جاءت طفرة وراثية للخلية اجلنسية   )33(

 (A)       يتعاجل طبيًا 

(B)      خيتفي يف األمشاج 

(C)   يكون للجيل األول فقط 
  (D) ينتقل للجيل الثاين   

 

 الطيور تدخل املاء وتأخذ غذائها دون أن تبلل بسبب  )12(
 (A)  الغدة الزيتية      

(B)      خفة العظام 

(C)    أكياس هوائية 
  (D)   قصبة هوائية 

 

  طويل أمحر نبات تلقيح عند األول اجليل عن صحيحة العبارات أي أدناه اجلدول يف )16(
 (RT  )قصري األزهار أبيض نبات مع  (rt  ) 

 غري متامثل اجلينات متامثل اجلينات الطراز الشكيل م

1 RrTT / × 

2 RRTT / × 

3 RrTt × / 

4 rrtt × /  
 (A)  1      

(B) 2      

 (C) 3   
  (D) 2   

 

 كل مما يلي يساعد يف انتاج الربوتني ما عدا  )10(
 (A)  الليسوسومات       

(B) لرايبوسومات      ا 

(C)     جهاز جوجلي 
  (D)   الشبكة االندوبالزمية 
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 الذي ينتج من اندماج كل من البويضة واحليوان املنوي  )12(
 (A)   اجلنني 

(B)  البالستيوال      

(C)   اجلاستروال 
  (D) الزجيوت    

 

 يد املخلوقات احلية وذلك بسبب تؤدي الزيادة يف عدد الطحالب يف البيئات املائية اىل هتد )16(
 (A)   2نقصO      

(B)  زيادةCO2       

(C)   زيادةO2   
  (D)  نقصNH3   

 

 بيضة مث حورية مث انسالخ مث حشرة بالغة ، نوع التحول السابق هو حتول حلشرة:  )12(
 (A)        فراشة 

(B)  ذبابة       

(C)     احللم 
 )(D  اجلراد    

 

 ا يتكون النيوكليوسوم مم )11(
 (A)  فوسفات وهستون       

(B)   فوسفات وبروتون       

(C)   نترات وهستون 
  (D)   نترات وبروتون 

 

 ينصح الطبيب األم احلامل بتناول الربوتني من أجل دماغ اجلنني ، يف أي شهر  )13(
 (A)         الشهر األول 

(B)   الشهور الثالثة األوىل       

(C)     الشهر الرابع واخلامس 
  (D) الشهور األخرية     
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 ما هو املرض الذي ال يسببه البكترييا  )11(
 (A)        الزهري 

(B) الزكام         

(C)   السل 
  (D) السيالن 

 
  فيتامني يتم صنعه يف اجللد  )13(

 (A)  D       

(B) B         

(C)  C  
  (D) A 

 

 ميثل نوع التوزيع يف الشكل املقابل  ماذا  )32(
 (A)         عشوائي 

(B) تكتلي        

(C)   منتظم 
  (D)  األنواع 

 

 

  أي مما يلي ميثل طور السريكاريا  )36(

 (A)  1       

(B) 2         

 (C) 3  
  (D) 2 

 

 

 أي من االيت يعترب مناعة سلبية  )30(
 (A)  العقارب أجسام مضادة لسموم         

(B)    التطعيم ضد شلل األطفال       

(C)      حقن فريوس ضعيف يف جسم شخص سليم 
  (D)  خص سليم     شحقن فريوس ميت يف جسم 

 

1 

2 
3 

4 
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 ينصح الطبيب األم احلامل بتناول الربوتني من أجل دماغ اجلنني ، يف أي شهر  )32(
 (A)         الشهر األول 

(B) ة األوىل  الشهور الثالث       

(C)     الشهر الرابع واخلامس 
  (D) الشهور األخرية     

 

تزوج سنجاب أذنه طويلة مع سنجاب اذنه قصرية ، كان افراد اجليل األول أذهنم طويلة   )36(
 أذن قصرية . نستنتج مما يلي  6اذن طويلة :  2مث تزوجوا وكانت األبناء بنسبة 

 (A)  ةاألذن الطويلة سائد         

(B)  األذن الطويلة متنحية         

(C)   األذن القصري سائدة    
  (D)   األذن القصري متنحية 

 

 امليكروسوبريديا  طالئعيات دقيقة تستخدم  يف صناعة )32(
 (A)   املواد الكيمائية        

(B) املبيدات احلشرية          

(C)   املنظفات    
  (D) الغذاء     

 

 أي اخليارات التالية يعد صحيحًا الرتباط القواعد مع بعضها  )31(
 (A)   G-T      C-A        

(B) A-G      T-G 

(C)  A-T      C-U 
  (D) G-T      C-A 

 

 

وراثة لون اجللد عن االنسان من الصفات املتعدده اجلينات فأي التراكيب اجلينية اآلتية يعطي ( 33)
 :  AaBBccاللون نفسه للتركيب  

(A)   aaBbcc 
(B)  

AABBcc  
(C) AAbbss 

)(D aaBbCC 
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 الدواء؟ هذا تناول نتيجة قد حيدث اآليت من أي .أيام مخسة مدة دواء ما شخص تناول )31(
 (A) الصفراء املادة إفراز يتم لن.   

(B) النشا حتليل  من األميليز يتمكن لن 
 

(C)   الربوتينات حتليل من الببسني يتمكن لن.  

  (D) البنكرياس من تفرز اليت اإلنزميات تؤدي لن  
 جيدة بصورة عملها       

 

Rhملاذا تأخذ األم احلامل اليت حتمل العامل الريزيسي )( 33)
( حقنة عندما يكون طفلها حيمل   -

Rhالعامل الريزيسي )
 ( ؟   +

(A)(منع إنتاج أجسام مضادة ل+Rh) 
(B) (منع إنتاج أجسام مضادة لRh- 

(C) (إنتاج أجسام مضادة لRh+) 

(D) (إنتاج أجسام مضادة لRh- 
 

 

 ؟ حيدث فيهت تبادل الغازات  التنفسي اجلهاز أجزاء أي( 622)
(A)  6   القصيبات اهلوائية  

(B) 0   عضلة احلجاب احلاجز  

 (C) 2 ) احلويصله اهلوائية ( 
  (D) 6 الرئة  

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مؤلف كتاب المغني في األدوية المفردة هو العالم المسلم : -1

A. ابن سينا 
B. الرازي 
C. ابن البيطار 
D. الكندي 

 أول من وصف مرضي الحصبة والجدري هو العالم المسلم : -2
A. ابن سينا 
B. الرازي 
C. ابن البيطار 
D. الكندي 

 من أهمية دراسة علم األحياء : -3
A. البحث في األمراض 
B. تطوير التقنيات 
C. تحسين الزراعة 
D. جميع ما سبق 

 الطبيب تشارلز درو أدخل تقنية علمية هامة وهي : -4
A. فصل مكونات الدم 
B. جعل النباتات تنمو في تربة غير خصبة 
C. دراسة الهندسة الوراثية 
D. حساسية النبات للضوء 

 من أهم أهداف الهندسة الوراثية للزراعة : -5
A.  خصبةجعل النباتات تنمو في تربة غير 
B. جعل النباتات تقاوم األمراض 
C. جعل النباتات تتحمل الظروف البيئية الصعبة 
D. جميع ما سبق 

 مخلوقات حية مكونة من خلية واحدة تسبب التهاب الحنجرة واألذن الوسطى لإلنسان هي البكتيريا : -6
A. الكروية 
B. العقدية 
C. الحلزونية 
D. العصوية 

 ت تركيبية تدعى :تنتظم الذرات والجزيئات في عديدات الخاليا بوحدا -7
A. الخاليا 
B. األنسجة 
C. األعضاء 
D. األجهزة 

 خاصية من خصائص المخلوق الحي ، وليست أساسية لحياته : -8
A. التغذية 
B. الحاجة إلى الطاقة 
C. التكاثر 
D. اإلخراج 

 خاصية تحافظ على بقاء المخلوقات الحية وتمنعهم من االنقراض -9
A. التكاثر 
B. الحاجة إلى الطاقة 
C. النمو 
D. االستجابة للمؤثرات 



 

 

 سمك القرش يشم رائحة الدم ثم يتجه نحو تلك الرائحة ، تدعى تلك الخاصية بـ : -10
A. التكيف 
B. االستجابة 
C. التوازن 
D. الغذاء 

 تنتظم الظروف الداخلية للفرد من أجل الحفاظ على حياته ، يدعى ذلك بـ : -11
A. التكيف 
B. االستجابة 
C. التوازن 
D. الغذاء 

 فقدان الماء ، هذه الخاصية تدعى :تحور أوراق النباتات الصحراوية إلى أشواك لتقلل من  -12
A. االستجابة 
B. التكيف 
C. التوازن 
D. النتح 

 عملية إبداعية تعتمد على المالحظة والتجربة بهدف الوصول إلى فهم أو تفسير للظواهر الطبيعية : -13
A. العلم الطبيعي 
B. البحث العلمي 
C. الفرضية 
D. النظرية 

الخاصية األساسية التي تتميز بها تلك علوم األحياء والفيزياء والكيمياء تنتمي للعلوم الطبيعية ،  -14

 العلوم هي :
A. العلم الطبيعي 
B. البحث العلمي 
C. الفرضية 
D. النظرية 

 من خواص العلم الطبيعي أنه : -15
A. يعتمد على الدليل 
B. يوسع المعرفة العلمية 
C. ينتج أسئلة 
D. جميع ما سبق 

 من المشكالت األخالقية التي تواجه العلماء : -16
A. االستنساخ 
B. الهندسة الوراثية 
C. الموت الرحيم 
D. جميع ما سبق 

 يبدأ البحث العلمي دائماً بـ : -17
A. المالحظة 
B. الفرضية 
C. جمع البيانات 
D. تحليل البيانات 

 البيانات مثل الوقت والحرارة والطول هي ناتجة عن أرقام وتدعى : -18
A. بيانات وصفية 
B. بيانات كمية 
C. تجميع بيانات 
D. تحليل بيانات 



 

 

 األنواع وتسميتها بناء على صفاتهاأحد فروع علم األحياء يهتم بتعريف  -19
A. علم الخلية 
B. علم التصنيف 
C. علم الوراثة 
D. علم األنواع 

 العالم الذي قسم الحيوانات حسب وجود الدم األحمر أو عدم وجوده هو العالم : -20
A. ابن سينا 
B. الرازي 
C. ارسطو 
D. لينيوس 

 من عيوب تصنيف العالم ارسطو : -21
A. بنى تصنيفه على عدد محدد من المخلوقات الحية 
B. بنى تصنيفه على أسس بسيطة 
C. عدم وجود مكان للعديد من المخلوقات الحية في تصنيفه 
D. جميع ما سبق 

 أحد قواعد التسمية الثنائية غير صحيحة -22
A. يكتب الحرف األول للجنس بخط كبير 
B. أحرف النوع تكتب بخط صغير 
C. عند كتابته بالمجالت يكتب بخط غامق 
D. عند كتابته باليد يوضع تحته خط 

 ستخدمة في التسمية الثنائية للمخلوقات الحية هي :اللغة الم -23
A. اإلنجليزية 
B. الالتينية 
C. الفرنسية 
D. االسبانية 

 المصنف األعلى من الجنس ويتكون من عدة أجناس متقاربة هو : -24
A. الفصيلة 
B. الرتبة 
C. الطائفة 
D. المملكة 

 أحدى التصنيفات التالية ال تنطبق على مصنف فوق المملكة : -25
A. فوق مملكة البدائيات 
B.  مملكة البكتيريافوق 
C. فوق مملكة الطالئعيات 
D. فوق مملكة حقيقية النواة 

 تسمى الطالئعيات الشبيهة بالنباتات : -26
A. األوليات 
B. الطحالب 
C. الفطريات 
D. الحزازيات 

 تسمى الطالئعيات الشبيهة بالحيوانات بـ : -27
A. األوليات 
B. الطحالب 
C. الفطريات 
D. الحزازيات 

 



 

 

 تتغذى الفطريات بطريقة : -28
A. التطفل 
B. الترمم 
C. التكافل 
D. جميع ما سبق 

 نبات غير ذاتية التغذية يحصل على غذائه بواسطة ممصات يدخلها في العائل : -29
A. البرسيم 
B. الهالوك 
C. األشنات 
D. الفطر 

 حمض نووي محاط بغالف بروتيني وال يدخل في نظام التصنيف : -30
A. الفيروسات 
B. األوليات 
C. البكتيريا 
D. الطفيليات 

 توجد البكتيريا في : -31
A. الهواء 
B.  المحيطاتأعماق 
C. الينابيع الكبريتية الحارة 
D. جميع ما سبق 

 هي : % 80بكتيريا بدائية تعيش في درجة حرارة أكثر من  -32
A. المحبة للحرارة 
B. المحبة للحموضة 
C. المحبة للحموضة والحرارة 
D. المحبة للملوحة 

 هي : % 3.5بكتيريا تعيش في أوساط مالحة جداً تصل إلى  -33
A. المحبة للملوحة 
B. المحبة للحموضة 
C. المحبة للحموضة والحرارة 
D. المحبة للحرارة 

 بعض البكتيريا تقوم بعملية البناء الضوئي وتستخدم مادة أخرى بدالً من الكلوروفيل هي : -34
A. البروتين 
B. الدهون 
C. الكربوهيدرات 
D. جميع ما سبق 

 الجدار الخلوي للبكتيريا الحقيقية مكون من مادة : -35
A.  السليلوز 
B. ببتيدوجاليكان 
C. الكايتين 
D. اللجنين 

 تدعى المنطقة التي يوجد فيها الكروموسوم الحلقي في البدائيات : -36
A. النواة 
B. نظير النواة 
C. الحشوة 
D. الستروما 

 



 

 

 وظيفة المحفظة المحيطة بالبكتيريا هي : -37
A. حمايتها من الجفاف 
B. المساعدة على االلتصاق على السطوح 
C. حماية البكتيريا من كريات الدم البيضاء 
D. جميع ما سبق 

 البكتيريا : وظيفة األهداب في -38
A. المساعد في االلتصاق على السطوح 
B. إرسال البالزميد 
C. تعمل كجسر بين الخاليا 
D. جميع ما سبق 

 صبغة مزدوجة تستخدم لصبغ الجدار الخلوي في البكتيريا : -39
A. فهلنج 
B. جرام 
C. الكاروتين 
D. بندكت 

 البكتيريا الحاوية على القليل من ببتيدوجاليكان والكثير من الدهون تصبغ باللون : -40
A. األحمر 
B. األزرق 
C. الوردي 
D. القرمزي 

 البكتيريا الحاوية على الكثير من ببتيدوجاليكان تصبغ بصبغة جرام وتظهر باللون : -41
A. األحمر 
B. األزرق 
C. الوردي 
D. القرمزي 

 تركيب من تراكيب البكتيريا يجب معرفته من قبل األطباء لوصف المضاد الحيوي المناسب : -42
A. الجدار الخلوي 
B. المحفظة 
C. السيتوبالزم 
D. الكروموسوم 

 من األمراض التي تسببها البريونات للحيوانات : -43
A. جنون البقر 
B. الهزل المزمن للغزالن 
C. الداء العصبي لألغنام 
D. جميع ما سبق صحيح 

 البكتيريا الالهوائية اإلجبارية تحصل على الطاقة من : -44
A. التنفس الهوائي 
B. التحليل الكيميائي 
C. التخمر 
D. التطفل 

 من فوائد البكتيريا : -45
A.  المواد الغذائيةتدوير 
B. تثبيت النيتروجين 
C. الفلورا الطبيعية 
D. جميع ما سبق 

 



 

 

 بكتيريا إشرشيا كوالي تعمل داخل األمعاء على تكوين فيتامين : -46
A. B 
B. K 
C. H 
D. C 

 تدخل البكتيريا في صناعة المضادات الحيوية مثل : -47
A. ستربتومايسين 
B. تتراسايكلين 
C. فانكوماسين 
D. جميع ما سبق 

 تسببها البكتيريا لإلنسان :من األمراض التنفسية التي  -48
A. السعال الديكي 
B. السل 
C. الجمرة الخبيثة 
D. جميع ما تم ذكره صحيح 

 العالقة بين حيوان الكسالن والطحالب الخضراء هي عالقة : -49
A. تطفلية 
B. ترممية 
C. تكافلية 
D. تعايشية 

 بروزات تشبه الشعر تغطي جسم المخلوق الحي جزئياً أو كلياً وتوجد في الطالئعيات : -50
A. األهداب 
B. األسواط 
C. األقدام الكاذبة 
D. النتوءات 

 تتكاثر الهدبيات ال جنسياً بواسطة : -51
A. التبرعم 
B. االنشطار الثنائي 
C. التجزؤ 
D. التجديد 

 يغطي جسم البراميسيوم طبقة خارجية تدعى : -52
A. الجليد 
B. االكتوبالزم 
C. القشيرة 
D. الغشاء البالزمي 

 المثقبات والشعاعيات هي طالئعيات تصنف ضمن : -53
A. الملحميات 
B. الهدبيات 
C. السوطيات 
D. البوغيات 

 تستخدم في معرفة عمر الصخور ومكان تجمع النفط : -54
A. جذريات القدم 
B. المثقبات 
C. البوغيات 
D. الهدبيات 

 



 

 

 ينتقل طفيلي بالزموديوم المالريا بواسطة : -55
A. ذكر بعوضة األنوفيليس 
B. أنثى بعوضة األنوفيليس 
C. ذكر ذبابة تسي تسي 
D. أنثى بعوضة تسي تسي 

 األفريقي هو :الذي يسبب مرض النوم  -56
A. التريبانوسوما 
B. البالزموديوم 
C. األنوفيليس 
D. تسي تسي 

 صنفت الطحالب حسب : -57
A. نوع صبغة الكلوروفيل 
B. طريقة تخزين الغذاء 
C. تركيب الجدار الخلوي 
D. جميع ما سبق 

 تخزن الدياتومات الغذاء في جسمها على شكل : -58
A. بروتينات 
B. كربوهيدرات 
C. زيوت 
D. نشا 

 مادة : الجدار الخلوي للدياتومات مكون من -59
A. السليلوز 
B. الكايتين 
C. السيليكا 
D. جميع ما سبق 

 مخلوقات حية وحيدة الخلية تجمع بين صفات النباتات والحيوانات : -60
A. اليوجلينات 
B. السوطيات 
C. الدياتومات 
D. الطحالب الذهبية 

 طحالب عديدة الخاليا بها صبغة الفيكوزانثين هي : -61
A. الخضراء 
B. البنية 
C. الحمراء 
D. الذهبية 

 الطحالب الحمراء :صبغة تتميز بها  -62
A. كلوروفيل 
B. كاروتين 
C. فيكوبلين 
D. فيكوزانثين 

 يصنف طحلب الفولفوكس ضمن الطحالب : -63
A. الخضراء 
B. البنية 
C. الحمراء 
D. الذهبية 

 



 

 

 متر في الماء : 100صبغة لها القدرة على امتصاص الضوء حتى  -64
A. كلوروفيل 
B. كاروتين 
C. فيكوبلين 
D. فيكوزانثين 

 والتوابل :طحلب يستخدم بعد تجفيفه في الشوربة  -65
A. سبيروجيرا 
B. نوري 
C. الالمينارينا 
D. خس البحر 

 طحلب يؤكل مع السمك ) السوشي ( واللحم : -66
A. سبيروجيرا 
B. نوري 
C. الالميناريا 
D. خس البحر 

 أحد المخلوقات الحية ال تصنف ضمن مملكة الفطريات -67
A. عيش الغراب 
B. الكمأة 
C. السبيروجيرا 
D. الخميرة 

 الجدار الخلوي في الفطريات مكون من مادة : -68
A. السليلوز 
B. الكايتين 
C. السيليكا 
D. األلجين 

 فطريات تتغذى على المواد العضوية المتحللة أو الميتة -69
A. رمية 
B. طفيلية 
C. تعايشية 
D. تكافلية 

 فطريات تعيش داخل التربة وتصيد فرائسها بواسطة الخيوط الفطرية : -70
A. الغروية 
B. المائية 
C. المفصلية العنقودية 
D. الناقصة 

 تتكاثر الفطريات ال جنسياً بواسطة : -71
A. التبرعم 
B. التجزؤ 
C. إنتاج األبواغ 
D. كل ما ذكر صحيح 

 أبواغ الفطريات لها تكيفات مثل خفة الوزن وصغر الحجم ، تدعى هذه التكيفات : -72
A. كمية 
B. فيزيائية 
C. كيميائية 
D. نوعية 

 



 

 

 صنفت الفطريات ألربعة شعب حسب : -73
A. التركيب 
B. التكاثر 
C. التركيب والتكاثر 
D. التغذية 

 بإنتاج ابواغ لها اسواط :فطريات تتميز عن باقي الفطريات  -74
A. اللزجة المختلطة 
B. االقترانية 
C. الكيسية 
D. الدعامية 

 من مكونات فطر عفن الخبز : -75
A. خيوط فطرية 
B. شبه الجذور 
C. أكياس بوغية 
D. جميع ما سبق صحيح 

 فطريات معظمها عديدة الخاليا والقليل منها وحيدة الخلية وتدعى بالزقية هي : -76
A. اللزجة المختلطة 
B. االقترانية 
C. الكيسية 
D. الدعامية 

 تدعى األبواغ الموجودة على الحوامل في الفطريات الكيسية : -77
A. الكونيدية 
B. الكالميدية 
C. الداخلية 
D. الخارجية 

 تدعى بالفطريات الصولجانية أو البازيدية : -78
A. اللزجة المختلطة 
B. االقترانية 
C. الكيسية 
D. الدعامية 

 العالقة بين الفطر والطحلب لتكوين األشنات هي عالقة : -79
A. رمية 
B. طفيلية 
C. تعايشية 
D. تكافلية 

 فطر سكليروديرما له عالقة تكافلية مع شجرة : -80
A. الصنوبر 
B. يوكاليبتوس 
C. السرو 
D. العرعر 

 جميع الفطريات تتكاثر جنسياً عدا الفطريات : -81
A. اللزجة المختلطة 
B. الناقصة 
C. الكيسية 
D. الدعامية 

 



 

 

 يسمى السطح السفلي الفاتح اللون في الضفدع : -82
A. الظهري 
B. البطني 
C. األمامي 
D. الخلفي 

 تنمو الطبقة الداخلية للجاستروال وتتخصص إلى أعضاء : -83
A. الهضم 
B. الجلد واألنسجة العصبية 
C. األنسجة العضلية 
D. الخلفي 

 يُصنف طائر الطنان من حيث تناظر الجسم إلى : -84
A. شعاعي 
B. عديم التناظر 
C. جانبي 
D. طولي 

 في اإلسفنج يخرج الماء والفضالت عن طريق -85
A. فتحة الشرج 
B. فتحة الفم 
C. الفتحة الزفيرية 
D. الفتحات الشهيقي 

 حيوان ذو لوامس ، مزود بخاليا السعة هو : -86
A. قنديل البحر 
B. األخطبوط 
C. النحلة 
D. األفعى 

 الهيكل الداخلي لسمك القرش مكون من : -87
A. عظام 
B. كايتين 
C. غضاريف 
D. كربونات الكالسيوم 

 تنمو الطبقة الخارجية للجاستروال وتتخصص إلى أعضاء : -88
A. الهضم 
B. الجلد واألنسجة العصبية 
C.  العضليةاألنسجة 
D. التنفس 

 يُصنف حيوان اإلسفنج من حيث تناظر جسمه إلى -89
A. شعاعي 
B. عديم التناظر 
C. جانبي 
D. طويل 

 في حيوان اإلسفنج تتكون الشويكات من : -90
A. كربونات الكالسيوم 
B. السيليكا 
C. األسفنجين 
D. جميع ما سبق صحيح 

 



 

 

 الذي ينتج مباشرة عن اندماج البويضة بالحيوان المنوي هو : -91
A. الزيجوت 
B. الجاستروال 
C. البالستيوال 
D. الجنين 

 للديدان المفلطحة جسم : -92
A. اسطواني 
B. سميك 
C. رقيق 
D. حلقي 

 توجد الدودة الشعرية في لحوم -93
A. الخنزير 
B. اإلبل 
C. األغنام 
D. الماعز 

 تدخل الديدان الدبوسية لجسم األطفال عن طريق : -94
A. التنفس 
B. الفم 
C. الجلد 
D. الشرج 

 تعيش دودة الفيالريا داخل الجهاز  -95
A. الهضمي 
B. البولي 
C. اللمفاوي 
D. الدموي 

 يستخرج اللؤلؤ من  -96
A. الحبار 
B. المحار 
C. الحلزون 
D. بلح البحر 

 للبالناريا ........... من أجل اإلحساس بالضوء -97
A. بقعاً عينية 
B. عقداً عصبية 
C. خاليا حسية 
D. خاليا مطوقة 

 تتكاثر الديدان المفلطحة ال جنسيا عن طريق : -98
A. التبرعم 
B. التجدد 
C. العذري 
D. التجزؤ 

 : تتحرك الدوارات عن طريق -99
A. االنزالق 
B. األقدام الكاذبة 
C. األهداب 
D. االنقباض 

 



 

 

 المسبب لمرض البلهارسيا دودة : -100
A. اإلسكارس 
B. الشستوسوما 
C. الفيالريا 
D. الدبوسية 

 الطائفة من الديدان الحلقية التي لها ممصات أمامية وخلفية هي : -101
A. قليلة األشواك 
B. عديدة األشواك 
C. العلقيات 
D. الشريطية 

 تتبع شعبة المفصليات : -102
A. الالفقاريات 
B. الفقاريات 
C. شوكيات الجلد 
D. الديدان الحلقية 

 يحصل العنكبوت على األكسجين بواسطة : -103
A. القصبات الهوائية 
B. الرئات الكتبية 
C. الخياشيم 
D. الثغور التنفسية 

 تتميز الحشرات بوجود : -104
A. العمود الفقري 
B. الهيكل الداخلي 
C. الهيكل الخارجي 
D. الخاليا اللهبية 

 يصنف ضمن الحشرات هو :أحد المفصليات التالية ال  -105
A. الخنافس 
B. الصرصور 
C. الحلم 
D. النحل 

 ينقل التيفوئيد مرض -106
A. القمل 
B. النمل 
C. البعوض 
D. الذباب 

 الصدر في المفصليات يتكون من : -107
A. قطعة واحدة 
B. قطعتين 
C. ثالث قطع 
D. أربع قطع 

 في المفصليات تُعد قرون االستشعار : -108
A. أجنحة 
B.  ًأرجال 
C.  ً  لوامسا
D. زوائد مفصلية 

 



 

 

 العنكبوت والمسؤول عن صنع الخيوط العنكبوتية هو :التركيب الموجود في  -109
A. األلياف 
B. األرجل 
C. المغازل 
D. اللوامس 

 عضو السمع في المفصليات هو : -110
A. األذن 
B. الطبلة 
C. العيون المركبة 
D. قرون االستشعار 

 ذكر العنكبوت يلتقط المني ويخزنه داخل تجويف في : -111
A.  األقدام الكالبية 
B. اللوامس القدمية 
C. المغازل 
D. اللواقط الفمية 

 لشوكيات الجلد البالغة تناظر : -112
A. جانبي 
B. شعاعي 
C. غير منتظم 
D. طولي 

 تستخدم شوكيات الجلد ............ للتنفس -113
A. فانوس ارسطو 
B. القناة الحجرية 
C. أقدامها األنبوبية 
D. فمها 

 لنجم البحر أذرع عددها : -114
A. ثالث 
B. أربع 
C. خمس 
D. سبع 

 من شوكيات الجلد ، حيوان له أعضاء تنفس على شكل شجرة تنفسية هو : -115
A. دوالر الرمل 
B. خيار البحر 
C. نجم البحر 
D. قنفذ البحر 

 يُستعمل الذيل خلف الشرجي عند الحبليات في : -116
A. التغذية 
B. التكاثر 
C. الحركة 
D. التنفس 

