
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رــــمريم بن ناص .أ داد المعلمة :ــإع
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 الموجه الفني االول: أ. شـيخة الزعبي
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 المناسب : ( أمام ال  ✓السؤال األول : إختاري اإلجابة الصحيحة عبر وضع عالمة ) 

 :قصد بالوراثه ي   .1

   انتقال الطعام           انتقال الصفات      لصفاتتغير ا   تبادل الصفات  

 : في بنات الكائنات الحيه األساسيهحدات الو   .2

   عضالتال          عظامال    خليةال     الدماغ 

 :صفة وراثية   .3

  لون الشعر                تلوين الجلد      االصابة بالعمى  طالء األظافر 

 : صفة وراثية مكتسبة   .4

        لون العين          لون الشعر             اسمرار الجلد    كثافة الشعر 

 انتاج افراد جديدة من النوع نفسه : .5

     الخليه                    التزاوج         نقراض  اال       التكاثر 

 ارتباط الذكر باالنثى من اجل انتاج افراد جديدة من النوع نفسه: .6

       التزاوج              االنقراض           لتكاثرا              الوراثة 

 

 

 (  29 – 16الوحدة التعليمية األولى  الصفحات ) 

WWW.KweduFiles.Com



 

 :أكملي شبكات المفاهيم التاليةالسؤال الثاني : 

•  

 

 

 

 

•  

 

 

 

•  

 

 

 

 

•     

 

 

 الخلية

 .. نباتية .. .. حيوانية ..

 انواع االجهزة في جسم االنسان

 .. العضلي .. .. التنفسي .. .. الدوري .. .. العصبي .. .. الهضمي .. .. العظمي ..

الموروثات

صفات وراثية
/ لون شعر . مثال 

.البشرة/ العينان 

..غير وراثية.. 

مكتسبة
االصابة بالعمى

التكاثر

البيض
/ االسماك / الطيور . مثال 

.البرمائيات

الثديات و االنسان.الوالدة. 

.الزراعه. 
بذور الخضراوات 

والفاكهة
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 : لثالسؤال الثا
 :، مع تصويب الخطا ( أمام العبارة الخاطئة  عالمة )و  ( أمام العبارة الصحيحة ✓ ضعي )

 
 ..   ليةــــــالخ ..  (.   X  )    العضوالوحدة االساسية لبناء اجسام الكائنات الحية هي   (1

 .. خاليا عديدة ..  (.     X )     .يتكون جسم االنسان من خلية واحدة  (2

 .. المجـــهر ..  (.   X   ) العدسة اليدويةخاليا من خالل استخدام استطاع العلماء دراسة ال  (3

 .. الحيوانية ..  (.   X   )     .الخلية النباتيةوحدة بناء جسم االنسان هي   (4

 .. ال تتشابهه ..   (.   X   )     .في الشكل والتركيب تتشابهة الخاليا النباتية والحيوانية  (5

 ..  نــــال يمك  ..(.     X   )   أن تتواجد الخلية النباتية والحيوانية في كائن حي ذاته . يمكن  (6

  ...................(.     √   )     الوراثه هي نقل الصفات الوراثية من جيل آلخر.  (7

 ....................  (     √ )     مركز الخليه هو مكان تواجد المادة الوراثية.    (8

 .. ورثــــال ت ..(.     X   )     من جيل آخر. تورث الغير وراثيةالصفات    (9

 ...................(.       √ )   التكاثر والتزاوج يسمح للكائن الحي بالبقاء واالستمرار.    (10

 عللي لما يلي تعليالَ علمياً : : رابعالسؤال ال 

 .يحتاج العلماء المجهر لدراسة الخاليا  (1

 .. تبدو أكبر بكثير من حقيقتهاأداة تجعل األشياء المجهر  ألن ..

 .قيام األنسجه بوظيفه محدده  (2

 .. الخاليا المتشابهة في التركيب ولذلك تقوم بنفس الوظيفة منمجموعة ألنها تتكون من  ..

 .يقوم كل جهاز في جسم االنسان بوظيفة معينه خاصة  (3

 .. لوظيفةامن أنسجة وخاليا متشابه في التركيب و هكونمجهاز الن االعضاء التي تشكل ال ..
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  يمكن جسم االنسان االستغناء عن اجهزته المختلفة.ال (4

 .. اً حتى يتكمن األنسان من العيش والبقاء على األرضالنها تعمل مع ..

