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  التوقيع  المصحح

  التوقيع  المراجع

 

 أستعن باهلل ثم أجب عن األسئلة االتية 
 من خصائص العلم الطبيعي ) التجريبي( ؟ 1

  مراجعة األقران -د           تحليل النتائج -جـ       االعتماد على الدليل -ب         صياغة الفرضية -أ

 .عرؼ المجموعة التى تستخدم للمقارنة  في التجارب المنضبطة بإسم ت 2

 المجموعة االقترانية -د التجريبية        المجموعة -جـ     المجموعة الضابطة -ب   المجموعة الوهمية   -أ

 . نظام تسمية المخلوقات الحية يستخدم اسم الجنس واسم النوع  3

 التسمية الثنائية -د        التسمية العلمية -جـ       وسنظام ليني -ب       نظام ارسطو -أ

  مخلوقات حية بدائية جدارها الخلوى يحتوى على ببتيدوجاليكان .  4

 الطالئعيات -د              الفطريات -جـ                   الفيروسات -ب         البكتيريا -أ

 والجبن .   مخلوقات تستخدم في صنع بعض االطعمة كالخبز  5

 الطالئعيات -د              الفطريات -جـ                   الفيروسات -ب      البكتيريا    -أ

    من وظيفة المحفظة التي حول الجدار الخلوي للبكتيريا .  6

 فافالحماية من الج -داالنقسام الثنائي      -جـ             التكاثر -ب         االلتصاق بالسطوح -أ

 أي مما يلى ال يعد من طرائق حصول الفطريات على الغذاء ؟ 7

 التكافل -د              البناء الضوئي -جـ                التطفل -ب          التحلل -أ

 أى مما يلى يستخدم فى كالً من التكاثر الجنسي والالجنسي ؟  8

 االبواغ -د                  دالتجد -جـ              التبرعم -ب       التجزؤ -أ

 الفطر الذي له أبواغ  سوطية ؟ ما   9

 الفطريات الكيسية -د     الفطريات الدعامية -جـ       الفطريات المختلطة -ب     ت االقترانيةاالفطري -أ

ى
 

 

ىأدئلةىاختبارىالمرحلةىالثانووةى
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 هـىى1441العامىالدراديى:



 من الفطريات وحيدة الخلية ...  10

  الفطر المائي -د           رومالمش -جـ           الخميرة -ب              عفن الخبز -أ

 يتم الهضم عند دودة األرض داخل: 11

 أعضاء خاصة -السرج                 د -ج  العباءة -ب        الجٌوب البلعومٌة -أ

 

 يحمي األنسجة الطرية ويمنع فقدان الماء : 12

 الحبل العصبً -د         الحبل الظهري -ج         الهٌكل الخارجً -ب          الهٌكل الداخلً -أ

 هٌكل جراد البحر الخارجً ٌحتوي على : 13

 سكرٌات ثنائٌة -د             الببتٌد عدٌد-ج                 أمالح الكالسٌوم -ب   كروبونات الكالسٌوم -أ

 

 من أهم صفات المملكة الحيوانية :  14

   حقٌقٌة التجوٌف الجسمً -ب                 أنسجة عضلٌة وعصبٌة معقدة -أ

 بدائٌة الفم -د                             وحٌدة الخلٌة -ج  

 

 األرض ثنائية الجنس ويعني ذلك أنها :  دودة   15

 عقٌمة -د        خنثى -ج  مذكرة -ب        مؤنثة -أ

 

 عند الحيوانات بدائية الفم يتكون الفم من :  16

   ثانً فتحة فً الجاستروال -ب         فً الجاستروالأول فتحة  -أ

   رابع فتحة فً الجاستروال -د        ثالث فتحه فً الجاستروال -ج

 

 التغذية الترشيحية يتميز بها:  17

 خٌار البحر -د                 اإلسفنج -ج   نجم البحر -ب       المرجان -أ

 

 ى اإلسفنجيات:أحد العبارات التالية تنطبق عل 18

 اللوامس -د                عدٌم التناظر -ج                        العٌون -ب              طافٌة -أ

 

 تشير إلى التجويف المعوي :  أي التراكيب على الرسم 19

  2 -ب                      1  -أ

 4  -د                     3 -ج



 

  ريين جسمين لػػ :البوليبي والميدوزي طو  20

 شوكٌات الجلد -د            الالسعات -ج   المفصلٌات -ب        الرخوٌات -أ

 

 الممصات و الخطاطيف تميز الدودة :  21

 المنسلخة -د         المتطفلة -ج  الحرة -ب          المتكافلة -أ

 

 تتشابه الديدان المفلطحة و الالسعات بعدم وجود جهازي : 22

   التنفس و الدوران -ب                             التنفس و اإلخراج -أ                             

 اإلخراج و التكاثر -د              اإلخراج و الدوران -ج                              

 

 الديدان الخطافية و الدبوسية و الشعرية تشترك بأنها :  23

 ثعبانٌة -د          حلقٌة -ج   اسطوانٌة -ب       مفلطحة -أ

 

 الفورمونات تفرز لتحفيز أنواع من السلوك مثل :  24

 اإلنهمار -د        التجدد والتجزؤ -ج  األنسالخ -ب       التكاثر والتغذٌه -أ

 

 الصورة توضح أجزاء الفم من نوع : 25

 القارض  -د      الثاقب الماص-ج   األسفنجً -ب    األنبوبً -أ

 

  

 
 

 انتهت األسئلة

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

 

 

 معلم المادة 
 

 أ/ أحمد حسين خضر