 ليرقة نجم البحر الهش تناظر : -117
A. جانبي 
B. شعاعي 
C. غير منتظم 
D. أفقي 

 



 

 

 يتكون الهيكل الداخلي لشوكيات الجلد من : -118
A. نترات الكالسيوم 
B. كبريتات البوتاسيوم 
C. كربونات الكالسيوم 
D. كبريتات الكالسيوم 

 من أمثلة شوكيات الجلد : -119
A. نجم البحر 
B. اإلسفنج 
C. القنفذ 
D. األرنب 

 يتغذى حيوان نجم البحر بطريقة : -120
A. االفتراس 
B. التطفل 
C. التكافل 
D. التعايش 

 يوجد الحبل العصبي في غير الالفقاريات الحبلية بجهة : -121
A. األمام 
B. الخلف 
C. البطن 
D. الظهر 

 ليس له عالقة باإلسفنج :أحد الصفات التالية  -122
A. التغذية الترشيحية 
B. عديم التناظر 
C. الهضم داخل الخاليا 
D. وجود األنسجة 

 حيوان ذو تجويف جسمي حقيقي وثانوي الفم هو : -123
A. دودة األرض 
B. المحار 
C. الطيور 
D. العناكب 

 يتم نقل الغذاء والغازات بين داخل جسم الديدان االسطوانية بعملية : -124
A. التنفس 
B. الدوران 
C. اإلخراج 
D. االنتشار 

 الرخوي الذي جهاز دورانه من النم المغلق هو : -125
A. البزاق 
B. المحار 
C. الحبار 
D. الحلزون 

 تسبب دودة الفيالريا لإلنسان داء -126
A. الفيل 
B. أديسون 
C. الترخيينا 
D. النوم 

 



 

 

 حلقات منتفخة من جسم دودة األرض وتنتج الشرنقة : -127
A. الشرج 
B. الطاحنة 
C. السرج 
D. القشرة 

 للمفصليات تناظر ........ -128
A. جانبي 
B. شعاعي 
C. عديم 
D. تام 

 أي مما يلي ليست من خصائص العنكبيات .. -129
A. اللواقط الفمية 
B. اللوامس القدمية 
C. المغازل 
D. قرون االستشعار 

 أي المراحل التالية ال تقع ضمن مراحل التحول الكامل في الحشرات : -130
A. البيضة 
B. اليرقة 
C. الحورية 
D. العذراء داخل الشرنقة 

 الجلد بوجود فتحة تسمى :يتميز الجهاز الوعائي المائي في شوكيات  -131
A. مصباح ارسطو 
B. المصفاة 
C. الشرج 
D. الشجرة التنفسية 

 توجد الخاليا المطوقة في الطبقة ........ لإلسفنجيات -132
A. الخارجية 
B. العميقة 
C. الداخلية 
D. الهالمية 

 في الديدان المفلطحة ، وظيفة الخاليا اللهبية : -133
A.  الهضم 
B. الحركة 
C. الدعامة 
D. اإلخراج 

 رخوي رأسي القدم هو : -134
A. البزاق 
B. المحار 
C. االخطبوط 
D. الحلزون 

 أي مما يلي ال يؤدي دوراً مهماً في حركة البالناريا : -135
A. األهداب 
B. العضالت 
C. المخاط 
D. الخاليا اللهبية 

 



 

 

 أحد طرق تواصل الحشرات مع بعضها : -136
A. الكايتين 
B. النفرونات 
C. الفرمونات 
D. أنابيب ملبيجي 

 البيض هي :األنثى الوحيدة في خلية النحل والقادرة على إنتاج  -137
A. الملكة 
B. العاملة 
C. الحورية 
D. العذراء 

 من األمراض التي ينقلها الذباب المنزلي : -138
A. الحمى الصفراء 
B. الطاعون 
C. المالريا 
D. حمى التيفوئيد 

 يصنف دوالر الرمل في طائفة : -139
A. القثائيات 
B. القنفذيات 
C. الزنبقيات 
D. الثعبانيات 

 أي مما يلي ال يوجد في الهيكل الداخلي للحيوانات : -140
A.  الكالسيومكربونات 
B. العظم 
C. السيليكا 
D. الغضروف 

 أي الصفات التالية ليس له عالقة باإلسفنج : -141
A. التغذية الترشيحية 
B. الهضم داخل الخاليا 
C. عديم التناظر 
D. وجود أنسجة 

 حيوان ذو لوامس مزود بخاليا السعة هو : -142
A. قنديل البحر 
B. النحلة 
C. االخطبوط 
D. األفعى 

 بـ :يتكاثر الطور البوليبي في الالسعات ال جنسياً  -143
A. التبرعم 
B. التجزؤ 
C. االنشطار 
D. التجديد 

 ليس من نتائج التناظر الجانبي تمييز : -144
A. الرأس 
B. األرجل 
C. الظهر 
D. الذيل 

 



 

 

 أي التالي يعتبر خنثى : -145
A. سمك السلمون 
B. السلحفاة 
C. دودة األرض 
D. الطيور 

 حيوانات ذات تجويف جسمي حقيقي وثانوية الفم : -146
A. دودة األرض 
B. المحار 
C. الطيور 
D. العنكبوت 

 الخاليا .... في الجاستروال التي تنمو وتتخصص لتعطي جهاز الهضم .طبقة  -147
A. الخارجية 
B. الهالمية 
C. الداخلية 
D. الوسطى 

 أي زوجين من المفردات اآلتية ال يرتبطا معاً : -148
A. اإلسفنجيات / التغذية الترشيحية 
B. الالسعات / الخاليا الالسعة 
C. اإلسفنجيات / اليرقة الحرة السابحة 
D. الالسعات / الشويكات 

 حدد تناظر الجسم للحيوان المبين في الرسم : -149
A. عديم التناظر 
B. تناظر عمودي 
C. جانبي التناظر 
D. تناظر شعاعي 

 وظيفة الخاليا اللهبية في الديدان المفلطحة : -150
A. الهضم 
B. الدعامة 
C. الحركة 
D. الحفاظ على االتزان الداخلي 

 حيوانات يتكون جسمها من قطع ... -151
A. البالناريا 
B. الديدان الشريطية 
C.  المفلطحةالديدان 
D. الديدان االسطوانية 

 أي من الخيارات التالية تعتبر ديدان مفلطحة حرة المعيشة : -152
A. التريبالرينا 
B. الديدان الشريطية 
C. الديدان المثقبة 
D. الديدان االسطوانية 

 

 

 

 



 

 

 أي مما يلي ال يؤدي دوراً في حركة البالناريا : -153
A. األهداب 
B. الخاليا اللهبية 
C. المخاط 
D. العضالت 

 الكلمتان المتقاربتان أكثر فيما يلي هي :في الرخويات  -154
A.  الدوران –الصدفه 
B.  ذات المصراعين –سباحة الدفع النفاث 
C.  التغذي –الطاحنة 
D.  األخطبوط –الجهاز الدوري المفتوح 

 -أي مما يلي ال يعتبر من خصائص الديدان األسطوانية : -155
A. مدببة الطرفين 
B. يتكون جسمها من قطع 
C. جانبية التناظر 
D. اسطوانية 

 تتناول دودة البالناريا غذائها بواسطة : -156
A. الخطافات 
B. الفم 
C. البلعوم 
D. الماصات 

 تتكاثر الديدان المفلطحة الحرة ال جنسياً عن طريق : -157
A. التكاثر العذري 
B. التجزؤ 
C. التبرعم 
D. التجدد 

 يتم نقل الغذاء والغازات داخل جسم الديدان االسطوانية بعملية : -158
A. الدوران 
B. االنتشار 
C. اإلخراج 
D. التنفس 

 في الرخويات يكشط الطحالب عن الصخور ويثقب صدفة الحيوان :عضو  -159
A. اللسان 
B. الطاحنة 
C. اللوامس 
D. العباءة 

 أي مما يلي يعتبر من الديدان االسطوانية -160
A. المفلطحة 
B. الشريطية 
C. المثقبة 
D. الخطافية 

 تحدث العدوى بالدودة الشعرية من لحوم ........ -161
A. اإلبل 
B. الماعز 
C. األغنام 
D. الخنزير 

 



 

 

 من فضالتها بواسطة :تتخلص الرخويات  -162
A. الخاليا اللهبية 
B. النفريديا 
C. العضالت 
D. الخياشيم 

 تعتبر دودة األرض مثاالً على الديدان : -163
A. المفلطحة 
B. األسطوانية 
C. الشريطية 
D. الحلقية 

 للديدان األسطوانية تجويف جسمي : -164
A. حقيقي 
B. جانبي 
C. كاذب 
D. عديم 

 البلهارسيا من الديدان : -165
A. حرة المعيشة 
B. متطفلة 
C. تكافلية 
D. مترممة 

 تحدث العدوى باإلسكارس عن طريق : -166
A. الجلد 
B. الفم 
C. الشرج 
D. األنف 

 في الرخويات يُسمى الغشاء الذي يحيط باألعضاء الداخلية ويحميها : -167
A. القدم 
B. الخياشيم 
C. العباءة 
D. الطاحنة 

 أي مما يلي ليست من خصائص العنكبيات : -168
A. اللواقط الفمية 
B. قرون االستشعار 
C. اللوامس القدمية 
D. المغازل 

 في العناكب هي : وظيفة المغازل -169
A. الدفاع 
B. اإلخراج 
C. الدوران 
D. تكوين الحرير 

 للحشرات أرجل مشي عددها : -170
A. زوج 
B. زوجان 
C. ثالثة أزواج 
D. أربعة أزواج 

 



 

 

 أجزاء الفم عند الفراش من النوع : -171
A. أنبوبي 
B. اإلسفنجي 
C. الثاقب الماص 
D. القارض 

 تتخلص المفصليات من هيكلها الصغير بعملية : -172
A. التبرعم 
B. االنسالخ 
C. االنفالت 
D. التركيب 

 للمفصليات تناظر : -173
A. جانبي 
B. شعاعي 
C. تام 
D. عديم 

 -صدر في : –يلتحم الرأس مع الصدر ليكون الرأس  -174
A. كل المفصليات 
B. القشريات فقط 
C. القشريات والعناكب 
D. العناكب فقط 

 يتركب الهيكل الخارجي للمفصليات من مادة : -175
A. الكيراتين 
B. السوبرين 
C. الكايتين 
D. اللجنين 

 عند : أجزاء فمه من النوع االسفنجي -176
A. الذباب 
B. الفراش 
C. البعوض 
D. الجراد 

 الحشرة التي تنقل مرض الطاعون هي : -177
A. القمل 
B. البعوض 
C. البراغيث 
D. الذباب المنزلي 

 أي من الخيارات التالية يعتبر من أشباه العناكب : -178
A. السرطان 
B. القراد 
C. الفراش 
D. النحل 

 يسمى جهاز التنفس في العناكب بـ : -179
A. الخياشيم 
B. الرئات الكتبية 
C.  الهوائيةالقصبة 
D. الثغور التنفسية 

 



 

 

 تتخلص المفصليات من فضالتها عن طريق : -180
A. أنابيب ملبيجي 
B. الخاليا اللهبية 
C. الفم 
D. النفريديا 

 أي التالي ترتيبه صحيح في التحول غير الكامل للحشرات : -181
A. بيضة ، حشرة ، حورية 
B. بيضة ، حورية ، حشرة 
C. عذراء ، بيضة ، حشرة 
D. بيضة ، عذراء ، حشرة 

 النحل توجد أنثى وحيدة قادرة على إنتاج البيض هي :في خلية  -182
A. العاملة 
B. العذراء 
C. الملكة 
D. الحورية 

 لشوكيات الجلد البالغة تناظر : -183
A. عديم 
B. شعاعي 
C. جانبي 
D. حقيقي 

 أي شوكيات الجلد التالية يُعد حيواناً جالساً في طور من حياته : -184
A. خيار البحر 
B. زنابق البحر 
C. نجم البحر الهش 
D. قنفذ البحر 

 الالفقاريات ، لها جهاز وعائي مائي وهيكل داخلي :من  -185
A. السعات 
B. شوكيات الجلد 
C. إسفنجيات 
D. ديدان أسطوانية 

 ينتمي السهيم إلى شعبة حبليات : -186
A. الرأس 
B. الطرف 
C. البطن 
D. الذيل 

 -أي التراكيب التالية تتحول إلى دماغ وحبل شوكي في أغلب الحبليات : -187
A. حبل ظهري 
B. غدة درقية أولية 
C. حبل عصبي أنبوبي 
D. جيوب بلعومية 

 وظيفة الذيل خلف الشرجي في السهيم هو : -188
A. الحركة 
B. المرونه 
C. الدوران 
D. الهضم 

 



 

 

 أي مجموعات شوكيات الجلد التالية لها شجرة تنفسية مع العديد من التفرعات : -189
A. خيار البحر 
B. نجم البحر 
C. زنابق البحر 
D. قنفذ البحر 

 تتكاثر أغلب شوكيات الجلد : -190
A. بالتجزؤ 
B. بالتبرعم 
C.  ً  جنسيا
D.  ال ً  جنسيا

 ألي طائفة ينتمي دوالر الرمل : -191
A. القنفذيات 
B. اللؤلؤيات 
C. النجميات 
D. الثعبانيات 

 من خصائص الحبليات : -192
A. لها حبل عصبي ظهري 
B. لها ذيل خلف شرجي 
C. لها حبل ظهري 
D. جميع ما سبق 

 أهمية العمود الفقري للمخلوق الحي هو : -193
A. دعامة للعضالت أثناء الحركة 
B. تساعد العظام في انقباض العضالت 
C. مساعدة الفقرات على الحركة بسهولة 
D. جميع ما سبق 

 عدد من الصفات تنمو من العرف العصبي عدا واحدة : -194
A. الدماغ والجمجمة 
B. بعض أعضاء الحس 
C. الجهاز الهضمي 
D. أجزاء من الجيوب البلعومية 

 قرش الحوت من األسماك الضخمة قد يصل طوله إلى : -195
A. 18 متر 
B. 20 متر 
C. 25 متر 
D. 28 متر 

 سبب عدم موت األسماك في المناطق القطبية المتجمدة هو وجود مادة في دمها تمنع تجمد الدم  -196
A. دهنية 
B. بروتينية 
C. سكرية 
D. هرمونية 

 زعانف تعطي األسماك استقراراً كثيراً أثناء السباحة -197
A. الحوضية والصدرية 
B. الحوضية والشرجية 
C. الصدرية والذيلية 
D. الشرجية والذيلية 

 



 

 

 مكونة من مواد صلبة وثقيلة تشبه األسنان :نوع من قشور السمك  -198
A. القشور المشطية 
B. القشور القرصية 
C. القشور الصفائحية 
D. القشور المعينية 

 يتكون قلب األسماك من عدد من الحجرات يبلغ عددها : -199
A. حجرتين 
B. ثالث حجرات 
C. أربع حجرات 
D. خمس حجرات 

 الوحدة األساسية في الكلية تسمى  -200
A. الكبة 
B. النفرون 
C. محفظة بومان 
D. التواء هنلي 

 الجزء المسؤول على تنسيق الحركة والتحكم في التوازن في األسماك هو : -201
A. المخ 
B. المخيخ 
C. النخاع المستطيل 
D. تحت المهاد 

 عضو يسمح لألسماك بالغوص في أعماق مختلفة يسمى : -202
A. الخياشيم 
B. الزعانف 
C. مثانة العوم 
D. الحراشف 

 يتميز سمك الجريث بعدم وجود -203
A. قشور 
B. زعانف زوجية 
C.  عظميهيكل 
D. جميع ما سبق صحيح 

 أحد أنواع األسماك ال يصنف ضمن األسماك الغضروفية : -204
A. القرش 
B. الورنك 
C. السلمون 
D. ) الراي ) الشفنين 

 أحد الحيوانات ال يصنف ضمن البرمائيات : -205
A. العالجم 
B. الورنك 
C. السلمندر 
D. سمندل الماء 

 يرقات السلمندر تتغذى على : -206
A. المواد العضوية المتحللة 
B. اللحوم 
C. النباتات 
D. جميع ما سبق 

 



 

 

فتحة في نهاية أمعاء البرمائيات وهو عبارة عن حجرة تتجمع فيها فضالت الجهاز الهضمي وفضالت  -207

 البول وإفرازات المناسل هي :
A. المجمع 
B. الحوض 
C. المثانة 
D. الحوصلة 

يغطي عيون الضفادع أغشية شفافة تتحرك فوق العين لحمايتها تحت الماء ومن الجفاف على  -208

 اليابسة تسمى :
A. الجفون 
B. الغشاء الرامش 
C. القرنية 
D. الملتحمة 

 السلمندر العمالق من البرمائيات والذي يبلغ طوله : -209
A. 1 متر 
B. 1.5 متر 
C. 2 متر 
D. 2.5 متر 

 نوع تشبه الديدان تسمى : 150مجموعة من البرمائيات تضم حوالي  -210
A. العالجم 
B. عديمة األطراف 
C. السلمندر 
D. سمندل الماء 

 عالمية منها :من أسباب تناقص البرمائيات عوامل  -211
A. تناقص رطوبة التربة 
B. زيادة فترات فصل الجفاف 
C. التغيرات في تساقط األمطار 
D. جميع ما سبق 

 الغشاء الرهلي ) األمنيوني ( هو غشاء يحيط بالجنين مملوء بسائل رهلي يحمي الجنين ويوجد في : -212
A. الزواحف 
B. الطيور 
C. الثدييات 
D. ع ما سبقيجم 

 الزواحف يوجد أسفل القشرة ويدعى بغشاء :الغشاء الخارجي للجنين في بيض  -213
A. الكوريون 
B. المح 
C. الرهلي 
D. االكتوبالزم 

 تحاط بيوض الزواحف بقشرة جلدية واقية بها أغشية عديدة داخلية ، تعمل القشرة على : -214
A. حماية السوائل الداخلية 
B. حماية الجنين 
C. حماية البيضة من الجفاف على اليابسة 
D. سبق جميع ما 

 

 

 

 



 

 

 بوجود قلب له عدد من الحجرات عددها : تتميز التماسيح -215
A. حجرتين 
B. ثالث حجرات 
C. أربع حجرات 
D. خمس حجرات 

 الزواحف التي لها القدرة على بلع الفريسة ولو كانت أكبر حجماً هي : -216
A. التماسيح 
B. األفاعي 
C. السالحف 
D. السحالي 

 عظام الجمجمة وفكوكها في األفاعي مرتبطة مع بعضها بواسطة : -217
A. األوتار 
B. األربطة 
C. األلياف 
D. الغضاريف 

 بعض الزواحف مثل األفاعي ال تسمع بل تلتقط الذبذبات الصوتية بواسطة : -218
A. األرجل 
B.  عظام الجمجمة 
C. عظام الفك 
D. البطن 

 تنتقل جزيئات الرائحة في األفاعي من اللسان إلى أعضاء خاصة باإلحساس بالرائحة تدعى أعضاء : -219
A. جاكوبسون 
B. هنلي 
C. بومان 
D. ملبيجي 

 المعتدلة تقضي الشتاء مختبئة داخل الجحور تدعى هذه الفترة بـ :بعض الزواحف في المناطق  -220
A. البيات الشتوي 
B. التخفي 
C. التمويه 
D. الركود 

 أحد الحيوانات التالية ال يصنف ضمن السحالي : -221
A. اإلجوانا 
B. الحرباء 
C. توتارا 
D. الحرذون 

 أفاعي غير سامة وهي من األفاعي العاصرة أي تعصر الفريسة عدا واحدة هي : -222
A. الباثيون 
B. األناكوندار 
C. األصلة 
D. البوا 

 مثال على طائفة خطمية الرأس لها عرف من األشواك على الظهر : -223
A. اإلجوانا 
B. الحرباء 
C. توتارا 
D. الحرذون 

 



 

 

 من الديناصورات التي تتجه عظام الورك لألمام ، وتخرج عظام الورك من الحوض هي : -224
A. األورنيثيسكيانات 
B. السوريسكيانات 
C. التيرانوسورس ركس 
D.  ثالثي القرونترسيراتوبس 

 هو :حيوان تم إدخاله إلى مزارع قصب السكر في جامايكا لقتل الجرذان ، لكنه تغذى على السحالي  -225
A. األفاعي 
B. السالحف 
C. السناجب 
D. النمس 

 أصغر الطيور المعروفة هي : -226
A. الدوري 
B. الطنان 
C. الحسون 
D. الهدهد 

 حرارة الطيور الداخلية تبلغ حوالي .... -227
A. 37 درجة 
B. 39 درة 
C. 41 درجة 
D. 43 درجة 

 الريش هو زوائد تنمو من جلد الطيور وتتكون من مادة : -228
A. الجلوبين 
B. الكيراتين 
C. الميوجلوبين 
D. البكتين 

 يدعى الريش الذي يغطي الجسم واألجنحة والذيل بـ : -229
A. الكفافي 
B. الزغبي 
C. القصير 
D. الكثيف 

 بة :النس عضالت الصدر كبيرة تشكل نسبة من وزن الطائر لتوفير القوة الالزمة للطيران ، تبلغ هذه -230
A. 10 % 
B. 20 % 
C. 30 % 
D. 40 % 

 معظم الطيور لها كيس لتخزين الغذاء ويقع أسفل المريء يدعى : -231
A. القانصة 
B. الحوصلة 
C. المعدة 
D. المجمع 

 يوجد للطيور مجمع ) مذرق ( يتم فيه إعادة امتصاص الماء من حمض : -232
A. البوليك 
B. النيتريك 
C. الفسفوريك 
D. الهيدروكلوريك 

 



 

 

 التغذية والتغريد والسلوك الغريزي في الطيور :جزء من الدماغ مسؤول عن  -233
A. المخيخ 
B. المخ 
C. النخاع المستطيل 
D. القنطرة 

 أكبر رتبة في الطيور هي رتبة : -234
A. بيسيفورميس 
B. باسيريفورميس 
C. سيكونيفورميس 
D. بروسيالريفورميس 

 من العوامل التي أدت لتهديد العديد من الطيور باالنقراض هي : -235
A. المبيدات الحشرية 
B.  الكيميائيةالملوثات 
C. تجفيف األراضي الرطبة 
D. جميع ما سبق 

 من أهم وظائف الشعر في الثدييات : -236
A. العزل 
B. التواصل 
C. التخفي 
D. جميع ما سبق 

 تحور الشعر في الفقمة لشاربين على األنف لتتبع الفريسة في الظالم ، تدعى هذه الخاصية بـ : -237
A. العزل 
B. التواصل 
C. اإلحساس 
D. الدفاع 

 الحيوانات القارتة :أحد الحيوانات ال يصنف ضمن  -238
A. الخلد 
B. السعادين 
C. الراكون 
D. القردة 

 قواطع القندس تشبه األزميل متحورة لوظيفة : -239
A. التقطيع 
B. القرض 
C. الطحن 
D. جميع ما سبق 

 عند انخفاض درجة الحرارة فإن األوعية الدموية على سطح جلد الثدييات : -240
A. تنكمش 
B. تتوسع 
C. تستطيل 
D. تبقى كما هي 

 تنسيق نشاطات الوعي والذاكرة والتعلم :جزء من الدماغ هو المسؤول عن  -241
A. القنطرة 
B. تحت المهاد 
C.  القشرة 
D. المخيخ 

 



 

 

 المسؤول عن التوازن وتنسيق الحركات الدقيقة للجسم وأداء الحركات المعقدة في الثدييات : -242
A. القنطرة 
B. تحت المهاد 
C. القشرة 
D. المخيخ 

 الغدد الدهنية تحافظ على أعضاء كثيرة في الجسم مثل : -243
A.  الشعرمنع تقصف 
B. منع تساقط الشعر 
C. المحافظة على سالمة الجلد 
D. جميع ما سبق 

 كم / ساعه هو : 110أسرع الحيوانات الثديية وتصل سرعته إلى  -244
A. النمر 
B. األسد 
C. الفهد 
D. الوشق 

 يتم تغذية الجنين بواسطته وهو عضو يوفر الغذاء واألكسجين ويتخلص من فضالت الجنين : -245
A. الرحم 
B. المشيمة 
C. الحبل السري 
D.  الرهيالسائل 

 كلما صغر الحيوان الثدي نقصت فترة حمله ، حيوان األبوسوم تستغرق فترة الحمل : -246
A. 10 أيام 
B. 12 يوم 
C. 15 يوم 
D. 21 يوم 

 أحد الحيوانات ال يصنف ضمن تحت طائفة الثدييات الكيسية : -247
A. األبوسوم 
B. الكواال 
C.  الخلد 
D. الولب 

 يبلغ عدد عظام اإلنسان البالغ : -248
A. 106 عظمة 
B. 206 عظمة 
C. 306 عظمة 
D. 406 عظمة 

 عظمة ال تدخل في تركيب الهيكل المحوري : -249
A. الترقوة 
B. الجمجمة 
C. العمود الفقري 
D. األضالع 

 عدد العظام في الطرف العلوي : -250
A. 50 عظمة 
B. 60 عظمة 
C. 70 عظمة 
D. 80 عظمة 

 



 

 

 يتم فيها إنتاج خاليا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية : -251
A. نخاع العظم األصفر 
B. نخاع العظم األحمر 
C. اللمفاوية العقد 
D. الخاليا اللمفاوية 

 إذا لم يبرز العظم خارج جلد اإلنسان يصنف على أنه كسر : -252
A. مركب 
B. مضاعف 
C. بسيط 
D. تشقق 

عند حدوث الكسر يفرز الدماغ مواد كيميائية وهي مسكنات طبيعية لأللم تنتقل إلى مكان اإلصابة  -253

 لتخفيف األلم :
A. هستامين 
B. مورفين 
C. أندروفينات 
D. فايبرين 

الكسر التهاب مكان اإلصابة ، وانتفاخ يستمر من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع ، وتكون من أعراض  -254

 خثرة دموية خالل عدة ساعات حوالي :
A. 6 ساعات 
B. 8 ساعات 
C. 12 ساعه 
D. 24 ساعة 

 حتى يتجدد العظم المكسور ويلتئم يحتاج إلى وقت معين ، ويعتمد الوقت على : -255
A. عمر اإلنسان 
B. مكان الكسر 
C. درجة الكسر 
D.  ما سبقجميع 

 أسابيع بينما تشفى عظام كبار السن خالل : 6-4تشفى عظام األطفال خالل  -256
A. ستة أشهر 
B. سبعة أشهر 
C. ثمانية أشهر 
D. تسعة أشهر 

 توجد هذه المفاصل في الورك واألكتاف وتدور في جميع االتجاهات ، هي : -257
A. المداري 
B. الحقي 
C. الدرزي 
D. المنزلق 

 مفاصل غير متحركة مثل الجمجمة : -258
A. المداري 
B. الحقي 
C. الدرزي 
D. المنزلق 

 

 

 

 



 

 

مرض يصيب المفاصل بالتهاب غير ناتج عن تآكل الغضاريف وتلتهب المفاصل وتفقد قوتها  -259

 ووظيفتها:
A. التهاب المفاصل الروماتزمي 
B. االلتهاب الكيسي 
C. التواء المفاصل 
D. التهاب العظام 

 من وظائف الهيكل العظمي : -260
A. الحماية 
B. الدعامة 
C. تكوين خاليا الدم 
D.  سبقجميع ما 

 تصنف العضالت التي تبطن األعضاء الداخلية للجسم مثل المعدة واألمعاء والمثانة والرحم : -261
A. المخططة 
B. الهيكلية 
C. الملساء 
D. المعدية 

 تترتب الخاليا على هيئة شبكة تسمح للعضالت باالنقباض بفعالية وانتظام مما يعطيها القوة وهي : -262
A. المخططة 
B. الهيكلية 
C. الملساء 
D. القلبية 

 القطع العضلية من نوعين من البروتينات هما :تتكون  -263
A. الميوسين واألكتين 
B. الميوسين والميوجلوبين 
C. األكتين والميوجلوبين 
D. الميوجلوبين والكرياتين 