 الجمل التالية وفق التسلسل المطلوب: : رتبي خامسالسؤال ال

 : التسلسل الصحيح للتعضي في جسم االنسان  (1

   خليه ←نسيج  ←عضو  ←جهاز. 

   خليه ←جهاز  ←نسيج  ←عضو. 

   جهاز ← عضو ← نسيج ←خليه . 

   نسيج  ←جهاز  ←عضو  ←خليه. 

 صلي من القائمة ) ب ( بما يناسب القائمة ) أ ( في الجدول التالي: س:سادالسؤال ال

 

 القائمة ) ب ( القائمة ) أ ( الرقم

 التكاثر (1 مجموعة أنسجة تقوم بوظيفة معينة. 10

 المنقرضه (2

 النسيج (3

 صفات غير وراثية (4

 المجهر (5

 المادة الوراثية (6

 الجهاز (7

 صفات وراثية (8

 معرضه لالنقراض (9

 العضو (10

 الخليه (11

 وحدة بناء االجسام الكائنات الحية. 11

 مجموعة خاليا تتشابهة في التركيب وتقوم بنفس الوظيفة. 3

 مجموعة أعضاء مختلفة تعمل معاً للقيام بوظيفة معينة. 7

 على دراسة الخالياأداة تساعد العلماء  5

 تحدد خصائص الكائن الحي من جيل آلخر. 6

 كائنات حية لم يبق من افرادها اال اعداد قليله 9

 صفات تكتسب من البيئة المحيطه بالفرد 4
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 : أكملي شبكة المفاهيم التالية: بعالسؤال السا

1) 

 

 

  

 : شرح العلوم :ثامنالسؤال ال

 .أنواع الخاليا التي تعرفينهاعددي  .1

 .....  حيوانيةخليه  .... •

 . ....  خليه نباتية  .... •

 

 .عددي عضوين من الجهاز الدوري .2

 ...  القلب / األوعية الدمويه .. •

 . .. الدم .. •

 عددي عضوين من الجهاز الهضمي. .3

 ...  فم / المريء / المعدةال .. •

 . .. دقيقة / األمعاء الغليظةمعاء الاأل .. •

 عددي عضوين من الجهاز العظمي. .4

 ...   العمود الفقاري / قفص الصدريال/  هالجمجم .. •

 . .. ين / الحوضطرفين العلوي/ ال ينالسفلي طرفيينال .. •

كائنات 
معرضة

لالنقراض

ديناصور

ل نبات ذي
الخيل 
العمالق

وحيد 
القرن 
االبيض

الماموث
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 السؤال التاسع: ماذا تتوقعين في الحاالت التالية:

 ممارسات رياضة عنيفة كالمالكمة دون لبس خوذة السالمة. .1

 . .. الجهاز العظمي عظامفي بالجمجمه أو  ول كسورحص ..

 لشخص سمين يتناول طعام غني بالدهون واالمالح وال يمارس الرياضة بانتظام. .2

 . .. االضرار باعضاء الجهاز الدوري كاالوعية الدموية والقلب والدم ..

 عام صحي وال ينام بشكل كاٍف. شخص يمارس الرياضة بانتظام وال يتناول طل .3

 . .. زة في الجسماالضرار بالجهاز العصبي والدوري وبقية االجه ..

 لون بشرة الطفل القادم ألم بيضاء و أب أبيض. .4

 . .. بشرة بيضاء ..

 عيون طفل أمه و األب بنيتان ولكن االب مصاب بالعمى. .5

 . .. ى ال تورثلون عين بني ، فاالصابة بالعم ..

 اشجار تم تهذيب )قص و تغير شكلها( أوراقها وأغصانها.بذور للنباتات التي ستنبت من  .6

 . .. مكتسبهالصفات الدون من نباتات تشبه النبته االم االصليه  ..

 عدم السماح للكائنات الحيه بالتزاوج والتكاثر. .7

 . .. االنقراضح هذة الكائنات معرضه تصب ..