 حدود القطعة العضلية يبدأ من الخط ............. وينتهي بالخط ............ -264
A. Z – H 
B. A -  Z 
C. Z –Z  
D. A – H 

 تداخل ألياف األكتين مع الميوسين تدعى هذه الحزمة بـ : هي منطقة داكنة اللون ناتجة عن -265
A. A 
B. Z 
C. H 
D. I 

عند وصول اإلشارات العصبية إلى العضلة تتحرر أيونات مسببة ارتباط األكتين مع الميوسين ، هذه  -266

 األيونات هي :
A. الصوديوم 
B. الكالسيوم 
C. الكلور 
D. الفسفور 

 

 

 

 



 

 

 حمض :الحمض الذي يتراكم في العضالت مسبباً تعباً لها هو  -267
A. الخل 
B. اللبن 
C. الليمون 
D. التفاح 

 تتركب الخلية العصبية من : -268
A. الزوائد الشجرية 
B. المحور 
C. جسم الخلية 
D. جميع ما سبق 

 يصنف تحت أنواع الخاليا العصبية بـ : -269
A. الحسية 
B. ) البينية ) الموصلة 
C. الحركية 
D. جميع ما سبق 

 أحد المكونات التالية ال يدخل في رد الفعل االنعكاسي : -270
A.  ( المستقبالت) الجلد 
B. الخاليا العصبية الحسية 
C. الخاليا العصبية البينية 
D. الدماغ 

 -تنتقل أيونات الصوديوم خارج الخلية وأيونات البوتاسيوم داخل الخلية بواسطة ظاهرة : -271
A. االنتشار 
B. النقل النشط 
C. الخاصية االسموزية 
D. الوثب 

 أقل شدة للمنبه تسبب إنتاج جهد الفعل ) السيال العصبي ( يدعى : -272
A.  المنبه 
B. عتبة التنبيه 
C. قوة التنبيه 
D. درجة التنبيه 

 -مادة دهنية عازلة توجد على محاور الخاليا العصبية تزيد من سرعة السياالت العصبية : -273
A. الغمد 
B. المايلين 
C. النخاع 
D. الغالف 

 هو فراغ يوجد في نهاية محور الخلية العصبية والزوائد الشجرية لخلية عصبية ثانية : -274
A. التجويف 
B. التشابك 
C. الفراغ 
D. الحويصالت 

 يوجد في جسم االنسان نواقل عصبية عديدة يبلغ عددها حوالي : -275
A. 15 ناقل 
B. 20 ناقل 
C. 25 ناقل 
D. 30 ناقل 

 



 

 

المسؤول عن عمليات التفكير والتعلم والكالم واللغة وحركات الجسم اإلرادية والذاكرة واإلدراك  -276

 الحسي هو :
A. المخ 
B. المخيخ 
C. النخاع المستطيل 
D. القنطرة 

 جذع الدماغ من جزأين هما :يتكون  -277
A. تحت المهاد والقنطرة 
B. النخاع المستطيل وتحت المهاد 
C. النخاع المستطيل والقنطرة 
D. المخيخ والقنطرة 

 تحت المهاد تقع بين جذع الدماغ والمخ وحجمها مثل ظفر اإلصبع مسؤول عن : -278
A. التوازن الداخلي 
B. تنظيم درجة حرارة الجسم 
C. العطش والشهية للطعام 
D. جميع ما سبق 

 يخرج من الدماغ عدد من األعصاب تبلغ : -279
A. 10  أعصاب 
B. 12 عصب 
C. 14 عصب 
D. 16 عصب 

 العقاقير مواد طبيعية أو صناعية لها تأثير على الجسم مثل : -280
A. تزيد إفراز النواقل العصبية في التشابك 
B. تثبت المستقبالت في الزوائد الشجرية 
C. تبقى النواقل في منطقة التشابك 
D. جميع ما سبق صحيح 

 الكافيين من خالل ارتباطه بمستقبالت األدينوزين الموجودة في :يعمل  -281
A. خاليا الدماغ 
B. الحبل الشوكي 
C. األعصاب 
D. المشبك 

 من وظائف الجهاز الدوري في اإلنسان : -282
A. توصيل الغذاء واألكسجين لخاليا الجسم 
B. التخلص من الفضالت 
C. نقل المواد التي ينتجها جهاز المناعة في الجسم 
D. جميع ما سبق 

 الذي يحمل الدم من القلب إلى أعضاء الجسم بصرف النظر عن نوع الدم : الوعاء -283
A. الوريد 
B. الشريان 
C. الشعيرات الدموية 
D. أ + ب 

 تتكون الطبقة الداخلية للشريان من : -284
A. خاليا طالئية 
B. نسيج ضام 
C. عضالت ملساء 
D. نسيج ليفي 



 

 

األجوفين العلوي ينبض القلب بشكل مستمر ومنتظم نتيجة لوجود عقدة تقع بين مدخل الوريدين  -285

 والسفلي ، تدعى هذه العقدة بـ :
A. األذينية 
B. الجيب أذينية 
C. الجيب بطينية 
D. األذينية البطينية 

 معدل قراءة ضغط الدم الطبيعي السليم ما بين الضغط االنقباضي والضغط االنبساطي هو : -286
A. 60 – 100 
B. 60 – 120 
C. 120 –80  
D. 100 – 120 

 يضخ البطين األيسر الدم للشريان : -287
A. الرئوي 
B. األجوف 
C. األبهر 
D. السباتي 

 بالزما الدم لونها أصفر شفاف تشكل نسبة تعادل من الدم : -288
A. 45 % 
B. 55 % 
C. 60 % 
D. 65 % 

 البروتينات هي التي تعطي البالزما اللون األصفر ولها أهميات عديدة منها : -289
A. المساعدة في تنظيم كمية الماء في الدم 
B. المساعدة في مقاومة المرض 
C.  ( الدمويةتكوين الجلطات ) الخثرات 
D. جميع ما سبق 

 يدعى البروتين الموجود في كريات الدم الحمراء : -290
A. الهيموجلوبين 
B. الجلوبين 
C. الكرياتين 
D. الميوجلوبين 

 ..... لها القدرة على إحداث تخثر الدم لمنع استمرار النزيف عند حدوث قطع في أحد األوعية الدموية -291
A. الخاليا الحمراء 
B. الخاليا البيضاء 
C.  الدمويةالصفائح 
D. بالزم الدم 

 خالياه الحمراء تحتوي مولد الضد : Aالشخص صاحب الفصيلة  -292
A. A 
B. B 
C. A   وB 
D. ال يوجد مولد ضد 

 بالزما دمه تحتوي على األجسام المضادة : ABالشخص صاحب الفصيلة  -293
A. A 
B. B 
C. B   وA 
D. ال يوجد أجسام مضادة 



 

 

باألكسجين والغذاء ، ويرافق ذلك ترسبات دهنية أو خثرة دم في الشرايين يخفض تدفق الدم الغني  -294

 ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع الكولسترول ، يدعى هذه المرض بـ :
A. تصلب الشرايين 
B. الجلطة القلبية 
C. السكتة الدماغية 
D. تصلب األوردة 

 يحتوي جدار القصبة الهوائية على حلقات غضروفية غير كاملة االستدارة ، والسبب : -295
A. دخول الهواء باستمرار 
B.  للمريء بمرور الغذاء بسهولةتسمح 
C. عدم اختالط الهواء والغذاء 
D. جميع ما سبق 

 عملية الشهيق والزفير تتكرر هذه العملية ما بين : -296
A. 12 – 16 مرة / دقيقة 
B. 12 – 20 مرة / دقيقة 
C. 16 – 22 مرة / دقيقة 
D. 16 – 20 مرة / دقيقة 

 في جسم االنسان :من أهمية الجهاز اإلخراجي  -297
A.  يخلص الجسم من الفضالت السامة 
B. ينظم كمية السوائل واألمالح في الجسم 
C. يحافظ على الرقم الهيدروجيني للدم 
D. جميع ما سبق 

 من طرق اإلخراج في االنسان : -298
A. الرئتان 
B. الكلى 
C. الجلد 
D. جميع ما سبق 

 أحد المكونات ال يوجد في النفرون : -299
A. التواء هنلي 
B. الكبة 
C. حوض الكلية 
D. محفظة بومان 

 لتر دم يومياً ، لكن تطرح يومياً من البول : 180ترشح الكلية  -300
A. نصف لتر 
B. 10 لتر 
C. 1.5 لتر 
D. 2 لتر 

مرض سببه مادة بلورية صلبة مثل مركبات الكالسيوم ، يمكن أن تخرج مع البول ، ويمكن تحطيمها  -301

 بالموجات فوق الصوتية ، وتحتاج أحياناً لجراحة :
A. انسداد قناة البول 
B. حصى الكلى 
C.  الكليةالتهاب 
D. تكيس الكلى 

 

 

 

 



 

 

مرض بكتيري يصيب الكلية ومن أعراض المرض : الحمى والقشعريرة وألم أسفل الظهر ، أول ما  -302

 تصاب المثانة ثم الكلية ، انسداد الكلية ، يدعى هذا المرض :
A. انسداد قناة البول 
B. حصى الكلى 
C. التهاب الكلية 
D. تكيس الكلى 

 يوصف الوسط داخل المعدة بأنه : -303
A. حمضي 
B. معتدل 
C. قاعدي 
D. غير محدد 

 أكبر األعضاء الداخلية في الجسم هو : -304
A. البنكرياس 
B. المعدة 
C. الكبد 
D. الطحال 

 أكبر مصدر للطاقة في الجسم هو : -305
A. الكربوهيدرات 
B. البروتين 
C. الدهون 
D. الفيتامينات 

 -الوحدة األساسية لبناء البروتين هي : -306
A. األحماض األمينية 
B. األحماض الدهنية 
C. الجليسرول 
D. سكر الجلوكوز 

 عند انخفاض مستوى السكر في الدم يفرز هرمون : -307
A. الجلوكاجون 
B. األنسولين 
C. التيروكسين 
D. االكسيتوسين 

 يحلل إنزيم اإلميليز الكربوهيدرات والنشاء المعقد إلى سكر : -308
A. السكروز 
B. الفراكتوز 
C. الالكتوز 
D. المالتوز 

 يعمل على دفع الطعام إلى المعدة بحركة دودية هو : -309
A. الفم 
B. المريء 
C. البلعوم 
D. المزمار لسان 

 آخر جزء في القناة الهضمية هو : -310
A. المعدة 
B. األمعاء الدقيقة 
C. الزائدة الدودية 
D. األمعاء الغليظة 



 

 

 الغدة التي تقع على الوجه السفلي للدماغ هي : -311
A. الدرقية 
B. الجار درقية 
C. النخامية 
D. الكظرية 

 مستوى الكالسيوم في الدم -------------يعمل هرمون الكالسيتونين على  -312
A. خفض 
B. تثبيت 
C. رفع 
D. تأرجح 

 -------------توجد الخصيتين في كيس خارج الجسم يُسمى  -313
A. الصيوان 
B. النفير 
C. الصفن 
D. الممبار 

 كيس ينمو فيه الجنين حتى الوالدة هو : -314
A. المبيض 
B. قناة البيض 
C. الرحم 
D. المهبل 

 يلتقي الحيوان المنوي مع البويضة في : -315
A. الثلث العلوي لقناة البيض 
B. الثلث األوسط لقناة البيض 
C.  السفلي لقناة البيضالثلث 
D. الرحم 

 يعمل على إظهار الصفات الذكرية األنثوية هرمون : -316
A. التستوستيرون 
B. البروجسترون 
C. األستروجين 
D. LH 

 لتحديد المخطط الكروموسومي للجنين. --------يُستخدم تحليل السائل  -317
A. الرهلي 
B. المنوي 
C. الشوكي 
D. اللمفي 

 يتم انتاج الحيوانات المنوية في الخصية داخل : -318
A. البربخ 
B. األنابيب المنوية 
C. الحوصلة 
D. البروستاتا 

 القناة البولية التناسلية المشتركة هي : -319
A. األنبوب المنوي 
B. البربخ 
C. األسهر 
D. اإلحليل 

 



 

 

 تمتد دورة الحيض عند المرأة غالباً : -320
A. 24  ً  يوما
B. 26  ً  يوما
C. 28  ً  يوما
D. 30  ً  يوما

 الغشاء المحيط بالجنين والذي يحميه من الصدمات هو : -321
A.  الكوريونغشاء 
B. الممبار 
C. كيس المح 
D. الغشاء الرهلي 

 أحد أطوار دورة الحيض ، يتدفق فيه الدم هو طور : -322
A. الطمث 
B. الجسم األصفر 
C. الحوصلة 
D. اإلباضة 

 -تحيط خاليا الدم البيضاء األكولة ) البالغة ( بالمخلوقات الدقيقة الغريبة بعملية : -323
A. االفتراس 
B. البلعمة 
C. التطفل 
D. التعايش 

 البكتيريا من االلتصاق بالخاليا الطالئية الداخلية هو :يعمل كحاجز يمنع  -324
A. الجلد 
B. المخاط 
C. الدمع 
D. االفرازات األنفية 

 تتحطم خاليا الدم الحمراء والتالفة والهرمة في : -325
A. العظم 
B. الكبد 
C. الطحال 
D. الكلية 

 تُعرف المناعة المؤقتة ضد مرض معٍد بـ : -326
A. األولية 
B. الثانوية 
C. اإليجابية 
D. السلبية 

 وهالبروتين الذي تفرزه الخاليا المصابة بالفيروس لتحفيز الخاليا المجاورة لمنع تضاعف الفيروس  -327
A. هيستامين 
B. انترفيرون 
C. انزيمات 
D. بروتينات مترممة 

 البكتيريا التي تعيش على سطح الجلد وتهضم زيوت الجلد بطريقة : -328
A. تطفلية 
B. ترممية 
C. تكافلية 
D. افتراسية 

 



 

 

 مهماً في تنشيط نوع خاص من الخاليا الليمفية هي :تقع فوق القلب وتلعب دوراً  -329
A. الغدد اللمفوية 
B. اللوزتين 
C. الطحال 
D. الغدة الزعترية 

خاليا تعيش فترات طويلة بعد تعرضها لمولد الضد وتستجيب بسرعة إذا تعرض الجسم لمسبب  -330

 المرض نفسه تدعى بـ :
A. الذاكرة 
B. التالفة 
C. التائية 
D. البائية 

 الخاليا التائية المساعدة :فيروس يصيب بشكل رئيس  -331
A. اإلنفلونزا 
B. شلل األطفال 
C. HIV 
D. الحصبة 

 خاليا توصف بأنها مصانع األجسام المضادة هي الخاليا : -332
A. الدم الحمراء 
B. البائية 
C. التائية 
D. الليمفية 

 من أمثلة النباتات الالوعائية : -333
A. الحشائش البوقية 
B. الحزازيات الصولجانية 
C. النباتات المجنحة 
D. السرخسيات 

 بين الحشائش البوقية والبكتيريا الخضراء المزرقة هي عالقة : العالقة -334
A. ترمم 
B. تعايش 
C. تكافل 
D. تطفل 

 وظيفة الفلقات في البذور هي : -335
A. خزن الغذاء 
B. التكاثر 
C. تكوين الجذور 
D. تكوين الساق 

 أي مما يلي من خصائص الحزازيات : -336
A. أشباه الجذور 
B. األزهار 
C. األنسجة الوعائية 
D. البذور 

 من النباتات الهوائية -337
A. ذيل الحصان 
B. الحشائش الكبدية 
C. قرن األيل 
D. الحزاز الطحلبي 



 

 

 حزاز طحلبي تراكم مع الزمن بكميات كبيرة مختلطاً مع نباتات أخرى وتعفنت ثم شكلت فحم الخث  -338
 ) فحم البيت ( هي :

A. سبيروجيرا 
B. سفاجنوم 
C. فولفوكس 
D. فيوكس 

 تدعى :يكون الطور البوغي في السراخس جذور وسيقان سميكة تحت سطح األرض  -339
A. الرايزوم 
B. الدرنة 
C. األبصال 
D. البراعم 

 جنس نباتي يستخرج منه دواء للحساسية والرشح : -340
A. جنس جنيتيوم 
B. جنس ولوتشيا 
C. جنس إفيدرا 
D. ال شيء مما ذكر 

 تتباطأ العمليات الحيوية لبعض أنواع الخنشار في الظروف : -341
A. الجافة 
B. الرطبة 
C. الحارة 
D. الماطرة 

 بعيداً عن النبات األم : 12mنبات يقذف بذرتيه ألكثر من  -342
A. الكوكل 
B. حشائش الحليب 
C. جوز الهند 
D. بندق الساحرة 

 خاليا صلبة جداً في قشور البذور الصلبة وأغلفتها مثل الجوز واللوز والبندق ولب ثمار الكمثرى : -343
A. األلياف 
B. الخاليا البرنشيمية 
C. الخاليا الحجرية 
D. األنسجة المولدة 

 مثقبة تترتب أطرافها مع بعض مكونة شريط يشبه األنبوب: خاليا اسطوانية الشكل طويله لها أطراف -344
A. القصيبات 
B. األوعية الخشبية 
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. ويلعب الجلد دورا مهما في ذلكالمحافظة على درجة حرارة جسمه ثابته ضمن مدى معين  يستطيع اإلنسان.  1س

 من االنخفاض الشديد في درجة حرارة الجو. على الرغميمارس رياضة المشي  في فصل الشتاء أحد الرياضيين

لهذا الرياضي في الظروف م الجهد المبذول ودرجة حرارة الجسأي الرسوم البيانية التالية تمثل العالقة الصحيحة بين 

 المذكورة؟

 
A - أ 

 B- ب 

 C- ج 

D - د 

 وهب هللا الطيور العديد من المميزات التركيبية التي تساعدها على الطيران .... .2س

 : غير صحيحةأي من الصفات التالية 

 عظام الطيور خفيفة الوزن كونها مجوفة من الداخل -1

 تملك الطيور مثانة بولية تسعدها على تخزين البول أثناء الطيران -2

 الطيور أكياس هوائية تساعدها على التحليق طويالتملك  -3

 تتغذى الطيور على اللحوم حتى تحصل على طاقة عالية تساعدها أثناء الطيران -4

 تملك الطيور قلبا صغيرا يقلل من وزنه -5

A) 1  3و 

B) 2  5و  

C) 2  4و 

D) 3  5و 

 

   يوسف الشهراني/ لألحياءالدولي  إعداد المدرب

 مدرب الكفايات في أكاديمية أديوميتر

 ذو القعدة 9تبدأ دوراتنا في 

 تفاصيل التسجيل في حساب األكاديمية

    موقع قروب التليجرام في حسابي

 Yserhani15@تويتر : 

 



 
 

مصنع الطاقة في الخاليا حيث تعتبر الميتوكندريا  3س

 .تحدث بداخلها عملية التنفس الخلوي

 فيما يخص ذلك ؟ صحيحةأي من العبارات التالية    

 

 O2عن تعبر في الشكل المقابل  (2و)أ( 1) .1

 عنتعبر ( في الشكل المقابل 4( أو)3) .2

 الغذاء

 البكتيريا على ميتوكندرياتحتوي ال   .3

 توجد الميتوكندريا في الخاليا الحيوانية فقط .4

عند االنسان يزداد عدد الميتوكندريا في  .5

 الرئتين 

 

 

A) 1  4و 

B) 2  5و 

C) 3  5و 

D) 2  3و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا فيما يتعلق بالمناعة : أي مما يلي ليس صحيح  . 4س

 

 

A)  اللقاحات مناعة مكتسبةتُكون 

 

B) لدى حديثي الوالدة مناعة سلبية 

 

C) المناعة االصطناعية تبقى لسنوات 

 

D)  تبنى المناعة كلما تقدم العمر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فإن:ءالنشا لىع ييحتو راختبا بأنبو عند اضافة اللعاب الى .ءالنشا لليحيم إنز على باللعا ييحتو. 7س

 

 

 

 

 

  التسكر: عديدة السكريات خصائص من يعد يلي مما أي. 5س 

 

  األغشية خالل من النفاذية
 

  الماء في الذوبان
 

A) 
✓ ✗ 

B) 
✓ ✓ 

C) ✗ ✗ 

D) 
✓ ✗ 

  مخلوقات دقيقة تتواجد... الدياتومات6س

 

 

A) سطح المياه لتقوم بعملية البناء الضوئي  قريبة من 

 

B) اعماق البحار بسبب زيادة تركيز االكسجين الذي  في
 تحتاجه للعمليات الحيوية 

 

C)   متطفلة على جذوع االشجار 

 

D)    ا توجد في كل مكان تقريب 

 

a) تقل اللعاب وكمية تزداد النشاء كمية. 

b) االختبار أنبوب في جلوكوز ويظهر تقل النشاء كمية. 

c)  يمتص النشاء اللعاب. 

d) النشاء كمية تتغير ال. 

 



 
 

 100: )غرام في عملية الترشيح أثناء تركيب بالزما الدم وعن تركيب البول يحتوي الجدول التالي على معطيات. 8س

 ملل(.

 

 البول البالزما المادة

 0 8 بروتينات

 0 1.1 جلوكوز

 2 0.03 يوريا

 1.2 0.7 أمالح

 

 تم استنتاجها من الجدول؟أي من العبارات التالية تمثل معلومة صحيحة 

A-  الراشح امتصاص البروتينات من  إعادةتم 

B- الجلوكوز ال يتم ترشيحه في محفظة بومان بسبب حاجة الجسم له 

C-  من الراشح امتصاص الماء إعادةارتفاع نسبة اليوريا في البول سببها 

D- بعد ترشيحها داخل حبيبة النيفروناألمالح  عاد امتصاصال ي 



 
 

 

 

 

 

 

 

 . نُقلت خلية كبد انسان وخليه نباتيه من بيئتهما الطبيعيه الى مياه مقّطره. ما الذي يحدث للخليتين؟1س

 . خلية الكبد ال تتضّرر, بينما الخليه النباتيه تنفجر.1      

 . الخليه النباتيه ال تتضّرر, بينما خلية الكبد تنفجر.2      

 .تنكمش. خلية الكبد ال تتضّرر , بينما الخليه النباتيه 3      

 تنفجر كال الخليتان. 4      

 

 يمكن أن يضّر: الغليظةقسم كبير من االمعاء  استئصال. 2س

 الماء والفيتامينات الى الدم. بامتصاص. 1     

 الى الدم. وننواتج تحليل الده بامتصاص. 2     

 .البروتينات. بتحليل الكربوهيدرات وبتحليل 3     

 وبتحليل الفيتامينات.ون . بتحليل الده4     

 

 

 . اليرقات التي تقرض أوراق نبتة التبغ تُفِرز مخاطاً, يؤدي الى تغيير في المواّد التي تُفَرز من االوراق.3س

 نتيجة لهذا التغيير تنجذب الى نبتات التبغ حشرات تفتِرس اليرقات.     

 ؟الحشرات المفتِرسهو نبتات التبغبين  المتبادلة العالقةما هي      

 تطفّل. .1

 افتراس. .2

 تنافس. .3

 تكافل. .4

 

 

 

 

   يوسف الشهراني/ لألحياءالدولي  إعداد المدرب

 مدرب الكفايات في أكاديمية أديوميتر

 ذو القعدة 9تبدأ دوراتنا في 

 تفاصيل التسجيل في حساب األكاديمية

    موقع قروب التليجرام في حسابي

 Yserhani15@تويتر : 

 



 
 

 ( في مياه CO2( ولثاني اوكسيد الكربون )  O2ساعه الكميات النسبيه لالوكسجين )  12. قاس باحثون خالل 4س
 نهر معين. نتائج القياسات معروضه في الرسم البياني الذي امامك.     
 

 
 

 من المرجح انه في ساعات القياس, كانت معظم عشيرة النهر مكونه من:

 مخلوقات ذاتية التغذيه. .1

 مخلوقات غير ذاتية التغذيه. .2

 مخلوقات محلّله ومخلوقات ميته. .3

 مخلوقات محلّله ومخلوقات غير ذاتية التغذيه. .4

 

 هي ادينين.  DNAفي الـ  النيتروجينيةمن مجمل القواعد  9. ُوجد في بكتيريا معينه ان %5س

 للقواعد الثالث االخرى؟ النسبية يصف بصوره صحيحه الكميات 4 – 1اي سطر من االسطر     

 

 4االجابة : 

 :ألنها الحجم, صغيرة الثدييات من الباردة للمناطق مالءمة أكثر الحجم كبيرة الثدييات. 6س

 .  فقط النباتي الغذاء من قليل إلى تحتاج. 1  

 .لحجمها نسبيا   صغيرة خارجي سطح مساحة ذات. 2  

 .عالية أيض وتيرة ذات. 3  

 .نسبيا   منها أصغر حيوانات تفترس. 4  



 
 

 

 قصيرة؟ زمنية فترة خالل يحدث أن يُتوقع ماذا , السحالي جميع ماتت إذا. غذائية شبكة أمامك. 7س

  .البعوض عدد ويزداد الفئران, عدد يزداد. 1    

 .البعوض عدد ويزداد الحنطة, بادرات عدد يزداد. 2    

 .البعوض عدد ويقل الباز, طيور عدد يقل. 3    

 .الفئران عدد ويزداد الحنطة, بادرات عدد يقل. 4    

 

 

 

 نجد اإلنسولين, بعمل عمله قارنا إذا". تأهب حالة" إلى الجسم إدخال على( األدرينالين) اإلبينفرين هورمون يعمل. 8س

 :يعمل اإلبينفرين أن

 .جلوكوز إلى ليكوجينجال تحول سرعة من يزيد - نسوليناال مثل  .1  

 .جلوكوز إلى ليكوجينجال تحول سرعة من يقلل - نسوليناال مثل.  2  

 .جلوكوز إلى ليكوجينجال تحول سرعة من يقلل - نسوليناال عكس.  3  

 .جلوكوز إلى ليكوجينجال تحول سرعة من يزيد - نسوليناال عكس.  4  
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 أسئلة كفايات المعلمين

 )القمة(

 واألحياء مادة العلوم

محاكاة شيء أو حدث ما، وتساعد في تصور أو تخيل األشياء التي يصعع  رييتاعا أو فاماعا، وتعد تم عل  /1

 أشياء صغيرة جداً أو كبيرة جداً 

a)  القانون العلمي  (b الفرضية  (c النماذج العلمية (d التجربة 

 ( SIوحدة تياس كمية المادة في النظام الدولي ) /2

a)  مول   (b شمعة  (c نيوتن  (d كالفن 

 مقياس القوة الذي يعتمد على الجاذبية األرضية ويمكن أن يتغير بتغيير موتع الجسم  /3

a)  الحجم   (b السرعة  (c الكتلة  (d الوزن 

 تعرف كتلة المادة الموجودة في وحدة الحجوم  /4

a)  السرعة   (b القوة  (c المادة  (d الك افة 

 ذرات نفس العنصر، لاا نفس عدد البروتونات، ولكناا تختلف في عدد النيوترونات  /5

a)  الفلزات  (b النظائر  (c المخاليط  (d المركبات 

مخلععوم متجععانس تتععوزر عناصععرت ومركباتعع  بالتسععاوي علععى المسععتو  الجزيئععي دون أن تت ععكل بيناععا  /6

 روابط كيميائية 

a)   المرك  (b الالفلزات  (c المحلول  (d  الراس 

 مواد تستقبل أيونات الايدروجين، وتكون أيونات الايدروكسيد عند ذوباناا في الماء  /7

a)  األحماض  (b األمالح  (cات الفلزات أشب (d القواعد 

  14مقياس لحمضية أو تاعدية المحلول تتدرج تيمت  من الصفر الى  /8

a)  الرتم الايدروجيني (b أس التعادل  (c أشبات الفلزات (d القواعد 

 خاصية مقاومة السائل للجريان واالنسياب  /9

a)  الذوبان   (b اللزوجة  (c التوتر السطحي (d االسموزية 

 ، يكون هذا المحلول 12إذا كان الرتم الايدروجيني للمحلول  /10

a)  حمضي  (b تاعدي  (c متعادل  (d لزج 

 ال يختلط الزيت بالماء ألن الجزيئات  /11
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a)  تطبية كلاا    (b غير تطبية كلاا  

b)  جزيئات الماء تطبية والزيت غير تطبية (c لماء غير تطبية والزيت تطبية اجزيئات 

 معدل التحلل للنواة يقاس بعمر النصف وهو الزمن الالزم لتحلل نصف كمية العنصر من  /12

a)  النظائر   (b أشعة الفا  (c أشعة بيتا  (d اشعة جاما 

 تفاعل كيميائي تتحد في  مادتان أو أك ر لتكوين مادة جديدة واحدة  /13

a)  تفاعل احتراق  (b تفاعل تكوين (c تفاعل تفكك  (d تفاعل إحالل 

ين فقعط، إذا كعان إلكتعرونات المجال الفرعي الواحد ال يزيعد علعى إلكترونالمبدأ الذي ينص على أن عدد  /14

 ان يدوران في اتجاهين متعاكسين لكتروناإل

a)  مبدأ أوفباو  (b باولي  (c هوند  (d أفوجادرو 

مواد تؤدي الى إبطاء التفاععل الكيميعائي أي أناعا تجععل عمليعة تكعوين كميعة محعددة معن المعادة الناتجعة  /15

 تأخذ وتتاً أمول. أو توتف التفاعل تماماً 

a)  محفز   (b عامل مساعد (c من طات  (d م بطات 

  توة الدفع المؤثرة في جسم داخل مائع تساوي وزن المائع الذي يزيح  هذا الجسم /16

a)  مبدأ باسكال  (b مبدأ باولي  (c مبدأ أرخميدس (d مبدأ هوند 

 التغيير في السرعة المتجاة مقسوماً على الزمن الالزم لاذا التغير  /17

a)  التسارر   (b العجلة  (c السرعة اللحظية (d القوة 

 يعتمد القانون ال اني لنيوتن على  /18

a)  الحجم   (b الك افة  (c الكتلة  (d الوزن 

م معن األرض الععى موتعع أعلععى معن رأسعع ، مقععدار 2نيععوتن مسععافة  500رافعع أثقععال يرفعع وزنععاً مقعدارت  /19

 ال غل الذي يبذل  هو 

a) 250  جول  (b250  نيوتن  (c1000  جول (d1000  نيوتن 

 تقاس المقاومة الكاربائية للجسم بوحدة  /20

a) وم األ   (b الفولت  (c األمبير  (d شمعة 

 القانون الذي ينص على أن المادة ال تفنى وال تستحدث وإنما تتحول من شكل الى آخر هو  /21

a)  تانون بويل  (b تانون نيوتن  (c تانون التسارر (d تانون حفظ المادة 

 ال حنة  سالبةات إلكتروناتترح أن الذرة تتكون منكرة متجانسة موجبة ال حنة تتوزر فياا  /22

a)  بور   (b الفوازيي   (c تومسون  (d رذرفورد 
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 الذرة متعادلة كاربيا ألن:  /23

a) ات السالبة لكترونعدد البروتونات الموجبة = عدد اإل 

b)  عدد البروتونات = عدد النيوترونات 

c) النيوتروناتات = عدد لكترونعدد اإل 

d) ات لكترونعدد البروتونات = ضعف عدد اإل 

 العدد الذري هو  /24

a)  عدد البروتونات  (b عدد النيوترونات (c عدد أفوتادرو (d معادلعععععععععععععععععععة

 الغازات 

 تعتمد ذائبية المادة المذابة على  /25

a)  الضغط   (b الكتلة  (c درجة الحرارة (d التوتر السطحي 

 التفاعل الكيميائي الذي يطلق ماتة حرارية هو تفاعل  /26

a)  ماص للحرارة  (b مارد للحرارة (c تميع  (d تفاعل اتزان 

.𝟔عدد الجسيمات في مول واحد، ويساوي  /27 𝟎𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟒 

a) المعادلة الماصة للغازات (b رتم أفوجادرو (c الكتلة المولية (d القانون الجزئي 

𝑨التفاعل  /28 + 𝑩𝒙 → 𝑨𝒙 + 𝑩 

a)  تفاعل تكوين  (b تفاعل تفكك  (c تفاعل احتراق (d تفاعل إحالل 

 ل  يسمى فرق الجاد بين الطرفين الموج  والسا /29

a)  التيار الكاربائي  (b المقاومة  (c شدة التيار  (d جاد البطارية 

 تم ترتي  العناصر في الجدول الدوري الحديث حس   /30

a)  تزايد العدد الذري (b تزايد العدد الكتلي (c تفاعلاا مع األكسجين(d تطبيتاا 

 

 يختص تانون بويل بالضغط والحجم، ويعبر عن  بالمعادلة التالية  /31

a) 𝑷𝟏𝑽𝟐 = 𝑷𝟐𝑽𝟏  (b𝑷𝟏 =
𝑷𝟐𝑽𝟏

𝑽𝟐
  (c𝑷𝟏𝑽𝟏 = 𝑷𝟐𝑽𝟐 (d𝑽𝟐 =

𝑷𝟐𝑽𝟏

𝑷𝟏
  

 الفعل وردة الفعل توتان متساويتان في المقدار لكن متضادتين في االتجات  /32

a)  القانون األول لنيوتن (b القانون ال اني لنيوتن (c القانون ال الث لنيوتن(d تععععانون حفععععظ

 المادة 
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 توصيل األجازة بحيث يكون هناك أك ر من مسار مغلق لسريان التيار  /33

a)  دائرة التوازي  (b دائرة التوالي  (c تدفق التيار  (d تععععععععععععععععععععععععردد

 الموجات 

الموصععل مرديععاً مععع معععدل التغيععر فععي الفععي  تتناسعع  القععوة الدافعععة الكاربيععة التأثيريععة المتولععدة فععي  /34

 المغناميسي المؤثرة على الموصل 

a)  تاعدة لنز  (b تانون باسكال (c تانون بور  (d تانون فرداي 

 تغيير اتجات ال عار الضوئي عندما يجتاز السطح الفاصل بين وسطين مختلفين  /35

a)  انكسار   (b انعكاس  (c ت تت  (d تجميع 

 رة شحنة نواة الذ /36

a)  متضاعفة  (b موجبة  (c سالبة  (d متعادلة 

 خطوم المجال المغنطيسي تحدد اتجات المجال المغنطيسي وتتزاحم عند  /37

a)  الوسط   (b األتطاب  (c القط  ال مالي (d القط  الجنوبي 

 في ملف يعاكس التغير في الفي  المغناميسي المسب  ل  المتولد اتجات التيار التأثيري  /38

a)  تانون بور  (b تاعدة باسكال (c تاعدة لنز  (d تانون فاراداي 

 

 ة التي تعبر نقطة محددة خالل ثانية يعدد األموال الموج /39

a)  شدة التيار  (b المقاومة  (c مول الموجة (d تردد الموجة 

 الضوء عبارة عن أمواج كارومغناميسية تنت ر بسرعة في الفراغ، وهو عبارة عن  /40

a)  فوتونات  (bتاإلكترون  (c بروتونات  (d نيوترونات 

 عندما يسقط شعار ضوئي على سطح مصقول فإن   /41

a)  ينعكس   (b ينكسر  (c يت تت  (d يُمتص 

 الصورة المتكونة بواسطة المرآة المستوية تكون  /42

a)  حقيقية مقلوبة  (b حقيقية معتدلة (c خيالية معتدلة (d خيالية مصغرة 

 المرآة المقعرة  /43

a)  تفرق األشعة  (b تجمع األشعة (c تمتص األشعة (d تكسر األشعة 

 عندما يكون الجسم على مسافة أتل من البعد البؤري للمرأة المقعرة، تكون الصورة  /44

a)  حقيقية مساوية للجسم (b خيالية مساوية للجسم(c خيالية مكبرة معتدلة (d خيالية مكبرة مصغرة 
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 ف الموجة حول حواف األجسام يسمى انعطا /45

a)  انكسار   (b حيود  (c انعكاس  (d امتصاص 

 موجات مولية تنتج عن اهتزاز األجسام وال تنتقل إال عبر األوسام المادية  /46

a)  موجات صوتية (b موجات ضوئية (c موجات كارومغناميسية (d موجات ال سلكية 

 كمية الطاتة الصوتية التي تحملاا الموجة التي تعبر مساحة محددة خالل ثانية واحدة  /47

a)  درجة الصوت (b تردد الصوت  (c شدة الصوت (d حدة الصوت 

 يقاس مستو  شدة الصوت بوحدة  /48

a)  الفولت   (b المانوميتر  (c األمبير  (d الديسبل 

 يقاس تردد الموجة بوحدة  /49

a)  الايرتز  (b األوم  (c الفولت  (d الديسبل 

 الزخم هو مقياس لدرجة صعوبة إيقاف الجسم ويعتمد على  /50

a)  كتلة الجسم وسرعة المتجاة 

b)  حجم الجسم وسرعة المتجاة 

c)  وزن الجسم وسرعة المتجاة 

d)   كتلة الجسم ووزن 

 عند ارتفار درجة حرارة جسم تزداد سرعة جزيئات  وتتباعد عن بعضاا مما يؤدي الى  /51

a)  انكماش الجسم  (b برودة الجسم (c تمدد الجسم  (d تحرك الجسم 

 ف ودرجة غليان   32ْعلى المقياس الفارناايتي تكون درجة تجمد الماء  /52

a) 220ْ     (b212ْ    (c300ْ    (d230ْ   

 للتحويل من المقياس السيليزي الى مقياس كالفن  /53

a)  + ْ 273ك=س  (b ْ 273-ك = س  (c + 277ك = ْس  (d = ك
س°

𝟐𝟕𝟑
 

 يسمى انتقال الحرارة عن مريق التالمس المباشر  /54

a)  اإلشعار  (b التأثر  (c الحمل  (d التوصيل 

 

 مواد صلبة غير عضوية موجودة مبيعيا، ينفرد كل مناا بتركيب  الكيميائي وترتي  ذرات   /55

a)  الفحم   (b الفلزات  (c المعادن  (d الالفلزات 
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 مادة مكونة من معدنين أو أك ر  /56

a)  الفحم   (b الفلز  (c الالفلز  (d الصخور 

 يوجد ثالثة أنوار من الصخور  /57

a)  نارية، جرانيتية، بازلتية    (b نارية، رسوبية ، بازلتية 

c)  متحولة، نارية، جرانيتية    (d نارية، رسوبية، متحولة 

 من الصخور الرسوبية العضوية  /58

a)  الفحم   (b ملح الااليت  (c الجرانيت  (d البازلت 

 اح والميات اهتراء الصخور أو الرسوبيات ونقلاا، بفعل الجاذبية والجليد والري /59

a)  التجوية   (b التعرية  (c التجوية الميكانيكية (d التجويععععععععععععععععة

 الكيميائية 

 خسوف القمر يحدث عندما  /60

a)  تقع األرض بين ال مس والقمر   (b تقع ال مس بين األرض والقمر 

c)  ليس أيا مما ذكر   يقع القمر بين ال مس واألرض 

 الجااز المستخدم لتسجيل الموجات الزلزالية يسمى  /61

a)  ريختر   (b المانوميتر  (c الجلفانوميتر  (d السيزموجراف 

 م بعد اختراع  للمجاو هو 1665العالم الذي اكت ف الخاليا عام  /62

a)  لويس باستير  (b ليفناوك  (c روبرت هوك (d ابن البيطار 

 من الفروتات بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية عدم وجود  /63

a)  النواة   (b الميتوكوندريا (c الجسم المركزي (d السيتوبالزم 

 مواتع صناعة البروتين في الخلية  /64

a)  الرايبوسومات  (b الميتوكوندريا (c الجدار الخلوي (d الجسم المركزي 

 مصانع الطاتة في الخلية هي  /65

a)  ال بكة االندوبالزمية (bالكروموسومات (c الميتوكوندريا (d جااز جولجي 

 الفقاريات، بحرية، جسماا م ق  لاا فتحة علوية شايقية زفيرية محامة بأهداب  /66

a)  الديدان المفلطحة (b االسفنجيات  (c الالسعات  (d الرخويات 

 لاا أصداف وتدم عضلية للحركة ويغلف جسماا غ اء نسيجي يسمى العباءة  /67

a)  الجوفمعويات  (b ال عاعيات  (c الم قبات  (d الرخويات 
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 عدد األجزاء الرئيسية لجسم الح رات  /68

a)  جزء واحد  (b جزئان  (c ثالثة أجزاء  (d أربعة أجزاء 

 عدد أرجل العنكبيات  /69

a)  زوجان   (b أزواجأربع  (cثالثة أزواج  (d خمسة أزواج 

 ينتمى جراد البحر الى  /70

a)  الق ريات  (b العنكبيات  (c جلد شوكيات (d رخويات 

 سمك القرش م ال لـ  /71

a)  األسماك العظمية (b األسماك الغضروفية (c الالفكيات  (d الالفقاريات 

 العلجوم م ال لـ  /72

a)  البرمائيات  (b األسماك  (c الق ريات  (dالالفكيات 

 عضو جاكوبسون عضو متخصص يميز بحاسة شم توية موجود في  /73

a)  الطيور   (b األسماك  (cالزواحف  (d البرمائيات 

 تمتلك الطيور غدة زيتية عند تاعدة الذيل وظيفتاا  /74

a)  ت حيم ريش الطائر  التخلص من الفضالت (c التنفس  (d التكاثر 

 ات الكيسية من أم لة ال ديي /75

a)  الكواال   (b اإلنسان  (c منقار البط  (dآكل النمل ال وكي 

 االنقسام الذي يحدث في الخاليا الجسدية ويؤدي الى النمو وتعوي  الخاليا التالفة هو  /76

a)  انقسام اختزالي  (b ان طار بسيط (c انقسام متساوي (d انقسام منصف 

 بـالسحالي والحرباء تتكاثر ال جنسيا  /77

a) التبرعم   (b التجزي  (cاالن طار  (d التجدد 

 يوجد في جسم اإلنسان  /78

a) 46  كروموسوم  (b16  كروموسوم (c92 كروموسوم (d52  كروموسوم 

 بعد اإلخصاب في النبات يتحول المبي  الى  /79

a)  بذرة   (b ثمرة  (c زهرة  (d بادرة 

 أول من درس علم الوراثة في تجارب  على نبات البازالء هو العالم  /80

a)  لويس باستير  (b فالنج  (c مندل  (d روبرت هوك 

 الكروموسوم مسؤولة عن صفة محددة هي  DNAتطعة من  /81
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a)  رايبوسوم  (bRNA  (cATP  (dجين 

 الصفات المرتبطة بالجنس يتحكم باا جينات موجودة على الكروموسوم  /82

a) X   (bY   (cYY   (dYZ 

 النباتات الالوعائية تتكاثر بـ  /83

a) ي طالتلقيح الخل  (bاألبواغ  (c التطعيم  (d البذور 

 يزداد سُمك السيقان والجذور نتيجة النقسام خاليا  /84

a)  الب رة الخارجية  (b الب رة الداخلية (c الق رة  (d الكامبيوم 

 أعضاء التأنيث في الزهرة  /85

a)  السبالت  (b البتالت  (c الكرابل  (d األسدية 

 عضو التكاثر في النباتات الزهرية  /86

a)  األزهار   (b األوراق  (c الجذور  (d السيقان 

 األوراق ذات العروق ال بكية توجد في النباتات /87

a)  الحزازية  (b السرخسية  (c ذوات الفلقة الواحدة (d ذوات الفلقتين 

 خاليا نباتية سميكة وصلبة تقوم بوظيفة الدعم والنقل في النبات  /88

a)  خاليا بران يمية  (b خاليا كولن يمية (c خاليا سكلران يمية (d أنسجة مولدة 

 تحدث عملية الاضم الكيميائي في اإلنسان بسب  وجود  /89

a)  االنزيمات  (b الارمونات  (c المن طات  (d الم بطات 

 تصنع العصارة الصفراوية في  /90

a)  الكبد   البنكرياس   (c الطحال  (d اإلثني ع ر 

 مواد غذائية عضوية يحتاج إلياا الجسم للنمو والوتاية من األمراض  /91

a)  الفيتامينات  (b األمالح المعدنية (c االنزيمات  (d الارمونات 

 تستقبل من  Bفصيلة الدم  /92

a) O, AB   (bA, AB  (cO, B  (d كل ما ذكر 

 العضالت بالعظام بواسطة نسيج رابط ما يسمى  تتصل /93

a)   العص  (b البصيلة  (c األدمة  (d الوتر 

 تنتج رسائل كيميائية تسمى الارمونات  /94

a)  الغدد الصماء  (b الم بطات  (c النفرونات  (dالقوتعة 
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 تقع داخل الدماغ تنتج هرمون ميالتونين الذي ينظم نمط النوم واالستيقاظ  /95

a)  الغدة الدرتية  (b غدة البنكرياس (c الغدة الكظرية (d الغدة الصنوبرية 

 حس  نظام لينيوس فإن المخلوق الحي يعطي اسماً علمياً بناًء على  /96

a)  الطائفة   (b الرتبة والفصيلة (c الجنس والنور (d فوق المملكة 

 يترك  من حم  نووي محام بغالف بروتيني  /97

a)  البكتريا  (b  الطحال  (c الفيروسات  (d الفطريات 

 مرض النوم يسبب  مفيل يسمى  /98

a)  البالزموديوم  (b الترايبانوسوما (cالبراميسيوم  (d انتاميبا هيستوليتا 

 فطر ومحل  يعي ان معاً معي ة تكافلية  /99

a)  األشنات  (b الطفرة  (c التحوصلي  (d التجزي 

 محل  سبيروجيرا م ال للـ /100

a)  الطحال  الذهبية (b الطحال  الحمراء (c الطحال  البنية (d الطحال  الخضراء 

 المخلوتات التي تتغذ  على الفضالت والمواد العضوية تسمى  /101

a)  مستالكات  (b محلالت  (c منتجات  (d منافسات 

 عالتة بين مخلوتين يستفيد أحدهما من اآلخر، بينما ال يستفيد اآلخر وال يتضرر  /102

a)  تعايش   (b  تقاي  (c تطفل  (d افتراس 

 يتكون )المطر الحمضي( عندما ينطلق غاز  /103

a) 𝑺𝑶𝟐, 𝑪𝑶𝟐  (b𝑯𝑪𝒍  (c𝑵𝒂𝑶𝑯  (d غاز المي ان 

 تدرة المخلوق الحي على العيش في بيئت  تسمى  /104

a)  استجابة  (b تكيف  (c تعايش  (d اتزان 

 ضي يوجد في جميع الخاليا حقيقية النواة يقوم بتغليف البروتين وتعديل  لنقل  خارج الخلية عُ  /105

a)  الرايبوسومات  (b الميتوكوندريا (c جااز جولجي (d النواة 

 من تتكون الارمونات  /106

a)  الكربوهيدرات  (b األحماض النووية (c السكريات  (d البروتينات 

 تغطي أوراق األشجار بدهون تمنع فقدان الماء تسمى  /107

a)  الكيوتيكل  (b كولن يما  (c بران يما  (d سكران يما 

 المسؤول عن تركي  الغ اء الخلوي  /108
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a)  الكوليسترول  (b الدهون المفسفرة (c الكايتين  (dيكل تالكيو 

 يتكون الحم  النووي من وحدات صغيرة مكررة تسمى  /109

a)  بوليمرات  (b جينات  (c نيوكليوتيدات (d تاعدة نيتروجينية 

 مركبات بروتينية تحفز وتسرر التفاعالت الجيوكيميائية داخل الجسم  /110

a)  االنزيمات  (b تواعد نيتروجينية (c أحماض أمينية (d كيوتيكل 

 الذي يحتوي مجموعات من الفوسفات  النيوكليتيديسمى  /111

a) ADP   (bATP  (cACP  (dAPT 

 جزيئات كبيرة معقدة تخزن المعلومات الوراثة وتنقلاا  /112

a)   األحماض األمينية(b األحماض النووية(cادينوسين ثالثي الفوسفات (d دهون مفسفرة 

 البكتريا الحقيقية النواة تحتوي ُجدرها على  /113

a)  سيليلوز  (b كايتين  (c ببتيدوجاليكان (d  سيليكا 

 مخلوق حي حقيقي النواة عديد الخاليا جدارت الخلوي يترك  من الكايتين  /114

b)  فطرالم روم  (b دودة األرض (c حزازيات  (d براميسيوم 

 الجدار الخلوي للبكتريا الموجبة لصيغة جرام باللون  يتلون /115

a)  األزرق   (b )البنفسجي )ترمزي (c الوردي الفاتح (d األحمر 

 تعيش على جذور النباتات البقولية وتقوم بت بيت النيتروجين في التربة  /116

a)  الفيروسات  (b دودة األرض (c البكتريا  (d  الطحال 

 بروتين يمكن أن يسب  عدو  أو مرض للمخلوتات الحية  /117

a)  فيروس   (b بكتريا  (c مالئعي  (d بريون 

 مالئعيات تستخدم كمبيدات ح رية  /118

a) روية غالفطريات ال (b البياض الزغبي (c الدياتومات  (d الميكروسبوريديا 

 عملية جنسية يتم خاللاا تبادل المادة الوراثية ولكن ال تنتج مخلوتات جديدة  /119

a)  التجزي   (b تكوين األبواغ (c االتتران  (d التبرعم 

 وحدة البناء األساسية في جسم الفطريات  /120

a)  األبواغ   (b الايفات  (c الغزل الفطري (d األشنات 

 تنتج إناث بع  الحيوانات بيوض دون حدوث تلقيح  /121

a)  تبرعم   (b تجديد  (c تجزي  (d تكاثر عذري 
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 كرة من الخاليا مملوءة بسائل تكونت باالنقسام المتساوي  /122

a)  البالستيوال  (b الجاستروال  (c الكيس الجنيني (d الزايجوت 

 ينتمي تنديل البحر الى  /123

a)  الم قبات  (b االسفنجيات  (c الرخويات  (d الجوفمعويات 

 الجااز اإلخراجي للديان المفلطحة يتكون من وحدات تسمى  /124

a)  الايفات  (b الخاليا اللابية (c أنابي  ملبيجي (d خاليا السعة 

 تسب  مرض )داء الفيل( لإلنسان  /125

a)  الديدن الخطافية   الديدان ال عرية  (c ديدان االسكارس (d ديععداد

 الفيالريا 

 تحيط باألعضاء الداخلية للرخويات  /126

a)  العباءة   (b النقريديا  (c القانصة  (d الحوصلة 

 دودة األرض لاا  /127

a)  تلبان   (b ثالثة تلوب  (c خمسة تلوب  (d تل  واحد 

 تساعد على استمرار سريان الدم بعد العمليات الجراحية الدتيقة  /128

a)  ديدان العلق  (b ديدان األرض (c عديدة األشواك (d الحالزين 

 تتواصل أفراد النمل معاً بواسطة مواد كيميائية تفرزها تسمى  /129

a)  ستيرويدات  (b هرمونات  (c فرمونات  (d بريونات 

 من الح رات الخن ى، ح رة  /130

a)  البق   (b الجراد  (c الفراشة  (d البرنقيل 

 ح رة كاملة( يوجد في  –حورية  –التحول الناتص للح رات )بيضة  /131

a)  الذبابة   (b الفراشة  (c الجراد  (d البعوض 

 الوحيد من شوكيات الجلد الذي ل  أعضاء تنفس على شكل شجرة تنفسية  /132

a)  خيار البحر  (b نجم البحر  (c تنفذ البحر  (dالبحر  نأتحوا 

 ل  دور مام في وظيفة الغدة الدرتية  /133

a)  الكلور   (b الفسفور  (c اليود  (d النيتروجين 

 القل  في األسماك مكون من  /134

a)  حجرة واحدة  (b حجرتان  (c ثالثة حجرات (d أربع حجرات 
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 م ال لألسماك المتطفلة  /135

a)  الجريث   (b الجلكي  (c السلمون  (d التونا 

 تضم البرمائيات  /136

a)  العلجوم  (bالديدان عديمة األمراف (c الضفادر  (d جميع ما ذكر 

 تنتمي ديدان السيسيليا الى  /137

a)  البرمائيات  (b الديدان الحلقية (c الديدان االسطوانية (d الديدان المفلطحة 

 يعتبر الراكون من  /138

a) الت األع اب آك(b آكالت الح رات (c )القارتة )آكالت أع اب ولحوم(dآكالت لحوم 

 تسمى ال دييات آكالت األع اب  /139

a)  تارتة   (b مجترات  (c مقترسات  (d تانصات 

 تنتمي القنافذ الى رتبة  /140

a)  الخيالنيات  (b القوارض  (c األرنبيات  (d آكالت الح رات 

 عدد عظام الايكل العظمي في اإلنسان البالغ  /141

a) 206  عظمة  (b210  عظمة (c200  عظمة (d208  عظمة 

 أي مما يأتي ال ينتمي الى الايكل المحوري لإلنسان  /142

a)  الجمجمة  (b العمود الفقري (c الضلور  (d الحوض 

 توجد في مكان التقاء عظمين أو أك ر تسال الحركة وتمنع االحتكاك بين العظام  /143

a)  الغضاريف  (b مادة العظمين (c االسفنجين  (d المفاصل 

 ةالالإراديمن العضالت  /144

a)   القل   (b اليد   (c الرجل  (d العين 

  تصاب عضالت الرياضيين بال د العضلي أو اإلعياء نتيجة تركيز /145

a) ATP   (b حم  الالكتيك (cيك ورلكحم  الايدرو(d حم  الخليك 

 يسيطر على اتزان الجسم وينسق حركات   /146

a)  الحبل ال وكي  (b منطقة تحت المااد (c القنطرة  (d المخيخ 

 يعمل على الحفاظ على االتزان الداخلي لجسم اإلنسان وتنظيم درجة حرارت   /147

a)  الجااز الاضمي (b الجااز التنفسي (c الجااز الدوري (d الجااز العصبي 

 أوعية دموية تحتوي على صمامات تمنع رجور الدم في االتجات المعاكس لجريان   /148
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a)  األوردة   (b ال رايين  (c ال عيرات الدموية (d األوعية الليمفية 

 تتكون خاليا الدم البيضاء في  /149

a)  الكبد   (bالطحال  (c نخار العظم األحمر (d العضالت 

 تؤدي دورا هاما في تخ ر الدم عند حدوث الجروح  /150

a)  األنتجينات  (b الصفائح الدموية (c كريات الدم الحمراء (d كريات الدم البيضاء 

 تحام الرئتين في ال دييات بغ اء رتيق، شفاف لحمايتاا يسمى:  /151

a)  البللورا  (b التامور  (c الحويصالت الاوائية(d العباءة 

 تحتوي كل كلية على حوالي مليون وحدة ترشيح تسمى  /152

a)  النخار   (b الحوض  (c محفظة بومان (d النفرون 

 توجد في نااية المعدة عضلة عاصرة تسمى  /153

a)  العضلة العاصرة الفؤادية   (b  العضلة العاصرة البوابية  

c)  الدهليز      (d الحوض 

 الوسط الداخلي للمعدة  /154

a)  حمضي  (b تلوي  (c ملحي  (d متعادل 

 تعمل االنزيمات المعوية في وسط  /155

a)  حمضي  (b تلوي  (c ملحي  (d متعادل 

 يخزن الجلكوز الزائد في الكبد والعضالت على شكل  /156

a)  سكروز   (b فراكتوز  (c جاليكوجين  (dATP 

 مادة كيميائية تفرز بكميات ضئيلة جدا وتؤثر في خاليا معينة لتعطي استجابة محددة  /157

a)  االنزيمات  (b الفريونات  (c الفرمونات  (d الارمونات 

 تفرز الغدة النخامية هرمون  /158

a)  النمو   (b ال يروكسين  (c الكالسيتونين  (d االدرينالين 

 هرمون يساعد في زيادة مستو  السكر في الدم ويقلل االلتاابات  /159

a) لدوستيرن أ  (b الكورتيزول  (cدرينالين أنور  (d ابينفرين 

 الارمون المسؤول عن إظاار الصفات الذكرية عند البلوغ  /160

a)  البروجسترون  (b االستروجين  (c التستوستيرون (d االدرينالين 
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 لحوصلة بعد اإلباضة الى تركي  يسمى تتحول خاليا ا /161

a)  الجسم القطبي  (b الجاستروال  (c الجسم األصفر (d الحوصلة 

 يخزن الدم وتتحطم في  كريات الدم الحمراء التالفة والارمة  /162

a)  البنكرياس  (b الكبد (c اللوزتين  (d الطحال 

 نور من المناعة يحدث بعد تعرض جااز المناعة لمولدات الضد وإنتاج خاليا الذاكرة  /163

a)  االستجابة األولية (b المناعة السلبية (c المناعة اإليجابية (d المناعة ال انوية 

 DNAأك ر نباتات اليابسة بسامة، حيث تفتقر الى تسلسل  /164

a)  الحزاز الطحلبي (b الح ائش الكبدية (c الحزازيات المنبطحة (d الح ائش البوتية 

 تنتمي الخن اريات الى النباتات  /165

a) )المجنحة )السرخسيات (b الصولجانية  (c الح ائش الكبدية (d الح ائش البوتية 

 تسمى النباتات التي ت كل بذورها جزء من ال مرة  /166

a)  حزازيات  (b سرخسيات  (c مغطاة البذور (d معراة البذور 

 تنتمي أشجار الصنوبر الى تسم  /167

a) النباتات المخرومية (b النباتات الجنكية (c نباتات النيتوفايت (dنباتات السيكادات 

 تتكون ألياف النباتات من  /168

a)  خاليا بران يمية  (b خاليا كولن يمية (c خاليا اسكلران يمية (d خاليا حجرية 

 ساق واألوراق تنتج خاليا جديدة تسب  زيادة مول ال /169

a)  األنسجة المولدة القمية    (b األنسجة المولدة الجانبية  

c)  األنسجة المولدة البينية    (d األنسجة الوعائية 

 أول هرمون نباتي تم اكت اف   /170

a)  األكسين  (b الببسين  (c التربسين  (d األمايليز 

 عضو النبات الذي يتحول الى ثمرة بعد اإلخصاب هو  /171

a)  السبالت  (b األسدية  (c المتك  (d  المبي 

 الفراولة من أنوار ال مار  /172

a)  اللحمية البسيطة (b)المجمعة )الملتحمة (c المركبة  (d الجافة 

 جميع التفاعالت الكيميائية في الخلية تسمى  /173

a)  البناء الضوئي  (b  األي  (c تفاعالت ضوئية (d تفاعالت ال ضوئية 
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 تحرير الطاتة نتيجة تحليل الجزيئات الكبيرة الى صغيرة يسمى  /174

a)  بناء ضوئي  (b تفاعل ضوئي (c مسار هدم  (d مسار البناء 

 وحدة الطاتة الحيوية التي تستخدماا الخاليا في تفاعالتاا المتنوعة  /175

a) ATP    (bADP  (cAMP  (dAAT 

 عملية التنفس الخلوي تعتبر  /176

a)  مسار هدم  (b مسار بناء  (c  أي  (d تفاعل ضوئي 

𝟔𝑪𝑶𝟐المعادلة الكيميائية  /177 + 𝟔𝑯𝟐𝑶 → 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔 + 𝟔𝑶𝟐  تم ل 

a)   عملية األي  (b عملية البناء الضوئي(c مسار الادم  (d مسار البناء 

 

𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔تم ل المعادلة التالية ماتة  /178 + 𝟔𝑶𝟐 → 𝟔𝑪𝑶𝟐 + 𝟔𝑯𝟐𝑶 + 

a)  عملية البناء الضوئي (b التنفس الخلوي (c  عملية األي (d مسار الادم 

 تحدث عملية التنفس الخلوي في  /179

a)  الميتوكوندريا  (b البالستيدات  (c الجدار الخلوي (d النواة 

 انقسام الخلية الذي ينتج ام اج أحادية المجموعة الكروموسومية هو  /180

a)  انقسام بسيط  (b انقسام ميوزي (c انقسام ميتوزي (d انقسام متساوي 

 انتقال الصفات من جيل الى جيل آخر  /181

a)  وراثة   (b عبور  (c مفرة  (d تبادل أجيال 

 تظار الصفة المنتحية عندما يكون الفرد  /182

a)  حامال للصفة (b متماثل الجينات المنتحية (c متباين الجينات المنتحية(d هجين 

 ختالالت الوراثية السائدة في اإلنسان من اال /183

a)  مرض هنتجتون  (b الجالكتوسيميا (c المااق  (d التليعععععععععععععععععععف

 الكيسي 

 مرض أنيميا الخاليا المنجلية م ال على  /184

a)  السيادة التامة  (b السيادة غير التامة (c السيادة الم تركة (d السيادة المنتجة 

 من القواعد النيتروجينية ثنائية الحلقات )البيورين(  /185

a)  الجوانين  (b السايتوسين  (c اليوراسيل  (d ال ايمين 

 حول مجموعة من البروتينات ت ب  الخرز تسمى  DNAيلتف جزيء  /186
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a)  ببتونات  (b نيوكليوسومات (c جينات  (d هستونات 

 الحلزوني المزدوج  DNAوفصل جزيء  يسمى االنزيم المسئول عن فك االلتواء /187

a)  انزيم االميلز  (b انزيم الببسين (c انزيم هيليكيز(d انزيم المالتيز 

 القاعدة النيتروجينية المتممة لالثيمين هي  /188

a)  االدينين  (bتوسين يالسا  (c اليوارسيل  (d الجوانين 

 حم  نووي يتكون من سكررايبوز وتاعدة نيتروجينية هي  RNAجزيء  /189

a)  السايتوسين  (b الجوانين  (c ال ايمين  (dاسيل راليو 

الخليععة يتععراوح بععين تغيععر فععي القواعععد النيتروجينيععة وإزالععة مقععامع كبيععرة مععن  DNAتغيععر دائععم فععي  /190

 الكروموسومات 

a)  مفرة   (b عبور  (c تداخل  (d سيادة 

 أي من األحماض النووية التالية يسام في الترجمة  /191

a) DNA  فقط  (brRNA  (cmRNA  فقط (dmRNA, tRNA 

 ما الطراز الكروموسومي ل خص مصاب بمتالزمة تيرنر  /192

a) OY   (bXXY  (cXO   (dXYY 

 هو  Bالطراز الجيني المحتمل ل خص فصيلة دم   /193

a) iBI   iib(   iAIc(   BIAId( 

 الصفات المرتبطة مع الجنس يتحكم فياا جينات موجودة على الكروموسوم  /194

a) Y   (bZ   (cO   (dX 

 

 عند حرق الوتود االحفوري يتحرر  /195

a)  فسفور   (b نيتروجين  (c كربون  (d هيدروجين 

 النيتروجين عنصر أساسي في تركي   /196

a)  البروتينات  (bالدهون  (c الكربوهيدرات (d الدهون المفسفرة 

 السب  الرئيسي ل ق  األوزون هي مركبات  /197

a)  الكلور فلوركربون (bكربونات الكالسيوم (c حم  الكربونيك (d كبريتات الكالسيوم 

منامق تتميز بالحرارة المرتفعة وأمطار على مدار العام، يععيش فياعا ال عمبانزي والكسعالن والنمعور  /198

 والخفافيش 
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a) وائية السافانا االست    (b الغابات االستوائية الموسمية  

b)  الغابات االستوائية المطيرة   (d التندرا 

 ما الذي يُعد مصدراً للتنور الوراثي  /199

a)  التكاثر الالجنسي (b عبور الجينات (c انقسام السيتوبالزم (d االنقسام المتساوي 

 ية لتكون نسبة الطرز ال ك (Rr)عند تزاوج أفراد غير متماثلة الجينات  /200

a) 3  :1    (b2  :2   (c1  :2  :1   (d جيل متماثل 
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 األجوبة النموذجية

رتم 

 السؤال

رتم  اإلجابة

 السؤال

رتم  اإلجابة

 السؤال

رتم  اإلجابة

 السؤال

 اإلجابة

1 c 26 b 51 c 76 c 

2 a 27 b 52 b 77 d 

3 d 28 d 53 a 78 a 

4 d 29 d 54 d 79 b 

5 b 30 a 55 c 80 c 

6 c 31 c 56 d 81 d 

7 d 32 c 57 d 82 a 

8 a 33 a 58 a 83 b 

9 b 34 d 59 b 84 d 

10 b 35 a 60 a 85 c 

11 c 36 d 61 d 86 a 

12 a 37 b 62 c 87 d 

13 b 38 c 63 c 88 c 

14 b 39 d 64 a 89 a 

15 d 40 a 65 c 90 b 

16 c 41 a 66 b 91 a 

17 a 42 c 67 d 92 c 

18 c 43 b 68 c 93 d 

19 c 44 c 69 b 94 a 

20 a 45 b 70 a 95 d 

21 d 46 a 71 b 96 c 

22 c 47 c 72 a 97 c 

23 a 48 d 73 c 98 b 

24 a 49 a 74 b 99 a 

25 c 50 a 75 a 100 d 

 األجوبة النموذجية

رتم 

 السؤال

رتم  اإلجابة

 السؤال

رتم  اإلجابة

 السؤال

رتم  اإلجابة

 السؤال

 اإلجابة

101 b 126 a 151 a 176 a 

102 a 127 c 152 d 177 b 

103 a 128 a 153 b 178 b 

104 b 129 c 154 a 179 a 

105 c 130 d 155 b 180 b 

106 d 131 c 156 c 181 a 

107 a 132 a 157 d 182 b 
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108 b 133 c 158 a 183 a 

109 c 134 b 159 b 184 c 

110 a 135 b 160 c 185 a 

111 b 136 d 161 c 186 d 

112 b 137 a 162 d 187 c 

113 c 138 c 163 c 188 a 

114 a 139 b 164 b 189 d 

115 b 140 d 165 a 190 a 

116 c 141 a 166 c 191 d 

117 d 142 d 167 a 192 c 

118 d 143 d 168 c 193 a 

119 c 144 a 169 c 194 d 

120 b 145 b 170 a 195 c 

121 d 146 d 171 d 196 a 

122 a 147 c 172 b 197 a 

123 d 148 a 173 b 198 c 

124 b 149 c 174 c 199 b 

125 d 150 b 175 a 200 c 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مؤلف كتاب المغني في األدوية المفردة هو العالم المسلم : -1

A. ابن سينا 
B. الرازي 
C. ابن البيطار 
D. الكندي 

 أول من وصف مرضي الحصبة والجدري هو العالم المسلم : -2
A. ابن سينا 
B. الرازي 
C. ابن البيطار 
D. الكندي 

 من أهمية دراسة علم األحياء : -3
A. البحث في األمراض 
B. تطوير التقنيات 
C. تحسين الزراعة 
D. جميع ما سبق 

 الطبيب تشارلز درو أدخل تقنية علمية هامة وهي : -4
A. فصل مكونات الدم 
B. جعل النباتات تنمو في تربة غير خصبة 
C. دراسة الهندسة الوراثية 
D. حساسية النبات للضوء 

 من أهم أهداف الهندسة الوراثية للزراعة : -5
A.  خصبةجعل النباتات تنمو في تربة غير 
B. جعل النباتات تقاوم األمراض 
C. جعل النباتات تتحمل الظروف البيئية الصعبة 
D. جميع ما سبق 

 مخلوقات حية مكونة من خلية واحدة تسبب التهاب الحنجرة واألذن الوسطى لإلنسان هي البكتيريا : -6
A. الكروية 
B. العقدية 
C. الحلزونية 
D. العصوية 

 ت تركيبية تدعى :تنتظم الذرات والجزيئات في عديدات الخاليا بوحدا -7
A. الخاليا 
B. األنسجة 
C. األعضاء 
D. األجهزة 

 خاصية من خصائص المخلوق الحي ، وليست أساسية لحياته : -8
A. التغذية 
B. الحاجة إلى الطاقة 
C. التكاثر 
D. اإلخراج 

 خاصية تحافظ على بقاء المخلوقات الحية وتمنعهم من االنقراض -9
A. التكاثر 
B. الحاجة إلى الطاقة 
C. النمو 
D. االستجابة للمؤثرات 



 

 

 سمك القرش يشم رائحة الدم ثم يتجه نحو تلك الرائحة ، تدعى تلك الخاصية بـ : -10
A. التكيف 
B. االستجابة 
C. التوازن 
D. الغذاء 

 تنتظم الظروف الداخلية للفرد من أجل الحفاظ على حياته ، يدعى ذلك بـ : -11
A. التكيف 
B. االستجابة 
C. التوازن 
D. الغذاء 

 فقدان الماء ، هذه الخاصية تدعى :تحور أوراق النباتات الصحراوية إلى أشواك لتقلل من  -12
A. االستجابة 
B. التكيف 
C. التوازن 
D. النتح 

 عملية إبداعية تعتمد على المالحظة والتجربة بهدف الوصول إلى فهم أو تفسير للظواهر الطبيعية : -13
A. العلم الطبيعي 
B. البحث العلمي 
C. الفرضية 
D. النظرية 

الخاصية األساسية التي تتميز بها تلك علوم األحياء والفيزياء والكيمياء تنتمي للعلوم الطبيعية ،  -14

 العلوم هي :
A. العلم الطبيعي 
B. البحث العلمي 
C. الفرضية 
D. النظرية 

 من خواص العلم الطبيعي أنه : -15
A. يعتمد على الدليل 
B. يوسع المعرفة العلمية 
C. ينتج أسئلة 
D. جميع ما سبق 

 من المشكالت األخالقية التي تواجه العلماء : -16
A. االستنساخ 
B. الهندسة الوراثية 
C. الموت الرحيم 
D. جميع ما سبق 

 يبدأ البحث العلمي دائماً بـ : -17
A. المالحظة 
B. الفرضية 
C. جمع البيانات 
D. تحليل البيانات 

 البيانات مثل الوقت والحرارة والطول هي ناتجة عن أرقام وتدعى : -18
A. بيانات وصفية 
B. بيانات كمية 
C. تجميع بيانات 
D. تحليل بيانات 



 

 

 األنواع وتسميتها بناء على صفاتهاأحد فروع علم األحياء يهتم بتعريف  -19
A. علم الخلية 
B. علم التصنيف 
C. علم الوراثة 
D. علم األنواع 

 العالم الذي قسم الحيوانات حسب وجود الدم األحمر أو عدم وجوده هو العالم : -20
A. ابن سينا 
B. الرازي 
C. ارسطو 
D. لينيوس 

 من عيوب تصنيف العالم ارسطو : -21
A. بنى تصنيفه على عدد محدد من المخلوقات الحية 
B. بنى تصنيفه على أسس بسيطة 
C. عدم وجود مكان للعديد من المخلوقات الحية في تصنيفه 
D. جميع ما سبق 

 أحد قواعد التسمية الثنائية غير صحيحة -22
A. يكتب الحرف األول للجنس بخط كبير 
B. أحرف النوع تكتب بخط صغير 
C. عند كتابته بالمجالت يكتب بخط غامق 
D. عند كتابته باليد يوضع تحته خط 

 ستخدمة في التسمية الثنائية للمخلوقات الحية هي :اللغة الم -23
A. اإلنجليزية 
B. الالتينية 
C. الفرنسية 
D. االسبانية 

 المصنف األعلى من الجنس ويتكون من عدة أجناس متقاربة هو : -24
A. الفصيلة 
B. الرتبة 
C. الطائفة 
D. المملكة 

 أحدى التصنيفات التالية ال تنطبق على مصنف فوق المملكة : -25
A. فوق مملكة البدائيات 
B.  مملكة البكتيريافوق 
C. فوق مملكة الطالئعيات 
D. فوق مملكة حقيقية النواة 

 تسمى الطالئعيات الشبيهة بالنباتات : -26
A. األوليات 
B. الطحالب 
C. الفطريات 
D. الحزازيات 

 تسمى الطالئعيات الشبيهة بالحيوانات بـ : -27
A. األوليات 
B. الطحالب 
C. الفطريات 
D. الحزازيات 

 



 

 

 تتغذى الفطريات بطريقة : -28
A. التطفل 
B. الترمم 
C. التكافل 
D. جميع ما سبق 

 نبات غير ذاتية التغذية يحصل على غذائه بواسطة ممصات يدخلها في العائل : -29
A. البرسيم 
B. الهالوك 
C. األشنات 
D. الفطر 

 حمض نووي محاط بغالف بروتيني وال يدخل في نظام التصنيف : -30
A. الفيروسات 
B. األوليات 
C. البكتيريا 
D. الطفيليات 

 توجد البكتيريا في : -31
A. الهواء 
B.  المحيطاتأعماق 
C. الينابيع الكبريتية الحارة 
D. جميع ما سبق 

 هي : % 80بكتيريا بدائية تعيش في درجة حرارة أكثر من  -32
A. المحبة للحرارة 
B. المحبة للحموضة 
C. المحبة للحموضة والحرارة 
D. المحبة للملوحة 

 هي : % 3.5بكتيريا تعيش في أوساط مالحة جداً تصل إلى  -33
A. المحبة للملوحة 
B. المحبة للحموضة 
C. المحبة للحموضة والحرارة 
D. المحبة للحرارة 

 بعض البكتيريا تقوم بعملية البناء الضوئي وتستخدم مادة أخرى بدالً من الكلوروفيل هي : -34
A. البروتين 
B. الدهون 
C. الكربوهيدرات 
D. جميع ما سبق 

 الجدار الخلوي للبكتيريا الحقيقية مكون من مادة : -35
A.  السليلوز 
B. ببتيدوجاليكان 
C. الكايتين 
D. اللجنين 

 تدعى المنطقة التي يوجد فيها الكروموسوم الحلقي في البدائيات : -36
A. النواة 
B. نظير النواة 
C. الحشوة 
D. الستروما 

 



 

 

 وظيفة المحفظة المحيطة بالبكتيريا هي : -37
A. حمايتها من الجفاف 
B. المساعدة على االلتصاق على السطوح 
C. حماية البكتيريا من كريات الدم البيضاء 
D. جميع ما سبق 

 البكتيريا : وظيفة األهداب في -38
A. المساعد في االلتصاق على السطوح 
B. إرسال البالزميد 
C. تعمل كجسر بين الخاليا 
D. جميع ما سبق 

 صبغة مزدوجة تستخدم لصبغ الجدار الخلوي في البكتيريا : -39
A. فهلنج 
B. جرام 
C. الكاروتين 
D. بندكت 

 البكتيريا الحاوية على القليل من ببتيدوجاليكان والكثير من الدهون تصبغ باللون : -40
A. األحمر 
B. األزرق 
C. الوردي 
D. القرمزي 

 البكتيريا الحاوية على الكثير من ببتيدوجاليكان تصبغ بصبغة جرام وتظهر باللون : -41
A. األحمر 
B. األزرق 
C. الوردي 
D. القرمزي 

 تركيب من تراكيب البكتيريا يجب معرفته من قبل األطباء لوصف المضاد الحيوي المناسب : -42
A. الجدار الخلوي 
B. المحفظة 
C. السيتوبالزم 
D. الكروموسوم 

 من األمراض التي تسببها البريونات للحيوانات : -43
A. جنون البقر 
B. الهزل المزمن للغزالن 
C. الداء العصبي لألغنام 
D. جميع ما سبق صحيح 

 البكتيريا الالهوائية اإلجبارية تحصل على الطاقة من : -44
A. التنفس الهوائي 
B. التحليل الكيميائي 
C. التخمر 
D. التطفل 

 من فوائد البكتيريا : -45
A.  المواد الغذائيةتدوير 
B. تثبيت النيتروجين 
C. الفلورا الطبيعية 
D. جميع ما سبق 

 



 

 

 بكتيريا إشرشيا كوالي تعمل داخل األمعاء على تكوين فيتامين : -46
A. B 
B. K 
C. H 
D. C 

 تدخل البكتيريا في صناعة المضادات الحيوية مثل : -47
A. ستربتومايسين 
B. تتراسايكلين 
C. فانكوماسين 
D. جميع ما سبق 

 تسببها البكتيريا لإلنسان :من األمراض التنفسية التي  -48
A. السعال الديكي 
B. السل 
C. الجمرة الخبيثة 
D. جميع ما تم ذكره صحيح 

 العالقة بين حيوان الكسالن والطحالب الخضراء هي عالقة : -49
A. تطفلية 
B. ترممية 
C. تكافلية 
D. تعايشية 

 بروزات تشبه الشعر تغطي جسم المخلوق الحي جزئياً أو كلياً وتوجد في الطالئعيات : -50
A. األهداب 
B. األسواط 
C. األقدام الكاذبة 
D. النتوءات 

 تتكاثر الهدبيات ال جنسياً بواسطة : -51
A. التبرعم 
B. االنشطار الثنائي 
C. التجزؤ 
D. التجديد 

 يغطي جسم البراميسيوم طبقة خارجية تدعى : -52
A. الجليد 
B. االكتوبالزم 
C. القشيرة 
D. الغشاء البالزمي 

 المثقبات والشعاعيات هي طالئعيات تصنف ضمن : -53
A. الملحميات 
B. الهدبيات 
C. السوطيات 
D. البوغيات 

 تستخدم في معرفة عمر الصخور ومكان تجمع النفط : -54
A. جذريات القدم 
B. المثقبات 
C. البوغيات 
D. الهدبيات 

 



 

 

 ينتقل طفيلي بالزموديوم المالريا بواسطة : -55
A. ذكر بعوضة األنوفيليس 
B. أنثى بعوضة األنوفيليس 
C. ذكر ذبابة تسي تسي 
D. أنثى بعوضة تسي تسي 

 األفريقي هو :الذي يسبب مرض النوم  -56
A. التريبانوسوما 
B. البالزموديوم 
C. األنوفيليس 
D. تسي تسي 

 صنفت الطحالب حسب : -57
A. نوع صبغة الكلوروفيل 
B. طريقة تخزين الغذاء 
C. تركيب الجدار الخلوي 
D. جميع ما سبق 

 تخزن الدياتومات الغذاء في جسمها على شكل : -58
A. بروتينات 
B. كربوهيدرات 
C. زيوت 
D. نشا 

 مادة : الجدار الخلوي للدياتومات مكون من -59
A. السليلوز 
B. الكايتين 
C. السيليكا 
D. جميع ما سبق 

 مخلوقات حية وحيدة الخلية تجمع بين صفات النباتات والحيوانات : -60
A. اليوجلينات 
B. السوطيات 
C. الدياتومات 
D. الطحالب الذهبية 

 طحالب عديدة الخاليا بها صبغة الفيكوزانثين هي : -61
A. الخضراء 
B. البنية 
C. الحمراء 
D. الذهبية 

 الطحالب الحمراء :صبغة تتميز بها  -62
A. كلوروفيل 
B. كاروتين 
C. فيكوبلين 
D. فيكوزانثين 

 يصنف طحلب الفولفوكس ضمن الطحالب : -63
A. الخضراء 
B. البنية 
C. الحمراء 
D. الذهبية 

 



 

 

 متر في الماء : 100صبغة لها القدرة على امتصاص الضوء حتى  -64
A. كلوروفيل 
B. كاروتين 
C. فيكوبلين 
D. فيكوزانثين 

 والتوابل :طحلب يستخدم بعد تجفيفه في الشوربة  -65
A. سبيروجيرا 
B. نوري 
C. الالمينارينا 
D. خس البحر 

 طحلب يؤكل مع السمك ) السوشي ( واللحم : -66
A. سبيروجيرا 
B. نوري 
C. الالميناريا 
D. خس البحر 

 أحد المخلوقات الحية ال تصنف ضمن مملكة الفطريات -67
A. عيش الغراب 
B. الكمأة 
C. السبيروجيرا 
D. الخميرة 

 الجدار الخلوي في الفطريات مكون من مادة : -68
A. السليلوز 
B. الكايتين 
C. السيليكا 
D. األلجين 

 فطريات تتغذى على المواد العضوية المتحللة أو الميتة -69
A. رمية 
B. طفيلية 
C. تعايشية 
D. تكافلية 

 فطريات تعيش داخل التربة وتصيد فرائسها بواسطة الخيوط الفطرية : -70
A. الغروية 
B. المائية 
C. المفصلية العنقودية 
D. الناقصة 

 تتكاثر الفطريات ال جنسياً بواسطة : -71
A. التبرعم 
B. التجزؤ 
C. إنتاج األبواغ 
D. كل ما ذكر صحيح 

 أبواغ الفطريات لها تكيفات مثل خفة الوزن وصغر الحجم ، تدعى هذه التكيفات : -72
A. كمية 
B. فيزيائية 
C. كيميائية 
D. نوعية 

 



 

 

 صنفت الفطريات ألربعة شعب حسب : -73
A. التركيب 
B. التكاثر 
C. التركيب والتكاثر 
D. التغذية 

 بإنتاج ابواغ لها اسواط :فطريات تتميز عن باقي الفطريات  -74
A. اللزجة المختلطة 
B. االقترانية 
C. الكيسية 
D. الدعامية 

 من مكونات فطر عفن الخبز : -75
A. خيوط فطرية 
B. شبه الجذور 
C. أكياس بوغية 
D. جميع ما سبق صحيح 

 فطريات معظمها عديدة الخاليا والقليل منها وحيدة الخلية وتدعى بالزقية هي : -76
A. اللزجة المختلطة 
B. االقترانية 
C. الكيسية 
D. الدعامية 

 تدعى األبواغ الموجودة على الحوامل في الفطريات الكيسية : -77
A. الكونيدية 
B. الكالميدية 
C. الداخلية 
D. الخارجية 

 تدعى بالفطريات الصولجانية أو البازيدية : -78
A. اللزجة المختلطة 
B. االقترانية 
C. الكيسية 
D. الدعامية 

 العالقة بين الفطر والطحلب لتكوين األشنات هي عالقة : -79
A. رمية 
B. طفيلية 
C. تعايشية 
D. تكافلية 

 فطر سكليروديرما له عالقة تكافلية مع شجرة : -80
A. الصنوبر 
B. يوكاليبتوس 
C. السرو 
D. العرعر 

 جميع الفطريات تتكاثر جنسياً عدا الفطريات : -81
A. اللزجة المختلطة 
B. الناقصة 
C. الكيسية 
D. الدعامية 

 



 

 

 يسمى السطح السفلي الفاتح اللون في الضفدع : -82
A. الظهري 
B. البطني 
C. األمامي 
D. الخلفي 

 تنمو الطبقة الداخلية للجاستروال وتتخصص إلى أعضاء : -83
A. الهضم 
B. الجلد واألنسجة العصبية 
C. األنسجة العضلية 
D. الخلفي 

 يُصنف طائر الطنان من حيث تناظر الجسم إلى : -84
A. شعاعي 
B. عديم التناظر 
C. جانبي 
D. طولي 

 في اإلسفنج يخرج الماء والفضالت عن طريق -85
A. فتحة الشرج 
B. فتحة الفم 
C. الفتحة الزفيرية 
D. الفتحات الشهيقي 

 حيوان ذو لوامس ، مزود بخاليا السعة هو : -86
A. قنديل البحر 
B. األخطبوط 
C. النحلة 
D. األفعى 

 الهيكل الداخلي لسمك القرش مكون من : -87
A. عظام 
B. كايتين 
C. غضاريف 
D. كربونات الكالسيوم 

 تنمو الطبقة الخارجية للجاستروال وتتخصص إلى أعضاء : -88
A. الهضم 
B. الجلد واألنسجة العصبية 
C.  العضليةاألنسجة 
D. التنفس 

 يُصنف حيوان اإلسفنج من حيث تناظر جسمه إلى -89
A. شعاعي 
B. عديم التناظر 
C. جانبي 
D. طويل 

 في حيوان اإلسفنج تتكون الشويكات من : -90
A. كربونات الكالسيوم 
B. السيليكا 
C. األسفنجين 
D. جميع ما سبق صحيح 

 



 

 

 الذي ينتج مباشرة عن اندماج البويضة بالحيوان المنوي هو : -91
A. الزيجوت 
B. الجاستروال 
C. البالستيوال 
D. الجنين 

 للديدان المفلطحة جسم : -92
A. اسطواني 
B. سميك 
C. رقيق 
D. حلقي 

 توجد الدودة الشعرية في لحوم -93
A. الخنزير 
B. اإلبل 
C. األغنام 
D. الماعز 

 تدخل الديدان الدبوسية لجسم األطفال عن طريق : -94
A. التنفس 
B. الفم 
C. الجلد 
D. الشرج 

 تعيش دودة الفيالريا داخل الجهاز  -95
A. الهضمي 
B. البولي 
C. اللمفاوي 
D. الدموي 

 يستخرج اللؤلؤ من  -96
A. الحبار 
B. المحار 
C. الحلزون 
D. بلح البحر 

 للبالناريا ........... من أجل اإلحساس بالضوء -97
A. بقعاً عينية 
B. عقداً عصبية 
C. خاليا حسية 
D. خاليا مطوقة 

 تتكاثر الديدان المفلطحة ال جنسيا عن طريق : -98
A. التبرعم 
B. التجدد 
C. العذري 
D. التجزؤ 

 : تتحرك الدوارات عن طريق -99
A. االنزالق 
B. األقدام الكاذبة 
C. األهداب 
D. االنقباض 

 



 

 

 المسبب لمرض البلهارسيا دودة : -100
A. اإلسكارس 
B. الشستوسوما 
C. الفيالريا 
D. الدبوسية 

 الطائفة من الديدان الحلقية التي لها ممصات أمامية وخلفية هي : -101
A. قليلة األشواك 
B. عديدة األشواك 
C. العلقيات 
D. الشريطية 

 تتبع شعبة المفصليات : -102
A. الالفقاريات 
B. الفقاريات 
C. شوكيات الجلد 
D. الديدان الحلقية 

 يحصل العنكبوت على األكسجين بواسطة : -103
A. القصبات الهوائية 
B. الرئات الكتبية 
C. الخياشيم 
D. الثغور التنفسية 

 تتميز الحشرات بوجود : -104
A. العمود الفقري 
B. الهيكل الداخلي 
C. الهيكل الخارجي 
D. الخاليا اللهبية 

 يصنف ضمن الحشرات هو :أحد المفصليات التالية ال  -105
A. الخنافس 
B. الصرصور 
C. الحلم 
D. النحل 

 ينقل التيفوئيد مرض -106
A. القمل 
B. النمل 
C. البعوض 
D. الذباب 

 الصدر في المفصليات يتكون من : -107
A. قطعة واحدة 
B. قطعتين 
C. ثالث قطع 
D. أربع قطع 

 في المفصليات تُعد قرون االستشعار : -108
A. أجنحة 
B.  ًأرجال 
C.  ً  لوامسا
D. زوائد مفصلية 

 



 

 

 العنكبوت والمسؤول عن صنع الخيوط العنكبوتية هو :التركيب الموجود في  -109
A. األلياف 
B. األرجل 
C. المغازل 
D. اللوامس 

 عضو السمع في المفصليات هو : -110
A. األذن 
B. الطبلة 
C. العيون المركبة 
D. قرون االستشعار 

 ذكر العنكبوت يلتقط المني ويخزنه داخل تجويف في : -111
A.  األقدام الكالبية 
B. اللوامس القدمية 
C. المغازل 
D. اللواقط الفمية 

 لشوكيات الجلد البالغة تناظر : -112
A. جانبي 
B. شعاعي 
C. غير منتظم 
D. طولي 

 تستخدم شوكيات الجلد ............ للتنفس -113
A. فانوس ارسطو 
B. القناة الحجرية 
C. أقدامها األنبوبية 
D. فمها 

 لنجم البحر أذرع عددها : -114
A. ثالث 
B. أربع 
C. خمس 
D. سبع 

 من شوكيات الجلد ، حيوان له أعضاء تنفس على شكل شجرة تنفسية هو : -115
A. دوالر الرمل 
B. خيار البحر 
C. نجم البحر 
D. قنفذ البحر 

 يُستعمل الذيل خلف الشرجي عند الحبليات في : -116
A. التغذية 
B. التكاثر 
C. الحركة 
D. التنفس 

 ليرقة نجم البحر الهش تناظر : -117
A. جانبي 
B. شعاعي 
C. غير منتظم 
D. أفقي 

 



 

 

 يتكون الهيكل الداخلي لشوكيات الجلد من : -118
A. نترات الكالسيوم 
B. كبريتات البوتاسيوم 
C. كربونات الكالسيوم 
D. كبريتات الكالسيوم 

 من أمثلة شوكيات الجلد : -119
A. نجم البحر 
B. اإلسفنج 
C. القنفذ 
D. األرنب 

 يتغذى حيوان نجم البحر بطريقة : -120
A. االفتراس 
B. التطفل 
C. التكافل 
D. التعايش 

 يوجد الحبل العصبي في غير الالفقاريات الحبلية بجهة : -121
A. األمام 
B. الخلف 
C. البطن 
D. الظهر 

 ليس له عالقة باإلسفنج :أحد الصفات التالية  -122
A. التغذية الترشيحية 
B. عديم التناظر 
C. الهضم داخل الخاليا 
D. وجود األنسجة 

 حيوان ذو تجويف جسمي حقيقي وثانوي الفم هو : -123
A. دودة األرض 
B. المحار 
C. الطيور 
D. العناكب 

 يتم نقل الغذاء والغازات بين داخل جسم الديدان االسطوانية بعملية : -124
A. التنفس 
B. الدوران 
C. اإلخراج 
D. االنتشار 

 الرخوي الذي جهاز دورانه من النم المغلق هو : -125
A. البزاق 
B. المحار 
C. الحبار 
D. الحلزون 

 تسبب دودة الفيالريا لإلنسان داء -126
A. الفيل 
B. أديسون 
C. الترخيينا 
D. النوم 

 



 

 

 حلقات منتفخة من جسم دودة األرض وتنتج الشرنقة : -127
A. الشرج 
B. الطاحنة 
C. السرج 
D. القشرة 

 للمفصليات تناظر ........ -128
A. جانبي 
B. شعاعي 
C. عديم 
D. تام 

 أي مما يلي ليست من خصائص العنكبيات .. -129
A. اللواقط الفمية 
B. اللوامس القدمية 
C. المغازل 
D. قرون االستشعار 

 أي المراحل التالية ال تقع ضمن مراحل التحول الكامل في الحشرات : -130
A. البيضة 
B. اليرقة 
C. الحورية 
D. العذراء داخل الشرنقة 

 الجلد بوجود فتحة تسمى :يتميز الجهاز الوعائي المائي في شوكيات  -131
A. مصباح ارسطو 
B. المصفاة 
C. الشرج 
D. الشجرة التنفسية 

 توجد الخاليا المطوقة في الطبقة ........ لإلسفنجيات -132
A. الخارجية 
B. العميقة 
C. الداخلية 
D. الهالمية 

 في الديدان المفلطحة ، وظيفة الخاليا اللهبية : -133
A.  الهضم 
B. الحركة 
C. الدعامة 
D. اإلخراج 

 رخوي رأسي القدم هو : -134
A. البزاق 
B. المحار 
C. االخطبوط 
D. الحلزون 

 أي مما يلي ال يؤدي دوراً مهماً في حركة البالناريا : -135
A. األهداب 
B. العضالت 
C. المخاط 
D. الخاليا اللهبية 

 



 

 

 أحد طرق تواصل الحشرات مع بعضها : -136
A. الكايتين 
B. النفرونات 
C. الفرمونات 
D. أنابيب ملبيجي 

 البيض هي :األنثى الوحيدة في خلية النحل والقادرة على إنتاج  -137
A. الملكة 
B. العاملة 
C. الحورية 
D. العذراء 

 من األمراض التي ينقلها الذباب المنزلي : -138
A. الحمى الصفراء 
B. الطاعون 
C. المالريا 
D. حمى التيفوئيد 

 يصنف دوالر الرمل في طائفة : -139
A. القثائيات 
B. القنفذيات 
C. الزنبقيات 
D. الثعبانيات 

 أي مما يلي ال يوجد في الهيكل الداخلي للحيوانات : -140
A.  الكالسيومكربونات 
B. العظم 
C. السيليكا 
D. الغضروف 

 أي الصفات التالية ليس له عالقة باإلسفنج : -141
A. التغذية الترشيحية 
B. الهضم داخل الخاليا 
C. عديم التناظر 
D. وجود أنسجة 

 حيوان ذو لوامس مزود بخاليا السعة هو : -142
A. قنديل البحر 
B. النحلة 
C. االخطبوط 
D. األفعى 

 بـ :يتكاثر الطور البوليبي في الالسعات ال جنسياً  -143
A. التبرعم 
B. التجزؤ 
C. االنشطار 
D. التجديد 

 ليس من نتائج التناظر الجانبي تمييز : -144
A. الرأس 
B. األرجل 
C. الظهر 
D. الذيل 

 



 

 

 أي التالي يعتبر خنثى : -145
A. سمك السلمون 
B. السلحفاة 
C. دودة األرض 
D. الطيور 

 حيوانات ذات تجويف جسمي حقيقي وثانوية الفم : -146
A. دودة األرض 
B. المحار 
C. الطيور 
D. العنكبوت 

 الخاليا .... في الجاستروال التي تنمو وتتخصص لتعطي جهاز الهضم .طبقة  -147
A. الخارجية 
B. الهالمية 
C. الداخلية 
D. الوسطى 

 أي زوجين من المفردات اآلتية ال يرتبطا معاً : -148
A. اإلسفنجيات / التغذية الترشيحية 
B. الالسعات / الخاليا الالسعة 
C. اإلسفنجيات / اليرقة الحرة السابحة 
D. الالسعات / الشويكات 

 حدد تناظر الجسم للحيوان المبين في الرسم : -149
A. عديم التناظر 
B. تناظر عمودي 
C. جانبي التناظر 
D. تناظر شعاعي 

 وظيفة الخاليا اللهبية في الديدان المفلطحة : -150
A. الهضم 
B. الدعامة 
C. الحركة 
D. الحفاظ على االتزان الداخلي 

 حيوانات يتكون جسمها من قطع ... -151
A. البالناريا 
B. الديدان الشريطية 
C.  المفلطحةالديدان 
D. الديدان االسطوانية 

 أي من الخيارات التالية تعتبر ديدان مفلطحة حرة المعيشة : -152
A. التريبالرينا 
B. الديدان الشريطية 
C. الديدان المثقبة 
D. الديدان االسطوانية 

 

 

 

 



 

 

 أي مما يلي ال يؤدي دوراً في حركة البالناريا : -153
A. األهداب 
B. الخاليا اللهبية 
C. المخاط 
D. العضالت 

 الكلمتان المتقاربتان أكثر فيما يلي هي :في الرخويات  -154
A.  الدوران –الصدفه 
B.  ذات المصراعين –سباحة الدفع النفاث 
C.  التغذي –الطاحنة 
D.  األخطبوط –الجهاز الدوري المفتوح 

 -أي مما يلي ال يعتبر من خصائص الديدان األسطوانية : -155
A. مدببة الطرفين 
B. يتكون جسمها من قطع 
C. جانبية التناظر 
D. اسطوانية 

 تتناول دودة البالناريا غذائها بواسطة : -156
A. الخطافات 
B. الفم 
C. البلعوم 
D. الماصات 

 تتكاثر الديدان المفلطحة الحرة ال جنسياً عن طريق : -157
A. التكاثر العذري 
B. التجزؤ 
C. التبرعم 
D. التجدد 

 يتم نقل الغذاء والغازات داخل جسم الديدان االسطوانية بعملية : -158
A. الدوران 
B. االنتشار 
C. اإلخراج 
D. التنفس 

 في الرخويات يكشط الطحالب عن الصخور ويثقب صدفة الحيوان :عضو  -159
A. اللسان 
B. الطاحنة 
C. اللوامس 
D. العباءة 

 أي مما يلي يعتبر من الديدان االسطوانية -160
A. المفلطحة 
B. الشريطية 
C. المثقبة 
D. الخطافية 

 تحدث العدوى بالدودة الشعرية من لحوم ........ -161
A. اإلبل 
B. الماعز 
C. األغنام 
D. الخنزير 

 



 

 

 من فضالتها بواسطة :تتخلص الرخويات  -162
A. الخاليا اللهبية 
B. النفريديا 
C. العضالت 
D. الخياشيم 

 تعتبر دودة األرض مثاالً على الديدان : -163
A. المفلطحة 
B. األسطوانية 
C. الشريطية 
D. الحلقية 

 للديدان األسطوانية تجويف جسمي : -164
A. حقيقي 
B. جانبي 
C. كاذب 
D. عديم 

 البلهارسيا من الديدان : -165
A. حرة المعيشة 
B. متطفلة 
C. تكافلية 
D. مترممة 

 تحدث العدوى باإلسكارس عن طريق : -166
A. الجلد 
B. الفم 
C. الشرج 
D. األنف 

 في الرخويات يُسمى الغشاء الذي يحيط باألعضاء الداخلية ويحميها : -167
A. القدم 
B. الخياشيم 
C. العباءة 
D. الطاحنة 

 أي مما يلي ليست من خصائص العنكبيات : -168
A. اللواقط الفمية 
B. قرون االستشعار 
C. اللوامس القدمية 
D. المغازل 

 في العناكب هي : وظيفة المغازل -169
A. الدفاع 
B. اإلخراج 
C. الدوران 
D. تكوين الحرير 

 للحشرات أرجل مشي عددها : -170
A. زوج 
B. زوجان 
C. ثالثة أزواج 
D. أربعة أزواج 

 



 

 

 أجزاء الفم عند الفراش من النوع : -171
A. أنبوبي 
B. اإلسفنجي 
C. الثاقب الماص 
D. القارض 

 تتخلص المفصليات من هيكلها الصغير بعملية : -172
A. التبرعم 
B. االنسالخ 
C. االنفالت 
D. التركيب 

 للمفصليات تناظر : -173
A. جانبي 
B. شعاعي 
C. تام 
D. عديم 

 -صدر في : –يلتحم الرأس مع الصدر ليكون الرأس  -174
A. كل المفصليات 
B. القشريات فقط 
C. القشريات والعناكب 
D. العناكب فقط 

 يتركب الهيكل الخارجي للمفصليات من مادة : -175
A. الكيراتين 
B. السوبرين 
C. الكايتين 
D. اللجنين 

 عند : أجزاء فمه من النوع االسفنجي -176
A. الذباب 
B. الفراش 
C. البعوض 
D. الجراد 

 الحشرة التي تنقل مرض الطاعون هي : -177
A. القمل 
B. البعوض 
C. البراغيث 
D. الذباب المنزلي 

 أي من الخيارات التالية يعتبر من أشباه العناكب : -178
A. السرطان 
B. القراد 
C. الفراش 
D. النحل 

 يسمى جهاز التنفس في العناكب بـ : -179
A. الخياشيم 
B. الرئات الكتبية 
C.  الهوائيةالقصبة 
D. الثغور التنفسية 

 



 

 

 تتخلص المفصليات من فضالتها عن طريق : -180
A. أنابيب ملبيجي 
B. الخاليا اللهبية 
C. الفم 
D. النفريديا 

 أي التالي ترتيبه صحيح في التحول غير الكامل للحشرات : -181
A. بيضة ، حشرة ، حورية 
B. بيضة ، حورية ، حشرة 
C. عذراء ، بيضة ، حشرة 
D. بيضة ، عذراء ، حشرة 

 النحل توجد أنثى وحيدة قادرة على إنتاج البيض هي :في خلية  -182
A. العاملة 
B. العذراء 
C. الملكة 
D. الحورية 

 لشوكيات الجلد البالغة تناظر : -183
A. عديم 
B. شعاعي 
C. جانبي 
D. حقيقي 

 أي شوكيات الجلد التالية يُعد حيواناً جالساً في طور من حياته : -184
A. خيار البحر 
B. زنابق البحر 
C. نجم البحر الهش 
D. قنفذ البحر 

 الالفقاريات ، لها جهاز وعائي مائي وهيكل داخلي :من  -185
A. السعات 
B. شوكيات الجلد 
C. إسفنجيات 
D. ديدان أسطوانية 

 ينتمي السهيم إلى شعبة حبليات : -186
A. الرأس 
B. الطرف 
C. البطن 
D. الذيل 

 -أي التراكيب التالية تتحول إلى دماغ وحبل شوكي في أغلب الحبليات : -187
A. حبل ظهري 
B. غدة درقية أولية 
C. حبل عصبي أنبوبي 
D. جيوب بلعومية 

 وظيفة الذيل خلف الشرجي في السهيم هو : -188
A. الحركة 
B. المرونه 
C. الدوران 
D. الهضم 

 



 

 

 أي مجموعات شوكيات الجلد التالية لها شجرة تنفسية مع العديد من التفرعات : -189
A. خيار البحر 
B. نجم البحر 
C. زنابق البحر 
D. قنفذ البحر 

 تتكاثر أغلب شوكيات الجلد : -190
A. بالتجزؤ 
B. بالتبرعم 
C.  ً  جنسيا
D.  ال ً  جنسيا

 ألي طائفة ينتمي دوالر الرمل : -191
A. القنفذيات 
B. اللؤلؤيات 
C. النجميات 
D. الثعبانيات 

 من خصائص الحبليات : -192
A. لها حبل عصبي ظهري 
B. لها ذيل خلف شرجي 
C. لها حبل ظهري 
D. جميع ما سبق 

 أهمية العمود الفقري للمخلوق الحي هو : -193
A. دعامة للعضالت أثناء الحركة 
B. تساعد العظام في انقباض العضالت 
C. مساعدة الفقرات على الحركة بسهولة 
D. جميع ما سبق 

 عدد من الصفات تنمو من العرف العصبي عدا واحدة : -194
A. الدماغ والجمجمة 
B. بعض أعضاء الحس 
C. الجهاز الهضمي 
D. أجزاء من الجيوب البلعومية 

 قرش الحوت من األسماك الضخمة قد يصل طوله إلى : -195
A. 18 متر 
B. 20 متر 
C. 25 متر 
D. 28 متر 

 سبب عدم موت األسماك في المناطق القطبية المتجمدة هو وجود مادة في دمها تمنع تجمد الدم  -196
A. دهنية 
B. بروتينية 
C. سكرية 
D. هرمونية 

 زعانف تعطي األسماك استقراراً كثيراً أثناء السباحة -197
A. الحوضية والصدرية 
B. الحوضية والشرجية 
C. الصدرية والذيلية 
D. الشرجية والذيلية 

 



 

 

 مكونة من مواد صلبة وثقيلة تشبه األسنان :نوع من قشور السمك  -198
A. القشور المشطية 
B. القشور القرصية 
C. القشور الصفائحية 
D. القشور المعينية 

 يتكون قلب األسماك من عدد من الحجرات يبلغ عددها : -199
A. حجرتين 
B. ثالث حجرات 
C. أربع حجرات 
D. خمس حجرات 

 الوحدة األساسية في الكلية تسمى  -200
A. الكبة 
B. النفرون 
C. محفظة بومان 
D. التواء هنلي 

 الجزء المسؤول على تنسيق الحركة والتحكم في التوازن في األسماك هو : -201
A. المخ 
B. المخيخ 
C. النخاع المستطيل 
D. تحت المهاد 

 عضو يسمح لألسماك بالغوص في أعماق مختلفة يسمى : -202
A. الخياشيم 
B. الزعانف 
C. مثانة العوم 
D. الحراشف 

 يتميز سمك الجريث بعدم وجود -203
A. قشور 
B. زعانف زوجية 
C.  عظميهيكل 
D. جميع ما سبق صحيح 

 أحد أنواع األسماك ال يصنف ضمن األسماك الغضروفية : -204
A. القرش 
B. الورنك 
C. السلمون 
D. ) الراي ) الشفنين 

 أحد الحيوانات ال يصنف ضمن البرمائيات : -205
A. العالجم 
B. الورنك 
C. السلمندر 
D. سمندل الماء 

 يرقات السلمندر تتغذى على : -206
A. المواد العضوية المتحللة 
B. اللحوم 
C. النباتات 
D. جميع ما سبق 

 



 

 

فتحة في نهاية أمعاء البرمائيات وهو عبارة عن حجرة تتجمع فيها فضالت الجهاز الهضمي وفضالت  -207

 البول وإفرازات المناسل هي :
A. المجمع 
B. الحوض 
C. المثانة 
D. الحوصلة 

يغطي عيون الضفادع أغشية شفافة تتحرك فوق العين لحمايتها تحت الماء ومن الجفاف على  -208

 اليابسة تسمى :
A. الجفون 
B. الغشاء الرامش 
C. القرنية 
D. الملتحمة 

 السلمندر العمالق من البرمائيات والذي يبلغ طوله : -209
A. 1 متر 
B. 1.5 متر 
C. 2 متر 
D. 2.5 متر 

 نوع تشبه الديدان تسمى : 150مجموعة من البرمائيات تضم حوالي  -210
A. العالجم 
B. عديمة األطراف 
C. السلمندر 
D. سمندل الماء 

 عالمية منها :من أسباب تناقص البرمائيات عوامل  -211
A. تناقص رطوبة التربة 
B. زيادة فترات فصل الجفاف 
C. التغيرات في تساقط األمطار 
D. جميع ما سبق 

 الغشاء الرهلي ) األمنيوني ( هو غشاء يحيط بالجنين مملوء بسائل رهلي يحمي الجنين ويوجد في : -212
A. الزواحف 
B. الطيور 
C. الثدييات 
D. ع ما سبقيجم 

 الزواحف يوجد أسفل القشرة ويدعى بغشاء :الغشاء الخارجي للجنين في بيض  -213
A. الكوريون 
B. المح 
C. الرهلي 
D. االكتوبالزم 

 تحاط بيوض الزواحف بقشرة جلدية واقية بها أغشية عديدة داخلية ، تعمل القشرة على : -214
A. حماية السوائل الداخلية 
B. حماية الجنين 
C. حماية البيضة من الجفاف على اليابسة 
D. سبق جميع ما 

 

 

 

 



 

 

 بوجود قلب له عدد من الحجرات عددها : تتميز التماسيح -215
A. حجرتين 
B. ثالث حجرات 
C. أربع حجرات 
D. خمس حجرات 

 الزواحف التي لها القدرة على بلع الفريسة ولو كانت أكبر حجماً هي : -216
A. التماسيح 
B. األفاعي 
C. السالحف 
D. السحالي 

 عظام الجمجمة وفكوكها في األفاعي مرتبطة مع بعضها بواسطة : -217
A. األوتار 
B. األربطة 
C. األلياف 
D. الغضاريف 

 بعض الزواحف مثل األفاعي ال تسمع بل تلتقط الذبذبات الصوتية بواسطة : -218
A. األرجل 
B.  عظام الجمجمة 
C. عظام الفك 
D. البطن 

 تنتقل جزيئات الرائحة في األفاعي من اللسان إلى أعضاء خاصة باإلحساس بالرائحة تدعى أعضاء : -219
A. جاكوبسون 
B. هنلي 
C. بومان 
D. ملبيجي 

 المعتدلة تقضي الشتاء مختبئة داخل الجحور تدعى هذه الفترة بـ :بعض الزواحف في المناطق  -220
A. البيات الشتوي 
B. التخفي 
C. التمويه 
D. الركود 

 أحد الحيوانات التالية ال يصنف ضمن السحالي : -221
A. اإلجوانا 
B. الحرباء 
C. توتارا 
D. الحرذون 

 أفاعي غير سامة وهي من األفاعي العاصرة أي تعصر الفريسة عدا واحدة هي : -222
A. الباثيون 
B. األناكوندار 
C. األصلة 
D. البوا 

 مثال على طائفة خطمية الرأس لها عرف من األشواك على الظهر : -223
A. اإلجوانا 
B. الحرباء 
C. توتارا 
D. الحرذون 

 



 

 

 من الديناصورات التي تتجه عظام الورك لألمام ، وتخرج عظام الورك من الحوض هي : -224
A. األورنيثيسكيانات 
B. السوريسكيانات 
C. التيرانوسورس ركس 
D.  ثالثي القرونترسيراتوبس 

 هو :حيوان تم إدخاله إلى مزارع قصب السكر في جامايكا لقتل الجرذان ، لكنه تغذى على السحالي  -225
A. األفاعي 
B. السالحف 
C. السناجب 
D. النمس 

 أصغر الطيور المعروفة هي : -226
A. الدوري 
B. الطنان 
C. الحسون 
D. الهدهد 

 حرارة الطيور الداخلية تبلغ حوالي .... -227
A. 37 درجة 
B. 39 درة 
C. 41 درجة 
D. 43 درجة 

 الريش هو زوائد تنمو من جلد الطيور وتتكون من مادة : -228
A. الجلوبين 
B. الكيراتين 
C. الميوجلوبين 
D. البكتين 

 يدعى الريش الذي يغطي الجسم واألجنحة والذيل بـ : -229
A. الكفافي 
B. الزغبي 
C. القصير 
D. الكثيف 

 بة :النس عضالت الصدر كبيرة تشكل نسبة من وزن الطائر لتوفير القوة الالزمة للطيران ، تبلغ هذه -230
A. 10 % 
B. 20 % 
C. 30 % 
D. 40 % 

 معظم الطيور لها كيس لتخزين الغذاء ويقع أسفل المريء يدعى : -231
A. القانصة 
B. الحوصلة 
C. المعدة 
D. المجمع 

 يوجد للطيور مجمع ) مذرق ( يتم فيه إعادة امتصاص الماء من حمض : -232
A. البوليك 
B. النيتريك 
C. الفسفوريك 
D. الهيدروكلوريك 

 



 

 

 التغذية والتغريد والسلوك الغريزي في الطيور :جزء من الدماغ مسؤول عن  -233
A. المخيخ 
B. المخ 
C. النخاع المستطيل 
D. القنطرة 

 أكبر رتبة في الطيور هي رتبة : -234
A. بيسيفورميس 
B. باسيريفورميس 
C. سيكونيفورميس 
D. بروسيالريفورميس 

 من العوامل التي أدت لتهديد العديد من الطيور باالنقراض هي : -235
A. المبيدات الحشرية 
B.  الكيميائيةالملوثات 
C. تجفيف األراضي الرطبة 
D. جميع ما سبق 

 من أهم وظائف الشعر في الثدييات : -236
A. العزل 
B. التواصل 
C. التخفي 
D. جميع ما سبق 

 تحور الشعر في الفقمة لشاربين على األنف لتتبع الفريسة في الظالم ، تدعى هذه الخاصية بـ : -237
A. العزل 
B. التواصل 
C. اإلحساس 
D. الدفاع 

 الحيوانات القارتة :أحد الحيوانات ال يصنف ضمن  -238
A. الخلد 
B. السعادين 
C. الراكون 
D. القردة 

 قواطع القندس تشبه األزميل متحورة لوظيفة : -239
A. التقطيع 
B. القرض 
C. الطحن 
D. جميع ما سبق 

 عند انخفاض درجة الحرارة فإن األوعية الدموية على سطح جلد الثدييات : -240
A. تنكمش 
B. تتوسع 
C. تستطيل 
D. تبقى كما هي 

 تنسيق نشاطات الوعي والذاكرة والتعلم :جزء من الدماغ هو المسؤول عن  -241
A. القنطرة 
B. تحت المهاد 
C.  القشرة 
D. المخيخ 

 



 

 

 المسؤول عن التوازن وتنسيق الحركات الدقيقة للجسم وأداء الحركات المعقدة في الثدييات : -242
A. القنطرة 
B. تحت المهاد 
C. القشرة 
D. المخيخ 

 الغدد الدهنية تحافظ على أعضاء كثيرة في الجسم مثل : -243
A.  الشعرمنع تقصف 
B. منع تساقط الشعر 
C. المحافظة على سالمة الجلد 
D. جميع ما سبق 

 كم / ساعه هو : 110أسرع الحيوانات الثديية وتصل سرعته إلى  -244
A. النمر 
B. األسد 
C. الفهد 
D. الوشق 

 يتم تغذية الجنين بواسطته وهو عضو يوفر الغذاء واألكسجين ويتخلص من فضالت الجنين : -245
A. الرحم 
B. المشيمة 
C. الحبل السري 
D.  الرهيالسائل 

 كلما صغر الحيوان الثدي نقصت فترة حمله ، حيوان األبوسوم تستغرق فترة الحمل : -246
A. 10 أيام 
B. 12 يوم 
C. 15 يوم 
D. 21 يوم 

 أحد الحيوانات ال يصنف ضمن تحت طائفة الثدييات الكيسية : -247
A. األبوسوم 
B. الكواال 
C.  الخلد 
D. الولب 

 يبلغ عدد عظام اإلنسان البالغ : -248
A. 106 عظمة 
B. 206 عظمة 
C. 306 عظمة 
D. 406 عظمة 

 عظمة ال تدخل في تركيب الهيكل المحوري : -249
A. الترقوة 
B. الجمجمة 
C. العمود الفقري 
D. األضالع 

 عدد العظام في الطرف العلوي : -250
A. 50 عظمة 
B. 60 عظمة 
C. 70 عظمة 
D. 80 عظمة 

 



 

 

 يتم فيها إنتاج خاليا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية : -251
A. نخاع العظم األصفر 
B. نخاع العظم األحمر 
C. اللمفاوية العقد 
D. الخاليا اللمفاوية 

 إذا لم يبرز العظم خارج جلد اإلنسان يصنف على أنه كسر : -252
A. مركب 
B. مضاعف 
C. بسيط 
D. تشقق 

عند حدوث الكسر يفرز الدماغ مواد كيميائية وهي مسكنات طبيعية لأللم تنتقل إلى مكان اإلصابة  -253

 لتخفيف األلم :
A. هستامين 
B. مورفين 
C. أندروفينات 
D. فايبرين 

الكسر التهاب مكان اإلصابة ، وانتفاخ يستمر من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع ، وتكون من أعراض  -254

 خثرة دموية خالل عدة ساعات حوالي :
A. 6 ساعات 
B. 8 ساعات 
C. 12 ساعه 
D. 24 ساعة 

 حتى يتجدد العظم المكسور ويلتئم يحتاج إلى وقت معين ، ويعتمد الوقت على : -255
A. عمر اإلنسان 
B. مكان الكسر 
C. درجة الكسر 
D.  ما سبقجميع 

 أسابيع بينما تشفى عظام كبار السن خالل : 6-4تشفى عظام األطفال خالل  -256
A. ستة أشهر 
B. سبعة أشهر 
C. ثمانية أشهر 
D. تسعة أشهر 

 توجد هذه المفاصل في الورك واألكتاف وتدور في جميع االتجاهات ، هي : -257
A. المداري 
B. الحقي 
C. الدرزي 
D. المنزلق 

 مفاصل غير متحركة مثل الجمجمة : -258
A. المداري 
B. الحقي 
C. الدرزي 
D. المنزلق 

 

 

 

 



 

 

مرض يصيب المفاصل بالتهاب غير ناتج عن تآكل الغضاريف وتلتهب المفاصل وتفقد قوتها  -259

 ووظيفتها:
A. التهاب المفاصل الروماتزمي 
B. االلتهاب الكيسي 
C. التواء المفاصل 
D. التهاب العظام 

 من وظائف الهيكل العظمي : -260
A. الحماية 
B. الدعامة 
C. تكوين خاليا الدم 
D.  سبقجميع ما 

 تصنف العضالت التي تبطن األعضاء الداخلية للجسم مثل المعدة واألمعاء والمثانة والرحم : -261
A. المخططة 
B. الهيكلية 
C. الملساء 
D. المعدية 

 تترتب الخاليا على هيئة شبكة تسمح للعضالت باالنقباض بفعالية وانتظام مما يعطيها القوة وهي : -262
A. المخططة 
B. الهيكلية 
C. الملساء 
D. القلبية 

 القطع العضلية من نوعين من البروتينات هما :تتكون  -263
A. الميوسين واألكتين 
B. الميوسين والميوجلوبين 
C. األكتين والميوجلوبين 
D. الميوجلوبين والكرياتين 

 حدود القطعة العضلية يبدأ من الخط ............. وينتهي بالخط ............ -264
A. Z – H 
B. A -  Z 
C. Z –Z  
D. A – H 

 تداخل ألياف األكتين مع الميوسين تدعى هذه الحزمة بـ : هي منطقة داكنة اللون ناتجة عن -265
A. A 
B. Z 
C. H 
D. I 

عند وصول اإلشارات العصبية إلى العضلة تتحرر أيونات مسببة ارتباط األكتين مع الميوسين ، هذه  -266

 األيونات هي :
A. الصوديوم 
B. الكالسيوم 
C. الكلور 
D. الفسفور 

 

 

 

 



 

 

 حمض :الحمض الذي يتراكم في العضالت مسبباً تعباً لها هو  -267
A. الخل 
B. اللبن 
C. الليمون 
D. التفاح 

 تتركب الخلية العصبية من : -268
A. الزوائد الشجرية 
B. المحور 
C. جسم الخلية 
D. جميع ما سبق 

 يصنف تحت أنواع الخاليا العصبية بـ : -269
A. الحسية 
B. ) البينية ) الموصلة 
C. الحركية 
D. جميع ما سبق 

 أحد المكونات التالية ال يدخل في رد الفعل االنعكاسي : -270
A.  ( المستقبالت) الجلد 
B. الخاليا العصبية الحسية 
C. الخاليا العصبية البينية 
D. الدماغ 

 -تنتقل أيونات الصوديوم خارج الخلية وأيونات البوتاسيوم داخل الخلية بواسطة ظاهرة : -271
A. االنتشار 
B. النقل النشط 
C. الخاصية االسموزية 
D. الوثب 

 أقل شدة للمنبه تسبب إنتاج جهد الفعل ) السيال العصبي ( يدعى : -272
A.  المنبه 
B. عتبة التنبيه 
C. قوة التنبيه 
D. درجة التنبيه 

 -مادة دهنية عازلة توجد على محاور الخاليا العصبية تزيد من سرعة السياالت العصبية : -273
A. الغمد 
B. المايلين 
C. النخاع 
D. الغالف 

 هو فراغ يوجد في نهاية محور الخلية العصبية والزوائد الشجرية لخلية عصبية ثانية : -274
A. التجويف 
B. التشابك 
C. الفراغ 
D. الحويصالت 

 يوجد في جسم االنسان نواقل عصبية عديدة يبلغ عددها حوالي : -275
A. 15 ناقل 
B. 20 ناقل 
C. 25 ناقل 
D. 30 ناقل 

 



 

 

المسؤول عن عمليات التفكير والتعلم والكالم واللغة وحركات الجسم اإلرادية والذاكرة واإلدراك  -276

 الحسي هو :
A. المخ 
B. المخيخ 
C. النخاع المستطيل 
D. القنطرة 

 جذع الدماغ من جزأين هما :يتكون  -277
A. تحت المهاد والقنطرة 
B. النخاع المستطيل وتحت المهاد 
C. النخاع المستطيل والقنطرة 
D. المخيخ والقنطرة 

 تحت المهاد تقع بين جذع الدماغ والمخ وحجمها مثل ظفر اإلصبع مسؤول عن : -278
A. التوازن الداخلي 
B. تنظيم درجة حرارة الجسم 
C. العطش والشهية للطعام 
D. جميع ما سبق 

 يخرج من الدماغ عدد من األعصاب تبلغ : -279
A. 10  أعصاب 
B. 12 عصب 
C. 14 عصب 
D. 16 عصب 

 العقاقير مواد طبيعية أو صناعية لها تأثير على الجسم مثل : -280
A. تزيد إفراز النواقل العصبية في التشابك 
B. تثبت المستقبالت في الزوائد الشجرية 
C. تبقى النواقل في منطقة التشابك 
D. جميع ما سبق صحيح 

 الكافيين من خالل ارتباطه بمستقبالت األدينوزين الموجودة في :يعمل  -281
A. خاليا الدماغ 
B. الحبل الشوكي 
C. األعصاب 
D. المشبك 

 من وظائف الجهاز الدوري في اإلنسان : -282
A. توصيل الغذاء واألكسجين لخاليا الجسم 
B. التخلص من الفضالت 
C. نقل المواد التي ينتجها جهاز المناعة في الجسم 
D. جميع ما سبق 

 الذي يحمل الدم من القلب إلى أعضاء الجسم بصرف النظر عن نوع الدم : الوعاء -283
A. الوريد 
B. الشريان 
C. الشعيرات الدموية 
D. أ + ب 

 تتكون الطبقة الداخلية للشريان من : -284
A. خاليا طالئية 
B. نسيج ضام 
C. عضالت ملساء 
D. نسيج ليفي 



 

 

األجوفين العلوي ينبض القلب بشكل مستمر ومنتظم نتيجة لوجود عقدة تقع بين مدخل الوريدين  -285

 والسفلي ، تدعى هذه العقدة بـ :
A. األذينية 
B. الجيب أذينية 
C. الجيب بطينية 
D. األذينية البطينية 

 معدل قراءة ضغط الدم الطبيعي السليم ما بين الضغط االنقباضي والضغط االنبساطي هو : -286
A. 60 – 100 
B. 60 – 120 
C. 120 –80  
D. 100 – 120 

 يضخ البطين األيسر الدم للشريان : -287
A. الرئوي 
B. األجوف 
C. األبهر 
D. السباتي 

 بالزما الدم لونها أصفر شفاف تشكل نسبة تعادل من الدم : -288
A. 45 % 
B. 55 % 
C. 60 % 
D. 65 % 

 البروتينات هي التي تعطي البالزما اللون األصفر ولها أهميات عديدة منها : -289
A. المساعدة في تنظيم كمية الماء في الدم 
B. المساعدة في مقاومة المرض 
C.  ( الدمويةتكوين الجلطات ) الخثرات 
D. جميع ما سبق 

 يدعى البروتين الموجود في كريات الدم الحمراء : -290
A. الهيموجلوبين 
B. الجلوبين 
C. الكرياتين 
D. الميوجلوبين 

 ..... لها القدرة على إحداث تخثر الدم لمنع استمرار النزيف عند حدوث قطع في أحد األوعية الدموية -291
A. الخاليا الحمراء 
B. الخاليا البيضاء 
C.  الدمويةالصفائح 
D. بالزم الدم 

 خالياه الحمراء تحتوي مولد الضد : Aالشخص صاحب الفصيلة  -292
A. A 
B. B 
C. A   وB 
D. ال يوجد مولد ضد 

 بالزما دمه تحتوي على األجسام المضادة : ABالشخص صاحب الفصيلة  -293
A. A 
B. B 
C. B   وA 
D. ال يوجد أجسام مضادة 



 

 

باألكسجين والغذاء ، ويرافق ذلك ترسبات دهنية أو خثرة دم في الشرايين يخفض تدفق الدم الغني  -294

 ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع الكولسترول ، يدعى هذه المرض بـ :
A. تصلب الشرايين 
B. الجلطة القلبية 
C. السكتة الدماغية 
D. تصلب األوردة 

 يحتوي جدار القصبة الهوائية على حلقات غضروفية غير كاملة االستدارة ، والسبب : -295
A. دخول الهواء باستمرار 
B.  للمريء بمرور الغذاء بسهولةتسمح 
C. عدم اختالط الهواء والغذاء 
D. جميع ما سبق 

 عملية الشهيق والزفير تتكرر هذه العملية ما بين : -296
A. 12 – 16 مرة / دقيقة 
B. 12 – 20 مرة / دقيقة 
C. 16 – 22 مرة / دقيقة 
D. 16 – 20 مرة / دقيقة 

 في جسم االنسان :من أهمية الجهاز اإلخراجي  -297
A.  يخلص الجسم من الفضالت السامة 
B. ينظم كمية السوائل واألمالح في الجسم 
C. يحافظ على الرقم الهيدروجيني للدم 
D. جميع ما سبق 

 من طرق اإلخراج في االنسان : -298
A. الرئتان 
B. الكلى 
C. الجلد 
D. جميع ما سبق 

 أحد المكونات ال يوجد في النفرون : -299
A. التواء هنلي 
B. الكبة 
C. حوض الكلية 
D. محفظة بومان 

 لتر دم يومياً ، لكن تطرح يومياً من البول : 180ترشح الكلية  -300
A. نصف لتر 
B. 10 لتر 
C. 1.5 لتر 
D. 2 لتر 

مرض سببه مادة بلورية صلبة مثل مركبات الكالسيوم ، يمكن أن تخرج مع البول ، ويمكن تحطيمها  -301

 بالموجات فوق الصوتية ، وتحتاج أحياناً لجراحة :
A. انسداد قناة البول 
B. حصى الكلى 
C.  الكليةالتهاب 
D. تكيس الكلى 

 

 

 

 



 

 

مرض بكتيري يصيب الكلية ومن أعراض المرض : الحمى والقشعريرة وألم أسفل الظهر ، أول ما  -302

 تصاب المثانة ثم الكلية ، انسداد الكلية ، يدعى هذا المرض :
A. انسداد قناة البول 
B. حصى الكلى 
C. التهاب الكلية 
D. تكيس الكلى 

 يوصف الوسط داخل المعدة بأنه : -303
A. حمضي 
B. معتدل 
C. قاعدي 
D. غير محدد 

 أكبر األعضاء الداخلية في الجسم هو : -304
A. البنكرياس 
B. المعدة 
C. الكبد 
D. الطحال 

 أكبر مصدر للطاقة في الجسم هو : -305
A. الكربوهيدرات 
B. البروتين 
C. الدهون 
D. الفيتامينات 

 -الوحدة األساسية لبناء البروتين هي : -306
A. األحماض األمينية 
B. األحماض الدهنية 
C. الجليسرول 
D. سكر الجلوكوز 

 عند انخفاض مستوى السكر في الدم يفرز هرمون : -307
A. الجلوكاجون 
B. األنسولين 
C. التيروكسين 
D. االكسيتوسين 

 يحلل إنزيم اإلميليز الكربوهيدرات والنشاء المعقد إلى سكر : -308
A. السكروز 
B. الفراكتوز 
C. الالكتوز 
D. المالتوز 

 يعمل على دفع الطعام إلى المعدة بحركة دودية هو : -309
A. الفم 
B. المريء 
C. البلعوم 
D. المزمار لسان 

 آخر جزء في القناة الهضمية هو : -310
A. المعدة 
B. األمعاء الدقيقة 
C. الزائدة الدودية 
D. األمعاء الغليظة 



 

 

 الغدة التي تقع على الوجه السفلي للدماغ هي : -311
A. الدرقية 
B. الجار درقية 
C. النخامية 
D. الكظرية 

 مستوى الكالسيوم في الدم -------------يعمل هرمون الكالسيتونين على  -312
A. خفض 
B. تثبيت 
C. رفع 
D. تأرجح 

 -------------توجد الخصيتين في كيس خارج الجسم يُسمى  -313
A. الصيوان 
B. النفير 
C. الصفن 
D. الممبار 

 كيس ينمو فيه الجنين حتى الوالدة هو : -314
A. المبيض 
B. قناة البيض 
C. الرحم 
D. المهبل 

 يلتقي الحيوان المنوي مع البويضة في : -315
A. الثلث العلوي لقناة البيض 
B. الثلث األوسط لقناة البيض 
C.  السفلي لقناة البيضالثلث 
D. الرحم 

 يعمل على إظهار الصفات الذكرية األنثوية هرمون : -316
A. التستوستيرون 
B. البروجسترون 
C. األستروجين 
D. LH 

 لتحديد المخطط الكروموسومي للجنين. --------يُستخدم تحليل السائل  -317
A. الرهلي 
B. المنوي 
C. الشوكي 
D. اللمفي 

 يتم انتاج الحيوانات المنوية في الخصية داخل : -318
A. البربخ 
B. األنابيب المنوية 
C. الحوصلة 
D. البروستاتا 

 القناة البولية التناسلية المشتركة هي : -319
A. األنبوب المنوي 
B. البربخ 
C. األسهر 
D. اإلحليل 

 



 

 

 تمتد دورة الحيض عند المرأة غالباً : -320
A. 24  ً  يوما
B. 26  ً  يوما
C. 28  ً  يوما
D. 30  ً  يوما

 الغشاء المحيط بالجنين والذي يحميه من الصدمات هو : -321
A.  الكوريونغشاء 
B. الممبار 
C. كيس المح 
D. الغشاء الرهلي 

 أحد أطوار دورة الحيض ، يتدفق فيه الدم هو طور : -322
A. الطمث 
B. الجسم األصفر 
C. الحوصلة 
D. اإلباضة 

 -تحيط خاليا الدم البيضاء األكولة ) البالغة ( بالمخلوقات الدقيقة الغريبة بعملية : -323
A. االفتراس 
B. البلعمة 
C. التطفل 
D. التعايش 

 البكتيريا من االلتصاق بالخاليا الطالئية الداخلية هو :يعمل كحاجز يمنع  -324
A. الجلد 
B. المخاط 
C. الدمع 
D. االفرازات األنفية 

 تتحطم خاليا الدم الحمراء والتالفة والهرمة في : -325
A. العظم 
B. الكبد 
C. الطحال 
D. الكلية 

 تُعرف المناعة المؤقتة ضد مرض معٍد بـ : -326
A. األولية 
B. الثانوية 
C. اإليجابية 
D. السلبية 

 وهالبروتين الذي تفرزه الخاليا المصابة بالفيروس لتحفيز الخاليا المجاورة لمنع تضاعف الفيروس  -327
A. هيستامين 
B. انترفيرون 
C. انزيمات 
D. بروتينات مترممة 

 البكتيريا التي تعيش على سطح الجلد وتهضم زيوت الجلد بطريقة : -328
A. تطفلية 
B. ترممية 
C. تكافلية 
D. افتراسية 

 



 

 

 مهماً في تنشيط نوع خاص من الخاليا الليمفية هي :تقع فوق القلب وتلعب دوراً  -329
A. الغدد اللمفوية 
B. اللوزتين 
C. الطحال 
D. الغدة الزعترية 

خاليا تعيش فترات طويلة بعد تعرضها لمولد الضد وتستجيب بسرعة إذا تعرض الجسم لمسبب  -330

 المرض نفسه تدعى بـ :
A. الذاكرة 
B. التالفة 
C. التائية 
D. البائية 

 الخاليا التائية المساعدة :فيروس يصيب بشكل رئيس  -331
A. اإلنفلونزا 
B. شلل األطفال 
C. HIV 
D. الحصبة 

 خاليا توصف بأنها مصانع األجسام المضادة هي الخاليا : -332
A. الدم الحمراء 
B. البائية 
C. التائية 
D. الليمفية 

 من أمثلة النباتات الالوعائية : -333
A. الحشائش البوقية 
B. الحزازيات الصولجانية 
C. النباتات المجنحة 
D. السرخسيات 

 بين الحشائش البوقية والبكتيريا الخضراء المزرقة هي عالقة : العالقة -334
A. ترمم 
B. تعايش 
C. تكافل 
D. تطفل 

 وظيفة الفلقات في البذور هي : -335
A. خزن الغذاء 
B. التكاثر 
C. تكوين الجذور 
D. تكوين الساق 

 أي مما يلي من خصائص الحزازيات : -336
A. أشباه الجذور 
B. األزهار 
C. األنسجة الوعائية 
D. البذور 

 من النباتات الهوائية -337
A. ذيل الحصان 
B. الحشائش الكبدية 
C. قرن األيل 
D. الحزاز الطحلبي 



 

 

 حزاز طحلبي تراكم مع الزمن بكميات كبيرة مختلطاً مع نباتات أخرى وتعفنت ثم شكلت فحم الخث  -338
 ) فحم البيت ( هي :

A. سبيروجيرا 
B. سفاجنوم 
C. فولفوكس 
D. فيوكس 

 تدعى :يكون الطور البوغي في السراخس جذور وسيقان سميكة تحت سطح األرض  -339
A. الرايزوم 
B. الدرنة 
C. األبصال 
D. البراعم 

 جنس نباتي يستخرج منه دواء للحساسية والرشح : -340
A. جنس جنيتيوم 
B. جنس ولوتشيا 
C. جنس إفيدرا 
D. ال شيء مما ذكر 

 تتباطأ العمليات الحيوية لبعض أنواع الخنشار في الظروف : -341
A. الجافة 
B. الرطبة 
C. الحارة 
D. الماطرة 

 بعيداً عن النبات األم : 12mنبات يقذف بذرتيه ألكثر من  -342
A. الكوكل 
B. حشائش الحليب 
C. جوز الهند 
D. بندق الساحرة 

 خاليا صلبة جداً في قشور البذور الصلبة وأغلفتها مثل الجوز واللوز والبندق ولب ثمار الكمثرى : -343
A. األلياف 
B. الخاليا البرنشيمية 
C. الخاليا الحجرية 
D. األنسجة المولدة 

 مثقبة تترتب أطرافها مع بعض مكونة شريط يشبه األنبوب: خاليا اسطوانية الشكل طويله لها أطراف -344
A. القصيبات 
B. األوعية الخشبية 
C. الخاليا المرافقة 
D. األنابيب الغربالية 

هرمون غازي يتكون من ذرتي كربون وأربع ذرات هيدروجين يوجد في الثمار الناضجة واألوراق  -345

 واألزهار المتساقطة :
A. األكسين 
B. اإليثيلين 
C. السايتوكينين 
D. الجبرالين 

 

 

 

 



 

 

 مجموعة من الخاليا تعمل معاً للقيام بوظيفة معينة : -346
A. الجهاز 
B. العضو 
C. النسيج 
D. الجسم 

 مركبات عضوية تُصنع في جزء معين من المخلوق الحي وتنتقل إلى جزء آخر : -347
A. الهرمونات 
B. الفيتامينات 
C. الدهون 
D. الجينات 

 تستخدم في صناعة أكياس الخيش والحبال والخيام : -348
A. األلياف 
B. الخاليا البرنشيمية 
C. الخاليا الحجرية 
D. القمم النامية 

 هرمون نباتي ينتج في القمم النامية والبراعم واألوراق الصغيرة واألنسجة سريعة النمو : -349
A. االكسين 
B. اإليثيلين 
C. السايتوكينين 
D. الجبريلين 

 المتساوي :هرمونات تسرع من عملية النمو وتنتج في الخاليا سريعة االنقسام وتحفز االنقسام  -350
A. األكسين 
B. اإليثيلين 
C. السايتوكينين 
D. الجبرالين 

 للنبات : -------تًنتج البالستيدات الخضراء  -351
A. األحماض 
B. الدهون 
C. البروتينات 
D. الجلوكوز 

 إذا نما النبات نحو المنبه سُمي انتحاًء : -352
A.  ً  سلبيا
B.  ًموجبا 
C.  ً  طرديا
D.  ًعكسيا 

 التركيب الضوئي :تعمل على حماية األزهار وهي خضراء اللون وتقوم بعملية  -353
A. سبالت 
B. بتالت 
C. األسدية 
D. متك 

 الزهرة التي تفتقد ألحد األعضاء المكونة للزهرة ، مثل زهرة الزنجبيل البرية : -354
A. الزهرة الكاملة 
B. الزهرة الناقصة 
C. الزهرة أحادية الجنس 
D. الزهرة ثنائية الجنس 

 



 

 

 الخردلية :أزهار عدد بتالتها أربعة أو خمسة ومضاعفاتها مثل نباتات العائلة  -355
A. أحادية الفلقة 
B. ثنائية الفلقة 
C. أحادية الجنس 
D. ثنائية الجنس 

 الذرة من نباتات النهار : -356
A. القصير 
B. المتوسط 
C. الطويل 
D. المحايد 

 انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى مياسم في الكرابل يسمى : -357
A. التلقيح 
B. اإلخصاب 
C. اإلخصاب المضاعف 
D. الترقيد 

 الكربلة :أي من الخيارات التالية ليست من أجزاء  -358
A. القلم 
B. الميسم 
C. المبيض 
D. المتك 

 األزهار التي ليس لها رائحة طيبة وعطرة وليس لها أجزاء زهرية ذات لون جذاب تتلقح بواسطة: -359
A. اإلنسان 
B. الرياح 
C. الحشرات 
D. الحيوانات 

 الزهرة التي تحتوي على أسدية وكرابل في نفس الزهرة ) األعضاء الذكرية واألنثوية ( هي : -360
A. الزهرة الكاملة 
B. الزهرة أحادية الجنس 
C. الزهرة ثنائية الجنس 
D. الزهرة الناقصة 

 عند وصول أنبوب اللقاح إلى البويضة يدخل من فتحة تدعى : -361
A. النقير 
B. البواب 
C. الفؤاد 
D. اإلندوسبيرم 

 ثمار األناناس والتوت والتين تصنف من الثمار : -362
A. الملتحمة 
B. اللحمية 
C. المركبة 
D. الجافة 

 ومعدل التنفس :هرمون يزيد من معدل ضربات القلب  -363
A. الجلوكاجون 
B. األدرينالين 
C. اإلنسولين 
D. األكسيتوسين 

 



 

 

  

 



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 وأسئلة متوقعةأسئلة جتميعات 

 :تشجيع الطالب على التفكري بطريقة غري مألوفة  ، من مزايا اسرتاتيجية (1)

 احملاضرة (ب ) التفكري اإلبداعي (أ )

 التعلم التفاعلي (د ) اإللقاء (ج )

 :هي ؛االسرتاتيجيات التدريسية اليت ُتعود الطالب على حتمل املسئولية (2)

 األلقاء  ، التعلم الذاتي ، لعب األدوار (أ )

 لم التعاوني ، التعلم الذاتي ، العصف الذهينالتع (ب )

 التعلم التعاوني ، احملاضرة ، العصف الذهين (ج )

 لعب األدوار ، احملاضرة ، التعلم التعاوني (د )

هووو يريقووة توودري  تشوورني املووتعلمي ء عموول أىووياء ريوويهم علووى الووتفكري فيمووا      (3)

 :يتعلمونه

 التعلم النشط (ب ) التعلم الذاتي (أ )

 العادل االستقصاء (د ) التعلم عن ُبعد (ج )

 :من إجيابيات يريقة األسئلة (4)

 تساعد املدرس ء استثارة الدافعية ء التعلم عند الطالب (أ )

 الضغط على بعض الطالب باألسئلة الثقيلة ، مما قد ينفرهم من الدرس (ب )

 تساعد املدرس على تشخيص نقاط القوة والضعف ء يالبه (ج )

 ج (أ ، ) اإلجابة:  (د )

 :اه ، أو ضمن خطة حبثية أعدت مقدًموتوجيه يعمل املتعلم فيه حتت إىراف املعلم (5)

 االستقصاء احلر (ب ) التخطيط (أ )

 االستقصاء العادل (د ) االستقصاء املوجه (ج )

 :عملية حتضري ذهين وكتابي يضعه املعلم قبل الدرس بفرتة كافية (6)

 التعلم الذاتي (د ) االختبار (ج ) التقويم (ب ) التخطيط (أ )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 :واحدة مما يلي ليست من مزايا يريقة احملاضرة (7)

 تعليم عدد من التالميذ ء زمن حمدد (ب ) قت التدري االقتصاد ء و (أ )

 االقتصاد ء التجهيزات اخلاصة (د ) تنمية اإلبداع عند التالميذ (ج )

 :من معايري السلوني السوي ء التعامل مع املواقف (8)

 األخذ باإلجيابيات ورياهل السلبيات (ب ) األخذ باإلجيابيات ومعاجلة السلبيات (أ )

 االستسالم للموقف (د ) رياهل املوقف (ج )

 :حيدث مشاجرة بي يالبي ء الفصلعندما  (9)

 أعاقبهما مباىرة (ب ) أفكر قبل أن اختذ قراًرا (أ )

 أرياهل املوقف (د ) أخرجهما من الصف (ج )

 حتقيق:يسعى املعلم من خالل استخدامه السرتاتيجية التعلم التعاوني إىل  (11)

 رفع معدل التحصيل الدراسي لطالبه (أ )

 بقاء أثر التعلم لفرتة أيول عند الطالب (ب )

 مهارات البحث والدراسةاكساب الطالب  (ج )

 اكساب الطالب مهارات االتصال والتواصل االجتماعي (د )

 :كل مما يلى له عالقة باسرتاتيجيات التعلم النشط ما عدا (11)

 التدري  املباىر (أ )

 التعلم الذهين (ب )

 التعلم التعاوني (ج )

 التعلم الفردي (د )

ادة أقل اساليب التدري  فاعلية ء ربط مفواهيم موادة دراسوية موع أفكوار و مفواهيم مو        (12)

 :دراسية أخرى هو

 لقاءإليريقة ا (ب ) املناقشة املفتوحة (أ )

 االكتشاف املوجه (د ) أسلوب حل املشكالت (ج )

 :التخطيط للدرس من أهم واجبات املعلم ألنه يضمن (13)

 للمعلم التنمية املهنية املستمرة (ب ) تصميم عناصر بيئة التعلم (أ )

 بهجناح املعلم ء حتقيق جناح يال (د ) تقوية عالقته بزمالئه ء جمال التعليم (ج )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 ؟إذا يلب منك يالب ىرح درس مل يفهمه من زميل لك ماذا تفعل (14)

 ال تشرح له الدرس و تبلغ زميلك بذلك (أ )

 تشرح له الدرس و تبلغ زميلك بذلك (ب )

 تشرح له الدرس و ال تبلغ زميلك بذلك (ج )

 ال تشرح له الدرس و ال تبلغ زميلك بذلك (د )

 :الدور الرئيسي للمعلم وفق اسرتاتيجية التعلم النشط (15)

 إجابة أسئلة الطالب (ب ) الدرسىرح  (أ )

 تقدير درجات الطالب (د ) إدارة التعلم (ج )

 :من مساوئ استخدام أسلوب احملاضرة (16)

 تركز على حب االستطالع لدى الطالب (أ )

 سلبية الطالب أثناء احملاضرة ء اغلب األحيان (ب )

 ال تركز على احملتوى و كيفية استخدام الطالب له (ج )

 مجيع ما سبق (د )

ف التعلم التعاوني فقرر حجب التعزيز عون امموعوة   وجد معلم قصوًرا ء إحدى مواق (17)

 :كاملة ، يهدف هذا التصرف إىل تدعيم مبدأ

 االعتماد املتبادل بي أفراد امموعة (ب ) مسئولية كل فرد داخل امموعة (أ )

 العالقات بي أفراد امموعة (د ) التفاعل بي أفراد امموعة (ج )

 :حيدث التعلم البنائي عندما (18)

 جديدة ء جمال التخصص يبتكر املتعلم معرفة (أ )

 يفسر املتعلم معاني املصطلحات العلمية (ب )

 يربط املعرفة اجلديدة مبا لديه من معرفة سابقة (ج )

 يقدم تطبيقات عملية وظيفية خمتلفة (د )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 ؟أي مما يأتي ال يعد من أسباب رفع كفاءة الصف (19)

 تنويع النشاط املدرسي ، و توفري جمموعة نشايات متعدد (أ )

 ل و التدري  مع املتعلميالتنوع ء أساليب التواص (ب )

 تقييد حتركات املتعلمي داخل الصف املدرسي (ج )

 التعامل مع مشكالت املتعلمي بطريقة تقلل من حدوثها (د )

 :حيوان ذو لوام  ومزود خباليا السعة (21)

 األفعى (د ) النحلة (ج ) األخطبوط (ب ) قنديل البحر (أ )

كول  عثر أمحد على كائن حوي وتوبي عنود فحصوه مبسواعدة معلموه أنوه ال فقواري ذو هي         (21)

 :استشعار خارجي صلب وله قرون

 .حنلة أو عنكبوت (أ )

 .منلة أو دودة أرض (ب )

 مجيي أو صرصور. (ج )

 عقرب أو بعوضة. (د )

 

 املخلوقان املوجودان ء الصورة ينتميان إىل نف : (22)

 الشعبة (أ )

 الرتبة (ب )

 الطائفة (ج )

 الفصيلة (د )
  

 

 

 ينتمي قنديل البحر إىل ىعبة: (23)

 املساميات (أ )

 الالسعات (ب )

 املفصليات (ج )

 ىوكيات اجللد (د )

 تنتمي دودة األرض إىل ىعبة: (24)

 احللقيات (د ) اخليطيات (ج ) الرخويات (ب ) املفلطحات (أ )

 نوع االنقسام ء اجللد: (25)

 غري اختزالي (د ) اختزالي (ج ) منصف (ب ) ميوزي (أ )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 يستخدم اجللد إلخراج ثاني أكسيد الكربون: أحد احليوانات (26)

 دودة األرض (د ) الزواحف (ج ) الطيور (ب ) احلشرات  (أ )

 :العامل االساسي ء احملافظة على صفات النوع (27)

 اع نظام سليم ء الغذاءاتب (أ )

 منو اخلاليا وتكاثرها (ب )

 نظام نقل املعلومات بي األجيال (ج )

 التشابه بي الرتاكيب اخللوية (د )

 :أحد اهلرمونات التالية يفرز من اجلزء النخاعي للغدة الكظرية (28)

 اجلاسرتين (د ) األنسولي (ج ) النورأدرينالي (ب ) الثريوكسي (أ )

 :يعمل هرمونا األدرينالي والنورأدرينالي على (29)

 بقاء املناعة ء اجلسم (أ )

 تنظيم عمليات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات (ب )

 تنظيم عمليات التمثيل الغذائي للكالسيوم (ج )

 تهيئة اجلسم حلاالت الطوارئ (د )

 يفرز هرمون األدرينالي والنورأدرينالي من الغدة: (31)

 النخامية (د ) الكظرية (ج ) الدرقية (ب ) الصنوبرية (أ )

 :يااخلاليا اليت تفرز هرمون األنسولي هي خال (31)

 دلتا (د ) جاما (ج ) بيتا (ب ) ألفا (أ )

 :السكر الثنائي الذي يتكون من اجللوكوز فقط (32)

 السيليلوز (د ) املالتوز (ج ) الالكتوز (ب ) اجللوكوز (أ )

 .اإلنزيم الذي يؤثر على النشا ء الفم هو (33)

 الليبيز (د ) البتيالي (ج ) األميلوبسي (ب ) الرتبسي (أ )

 :إنزيم املالتيز يفرز من جدار  (34)

 البنكرياس (د ) األمعاء (ج ) االثنى عشر (ب ) املعدة (أ )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 الببسي من جدار: يفرز (35)

 البنكرياس (د ) االمعاء (ج ) االثنى عشر (ب ) املعدة (أ )

 :يفرز الرتبسي من جدار  (36)

 البنكرياس (د ) االمعاء (ج ) االثنى عشر (ب ) املعدة (أ )

 :العصارة اليت ال يوجد بها إنزميات أي إنزميات هاضمة (37)

 الصفراوية (د ) املعوية (ج ) البنكرياسية (ب ) املعدية (أ )

 : اهلضم داخل اخلاليا يتم ء بعض الكائنات مثل (38)

 الفطريات (د ) اإلسفنج (ج ) الطيور (ب ) األرضدودة  (أ )

 :يتم معظم االمتصاص خالل (39)

 املريء (أ )

 املعدة (ب )

 األمعاء الدقيقة (ج )

 األمعاء الغليظة (د )

 :املواد الغذائية اليت ال حتتاج إىل هضم (41)

 الكربوهيدرات (أ )

 اليوتينات (ب )

 الدهون (ج )

 السكريات األحادية (د )

 :إنزيم السكريز يفرز من (41)

 الفم (د ) جدار املعدة (ج ) البنكرياس (ب ) جدار األمعاء (أ )

 حد املواد التالية ال حيتاج إىل هضم :أ (42)

 بروتينات (د ) دهون (ج ) فيتامينات (ب ) كربوهيدرات (أ )

 خيزن اجللوكوز ء جسم اإلنسان على ىكل: (43)

 سيليلوز (د ) مالتوز (ج ) جاليكوجي (ب ) جاالكتوز (أ )

 :ترتكب الكربوهيدرات من وحدات أساسية هي (44)

 سكريات أحادية (د ) سروليجل (ج ) أمحاض دهنية (ب ) أمحاض أمينية (أ )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 غذائها على املواد العضوية املتحللة تسمى املخلوقات : املخلوقات اليت تعتمد ء (45)

 القارتة (د ) الرمية (ج ) التكافلية (ب ) الطفيلية (أ )

 :أحد املخلوقات التالية حيدث فيها النقل باالنتشار (46)

 احملار (د ) الياميسيوم (ج ) اجلراد (ب ) دودة األرض (أ )

 :ينتقل املاء واألمالح ء النبات عي (47)

 اخلشب (أ )

 اللحاء (ب )

 القشرة (ج )

 البشرة الداخلية (د )

 اد التالية يستخدمها النبات للقيام بعملية البناء الضوئي؟أحد املو (48)

 األكسجي (أ )

 ثاني أكسيد الكربون (ب )

 اجللوكوز (ج )

 اهليدروجي (د )

 :يقوم نبات الدروسريا باصطياد احلشرات للحصول على  (49)

 النيرتوجي (أ )

 املاء (ب )

 ثاني أكسيد الكربون (ج )

 الدهون (د )

 :تتكون املواد اليوتينية من وحدات أساسية هي (51)

 أمحاض دهنية (أ )

 اض أمينيةأمح (ب )

 جليسرول (ج )

 سكريات أحادية (د )

 :ترتكب املواد الدهنية من وحدات أساسية هي (51)

 أمحاض أمينية وجلوكوز (أ )

 أمحاض أمينية وجليسرول (ب )

 أمحاض دهنية وجلوكوز (ج )

 أمحاض دهنية وجليسرول (د )

 :املركبات األساسية اليت تنتج من التفاعالت الضوئية ء عملية البناء الضوئي هي (52)

 ATP (أ )

 ADP (ب )

 NADPHو  ATP (ج )

 مجيع ما سبق (د )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 :تتميز اخللية النباتية عن اخللية احليوانية بوجود (53)

 الليسوسوم (أ )

 اجلدار اخللوي (ب )

 أجسام جوجلي (ج )

 الشبكة االندوبالزمية (د )

 أي اخلاليا اآلتية حتتوي على جدار خلوي؟ (54)

 خلية من كبد فأر (ب ) خلية من جلد اإلنسان (أ )

 خلية دم من قطة (د ) خلية من ىجرة بلوط (ج )

 ر عن خلية من ىجرة بلوط باحتوائها علىميكنك متييز خلية من كبد فأ (55)

 جهاز جوجلي (ب ) النواة (أ )

 املريكزات (د ) الرايبوسومات (ج )

 :تركيب يصنع اليوتينات اليت تستخدمها اخللية (56)

 جهاز جوجلي (ب ) النواة (أ )

 املريكزات (د ) الرايبوسومات (ج )

 :الغدد العرقية ء اإلنسان تعتي من األنسجة (57)

 الضامة (ب ) الطالئية (أ )

 الوعائية (د ) العصبية (ج )

 :ضاريف من أمثلة األنسجةالعظام والغ (58)

 الضامة (ب ) الطالئية (أ )

 الوعائية (د ) العصبية (ج )

 أي املركبات اآلتية حيتوي على جمموعيت فوسفات؟ (59)

 ADP (ب ) ATP (أ )

 ACP (د ) AMP (ج )

 ؟NADHجزيئات  6اليت تنتج من  ATPكم عدد جزيئات الو  (61)

 18 (ب ) 12 (أ )

 31 (د ) 24 (ج )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 حتدث العمليات الالضوئية ء عملية البناء الضوئي ء : (61)

 الثايالكويد (ب ) اللحمة (أ )

 الغشاء الداخلي (د ) الغشاء اخلارجي (ج )

 وجدت أحفورة لنبات والحظت اختفاء األنسجة الوعائية بها ميكنك تصنيفها ضمن: (62)

 املخروييات (ب ) احلزازيات (أ )

 النباتات اجلنكية (د ) النباتات الزهرية (ج )

 :الصنوبر يعد من النباتات (63)

 الالوعائية البذرية (ب ) الالوعائية (أ )

 الوعائية البذرية (د ) الوعائية الالبذرية (ج )

 :ن أمثلة الديدان املفلطحةم (64)

 الفيالريا (ب ) اإلسكارس (أ )

 العلق (د ) البالناريا (ج )

 أي احليوانات اآلتية تنتمي إىل يائفة الثدييات؟ (65)

 التمساح (ب ) الضفادع (أ )

 اخلفاش (د ) البطريق (ج )

 أي احليوانات اآلتية لي  هلا مثانة بولية؟ (66)

 القط (ب ) الثعلب (أ )

 اخلفاش (د ) الصقر (ج )

 ؟كل األمراض التالية تسببها فريوسات عدا مرض  (67)

 األنفلونزا (ب ) اإليدز (أ )

 االلتهاب الكبدي الوبائي (د ) السل (ج )

 أي العصارات اآلتية ال حتتوي على إنزميات هاضمة؟ (68)

 العصارة املعدية (ب ) العصارة الصفراوية (أ )

 العصارة املعوية (د ) العصارة البنكرياسية (ج )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 ؟أي األجزاء ء اجلهاز اهلضمي لو مت استئصاله تتوقف عملية امتصاص املواد املغذية (69)

 نكرياسالب (ب ) املعدة (أ )

 األمعاء الغليظة (د ) األمعاء الدقيقة (ج )

 ؟أي األعضاء التالية يفرز إنزيم الببسي  (71)

 الكبد (ب ) الغدد اللعابية (أ )

 البنكرياس (د ) املعدة (ج )

 أي املواد الغذائية اآلتية تصنعها البكرتيا ء األمعاء الغليظة ؟ (71)

 الفيتامينات (ب ) الدهون (أ )

 اليوتينات (د ) األمالح املعدنية (ج )

 :إزالة احلوصلة الصفراوية من جسمهميتنع عنها اإلنسان بعد  (72)

 البذور (ب ) الفواكه  (أ )

 اخلضار (د ) اجلبنة (ج )

 :ما هي الوظيفة الرئيسية خلاليا الدم احلمراء (73)

 حماربة املرض ء اجلسم (أ )

 نقل األكسجي اىل مجيع أجزاء اجلسم (ب )

 إزالة أول أكسيد الكربون من مجيع أجزاء اجلسم (ج )

 إنتاج مواد الزمة ختثر الدم (د )

 ؟ة تستقبل الدم من مجيع الفصائلأي فصائل الدم اآلتي (74)

 Bالفصيلة   (ب ) Aالفصيلة  (أ )

 Oالفصيلة  (د ) ABالفصيلة  (ج )

 من أي أجزاء الزهرة اآلتية تتكون مثرة اليتقال؟ (75)

 البويضة (ب ) املبيض (أ )

 املتك (د ) اخليط (ج )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 ؟ DNAالقواعد النيرتوجينية اآلتية ال توجد ء أي  (76)

 الثاميي (ب ) اجلواني (أ )

 األدني (د ) اليوراسيل (ج )

 تساوي كمية .................  DNAف فإن كمية األديني ء يبًقا لقاعدة تشارجا (77)

 الثاميي (ب ) اجلواني (أ )

 السيتوسي (د ) اليوراسيل (ج )

ء النووواة ليوجووه بنوواء اليوتينووات ء  DNAأي اآلتووي حيموول املعلومووات الوراثيووة موون  (78)

 السيتوبالزم؟

 mRNA (ب ) rRNA (أ )

 RNA (د ) tRNA (ج )

 رى:أحد مستويات التنظيم اآلتية يضم باقي املستويات األخ (79)

 النظام البيئي (ب ) املخلوق احلي (أ )

 امتمع احليوي (د ) اجلماعة احليوية (ج )

 ؟ما الذي ميثل عاماًل ال حيوي لشجرة ء غابة (81)

 رياح تهب بي أغصانها (ب ) يرقة فراىة تأكل أوراقها (أ )

 فطريات تنمو على جذورها (د ) يائر يبين عشه بي أغصانها (ج )

 أحد املخلوقات اآلتية ُيعد من املخلوقات القارتة (81)

 الدب (ب ) الغزال (أ )

 القط (د ) اجلراد (ج )

 عالقة الفراىات باألزهار تعتي عالقة (82)

 تطفل (ب ) افرتاس (أ )

 تقايض (د ) تعايش (ج )

 استعمال الشمبانزي حجًرا لكسر الثمار وفتحها ُيعد مثااًل على السلوني (83)

 الغريزي (ب ) اإلدراكي (أ )

 املطبوع (د ) الشريي (ج )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 أي الكميات التالية مشتقة ؟ (84)

 الزمن (ب ) الطول (أ )

 املسافة (د ) السرعة (ج )

 :كهربي ء النظام الدولي بوحدة تقاس ىدة التيار ال (85)

 الكولوم (ب ) األمبري (أ )

 الفولت (د ) األوم (ج )

 :عظمة تعتي من أكي العظام ء جسم اإلنسان (86)

 عظمة الساعد (ب ) عظمة الفخذ (أ )

 العضد (د ) احلرقفة (ج )

 :يعتي الرسغ من أحد االمثلة على املفصل (87)

 الرزي (ب ) الكري واحلقي (أ )

 املداري (د ) النزالقيا (ج )

 هي:أماكن تالقى العظام ببعضها ء اجلسم  (88)

 األربطة (ب ) ملفاصلا (أ )

 الغضروف (د ) األوتار (ج )

 :م غشاء عظمي يسمىظحييط بالع (89)

 السمحاق (ب ) القلنسوة (أ )

 البشرة (د ) األدمة (ج )

 :يشبه اللمف ء تركيبه الدم غري أنه ال حيتوي على  (91)

 خاليا الدم احلمراء (ب ) خاليا الدم البيضاء (أ )

 البالزما (د ) الصفائح الدموية (ج )

 : ينتج عن إحتاد األكسجي مع اهليموجلوبي مركب (91)

 الكربهيموجلوبي (ب ) األكسيهيموجلوبي (أ )

 السائل البالزمي (د ) السائل التنفسي (ج )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 :من األمثلة على العقد اللمفاوية ء اجلسم (92)

 القلب (ب ) الطحال (أ )

 الرئتي (د ) األمعاء (ج )

 :مادة تقوم بتوسيع األوعية الدموية (93)

 اهليموغلوبي (ب ) اهليبارين (أ )

 اهليستامي (د ) امليالني (ج )

 :عند اإلصابة يزداد عدد كرات الدم البيضاء ء الدم (94)

 الضغط (ب ) اجللطة الدموية (أ )

 االلتهابات (د ) السكري (ج )

 :نوع نتجي من على األ ( A ) حتوي فصيلة الدم (95)

 A (ب ) AB (أ )

 ال يوجد (د ) B (ج )

 :يتم امتصاص املاء ء النبات بواسطة الشعريات اجلذرية باخلاصية (96)

 االنتشار (ب ) االمسوزية (أ )

 التجمع (د ) النتح (ج )

 :ء عملية البناء الضوئيء النبات تأخذ الورقة .......... من اجلو أثنا (97)

 خبار املاء (ب ) األكسجي (أ )

 مجيع الغازات (د ) ثاني أكسيد الكربون (ج )

 :حيوي اليخضور على عنصر (98)

 cl (ب ) Na (أ )

 Mg (د ) zn (ج )

فوأي أجوزاء الودما      القلوب؛ ء ضوربات   اًبحلوادث سويارة، فعوانى اضوطرا     يالب تعرض (99)

 تتوقع إصابته؟ اآلتية

 املخ (ب ) املخيخ (أ )

 القنطرة (د ) النخاع املستطيل (ج )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 يسمى: العصبية لتكوين السيال العصيب اج إليه اخلليةأقل منبه حتت (111)

 التشابك العصيب (ب ) عتبة التنبيه (أ )

 جهد الفعل (د ) رد الفعل املنعك  (ج )

 األمشاج خاليا جنسية  .................... العدد الكروموسومي: (111)

 ثنائية (ب ) أحادية (أ )

 متعددة (د ) ثالثية (ج )

 أجنبت سيدة مخ  بنات، ما احتمال أن يكون يفلها السادس ولد: (112)

 100% (د ) 75% (ج ) 50% (ب ) 25% (أ )

 فإن األمشاج النارية هي: WwTTإذا كان الرتكيب اجليين لصفتي متضادتي هو  (113)

 Wt  , WT (ب ) WT  , WT (أ )

 wT  ,  wT (د ) WT ,  wT (ج )

 :k=19و   o=8علًما بأن   k2cr2o7ما عدد التأكسد للكروم  (114)

 12 (د ) 6 (ج ) 6- (ب ) 12- (أ )

 فصل النفط اعتماًدا على االختالف ء درجة الغليان يسمى: (115)

 التجزيئيالتقطري  (أ )

 التكسري احلراري (ب )

 التحلل الكهربي (ج )

 التكسري احلفزي (د )

 



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 خاص مبعلمي العلوم فقط

 

 ارتداد املوجات الصوتية من السطح الذي يعرتض يريقها ظاهرة علمية بو: (116)

 نغمة الصوت (د ) ىدة الصوت (ج ) الرتدد (ب ) الصدى (أ )

 يزداد الصوت ىدة بازدياد: (117)

 املسافة بي مصدر الصوت والسامع (أ )

 لثانية الواحدةعدد االهتزازات ء ا (ب )

 درجة احلرارة ء الوسط الناقل (ج )

 مساحة اجلسم املهتز (د )

 من األدلة على أن الضوء ىكل من أىكال الطاقة: (118)

 إحساسنا بالدفء عند التعرض ألىعة الشم  (أ )

 وصول ضوء الشم  إىل األرض (ب )

 انتقال الضوء إىل الفرا  بسرعة كبرية (ج )

 قدرة الضوء على النفاذ من األجسام الشفافة (د )

 رة تكون الظالل على أن الضوء:تدل ظاه (119)

 ينفذ ء األجسام املختلفة. (أ )

 ينكسر ء األوساط الشفافة. (ب )

 .يسري ء خطوط مستقيمة (ج )

 ينتقل ء الفرا . (د )

 زاوية االنعكاس هي الزاوية احملصورة بي: (111)

 السطح العاك  والشعاع املنعك  (أ )

 الشعاع املنعك  والعمود املقام على السطح العاك  عند نقطة السقوط (ب )

 طح العاك  والعمود املقام على السطح العاك  عند نقطة السقوطالس (ج )

 الشعاع الساقط على السطح العاك  والشعاع املنعك  (د )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 من الظواهر املشاهدة على انكسار الضوء أن تبدو: (111)

 الساقان يويلتان عند غمرهما باملاء (أ )

 العصا منكسرة عند وضعها ء املاء بشكل مائل (ب )

 الواقع عند وضعها ء املاءاملسطرة أيول مما هي عليه ء  (ج )

 قطعة احلجر املغمورة ء املاء أبعد مما عليه ء الواقع (د )

 فإن: إذا أسقط ىعاع ضوئي على سطح خشن غري )مصقول( (112)

 الشعاع املنعك  سينعك  بزاوية ال تساوي زاوية السقوط (أ )

 الشعاع الساقط لن يعاني من انعكاس ألن السطح خشن  (ب )

 دامه بالسطحالشعاع الساقط سينكسر حلظة اصط (ج )

 الشعاع املنعك  سينعك  بزاوية تساوي زاوية السقوط (د )

( 3( ثم خفضوت درجوة احلورارة مبقودار )    °س 6إذا كانت درجة حرارة كمية من املاء ) (113)

 درجات مئوية فإن املاء ء هذه احلالة سوف :

 يتجمد (ه )

 يقل حجمه (و )

 ( بدون تغري آخر°س 3تصبح درجة حرارته ) (ز )

 يزداد حجمه (ح )

 التسارع هو : (114)

 ادة غري منتظمة بالسرعةزي (أ )

 زيادة منتظمة بالسرعة (ب )

 نقصان ء السرعة النهائية للجسم (ج )

 قطع مسافات متساوية ء أزمنة متساوية (د )

 كثافة املادة هي : (115)

 حجم املادة بالنسبة لكتلتها (أ )

 كتلة املادة بالنسبة حلجمها (ب )

 الكتلة اليت حتويها املادة (ج )

 كتلة وحدة األيوال من املادة (د )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 بقصر النظر :األىخاص املصابون  (116)

 ال يستطيعون رؤية األجسام البعيدة نسبًيا بوضوح (أ )

 يرون األجسام البعيدة قريبة (ب )

 يرون األجسام القريبة بعيدة (ج )

 يرون يول القامة أقصر مما هم عليه (د )

 يوصل الفولتميرت ء الدائرة الكهربية على : (117)

 التوالي (ه )

 التوازي (و )

 التوالي والتوازي (ز )

 ال ىيء مما سبق (ح )

 ألمحاض هي:امموعة الوظيفة ل (118)

 R-CO-H (د ) R-CO-R (ج ) R-OH (ب ) R-COOH (أ )

 الصيغة العامة للكحوالت: (119)

 R-CO-H (د ) R-CO-R (ج ) R-OH (ب ) R-COOH (أ )

 من جمموعة: CH3CH2C-Hاملركب  (121)

 الكيتونات (أ )

 األميدات (ب )

 األلدهيدات (ج )

 اهلاليدات (د )

 الغيمة اإللكرتونية متثل: (121)

 املنطقة اليت يوجد فيها إلكرتونات (أ )

 حجم النواة (ب )

 ىكل الذرة (ج )

 غبار حول النواة (د )

 ألعمدة ء اجلدول الدوري تسمى:ا (122)

 مركبات (د ) خصائص (ج ) جمموعات (ب ) دورات (أ )

 املادة اليت تتكون من نوع واحد من الذرات تسمى: (123)

 احمللول (د ) املخلوط (ج ) املركب (ب ) العنصر (أ )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 جمموع عدد اليوتينات والنيرتونات ء النواة هو: (124)

 الوزن (ح ) النظائر (ز ) العدد الكتلة (و ) العدد الذري (ه )

 عنصر:من األمثلة على الفلزات السائلة هو  (125)

 الكلور (د ) الصوديوم (ج ) احلديد (ب ) الزئبق (أ )

 العناصر املوجودة على يسار اجلدول الدوري هي: (126)

 النثانيدات (د ) أىباه فلزات (ج ) الفلزات (ب ) فلزات (أ )

 أي اخلصائص التالية تتصف بها الالفلزات الصلبة؟ (127)

 المعة (أ )

 هشة (ب )

 موصلة جيدة للحرارة (ج )

 موصلة جيدة للكهرباء (د )

    ء ذرة عنصر الكالسيوم  (128)
 على عدد: 20م يدل الرق   

 النيرتونات (أ )

 اليوتونات (ب )

 االلكرتونات والنيرتونات (ج )

 النيرتونات واليوتونات (د )

 ياقة اإللكرتون ء أي مدار : (129)

 تزداد بزيادة رتبة املدار (أ )

 تقل بزيادة رتبة املدار (ب )

 ال تعتمد على رتبة املدار (ج )

 ال ىيء مما ذكر (د )

 الضغط يساوي: (131)

 القوة / الطول (أ )

 اجلهد / الطول (ب )

 حةالقدرة / املسا (ج )

 القوة / املساحة (د )

 

 ( تساوي:Pفإن القدرة ) Vولفرق اجلهد باحلرف  Iإذا رمزنا لشدة التيار باحلرف  (131)

 (أ )
 

 
 (ب ) 

 

 
 (ج ) 

 

  
 VI (د ) 



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 وضع جسم على مركز التكور ملرآة مقعرة ما موقع صورة هذا اجلسم بالنسبة للمرآة؟ (132)

 خلف مركز تكورها (أ )

 بي مركز تكورها وبؤرتها (ب )

 على مركز تكورها (ج )

 تهاعلى بؤر (د )

 