 ح للكائن الحي المعرض لالنقراض بالتزواج.عدم السما .8

 . .. يصبح الكائن منقرضاالفراد بعد موت أخر  ..
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 :عند وقوع الزالزل : ظللي الوجة المناسب لكل حالة من الحاالت التاليةعاشرالسؤال ال

  ☺   .وممارسة الرياضة مهم للجهاز الهضميتناول طعام صحي وشرب الماء  .1

  ☺   .لبس الخوذة يحفظ الجهاز العظمي والعصبي من التلف لو وقع حادث ما .2

  ☺      .عدم استنشاق االبخرة والغازات السامة يحفظ الجهاز التنفسي .3

  ☺     .شرب الحليب يحفظ العظام واالسنان من التلف .4

  ☺   صحة الجهاز الهضمي.تناول الخضراوات والفاكهة يحفظ  .5

  ☺   التقليل من الدهون واالمالح يعزز صحة القلب والجهاز الدوري. .6

  ☺  عدم العبث في الصفات الوراثية للكائن الحي يعزز المادة الوراثية .7

  ☺  السماح للكائن الحي بالتكاثر والتزاوج يساعده على البقاء و االستمرار .8

   ☺  مادة الوراثية من االباء الى االبناءال بانتقالالتكاثر والتزاوج ال يسمح  .9
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إليكم روابط قنوات ومجموعات الصفوف التابعة لموقع 

  ملفات الكويث التعليمية

 

 .حيذ سخجذون فيهب االف وأحذد انمهفبث وآخز أخببر انمىبهج

 

 t.me/kwcourses  قىبة انمىبهج انكىيخيت أوالً:

 :صفىفروابظ ان اً ثاني

  انصف االول

 https://t.me/grade1kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkKC5YBgXZZwfikwjA انمجمىعت

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

 انصف انثبوي

  https://t.me/grade2kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkNbqiz1UqtTmJV6BQ انمجمىعت

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

 انصف انثبنذ

  t.me/grade3kwhttps//: انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkQXoag3es_FU0rG2g انمجمىعت

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

 انصف انزابع

  https://t.me/grade4kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkL_8OXoutWsZx1L9Q انمجمىعت

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

 انصف انخبمس

  https://t.me/grade5kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkG3e9CzzokTIKz4CQ انمجمىعت

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

 انصف انسبدس

  https://t.me/grade6kw انقىبة

   V1kghttps://t.me/joinchat/EO3lbkM8FXoEeQErAQ انمجمىعت

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

 انصف انسببع

  https://t.me/grade7kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkKnExWg6hndEkfMqA انمجمىعت

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

 انصف انثبمه

  https://t.me/grade8kw انقىبة

  U4uywPW25zQ-https://t.me/joinchat/EO3lbkQJhf انمجمىعت

https://www.t.me/kwcourses
https://t.me/grade1kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkKC5YBgXZZwfikwjA
https://t.me/grade2kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkNbqiz1UqtTmJV6BQ
https://t.me/grade3kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQXoag3es_FU0rG2g
https://t.me/grade4kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkL_8OXoutWsZx1L9Q
https://t.me/grade5kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkG3e9CzzokTIKz4CQ
https://t.me/grade6kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkM8FXoEeQErAQV1kg
https://t.me/grade7kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkKnExWg6hndEkfMqA
https://t.me/grade8kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQJhf-U4uywPW25zQ


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

 انصف انخبسع

  https://t.me/grade9kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkQFjCKp5rdMw44tFA انمجمىعت

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

 انصف انعبشز

  https://t.me/grade10kt انقىبة

  taUSgdw-https://t.me/joinchat/EO3lbkN_FGzW5F انمجمىعت

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

 انصف انحبدي عشز

  https://t.me/grade13kw قىبة انحبدي عشز انعهمي

 مجمىعت انصف انحبدي عشز انعهمي

https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GnfVIM5v8dlg 

 

  https://t.me/grade11kw قىبة انحبدي عشز األدبي

  مجمىعت انصف انحبدي عشز األدبي

w-https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNzMj9dul6Td  

 

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

 انصف انثبوي عشز

  https://t.me/grade14kw قىبة انثبوي عشز انعهمي

 مجمىعت انصف انثبوي عشز انعهمي

joinchat/EO3lbkmR2I1tFvkIrQUBfghttps://t.me/  

 

  me/grade12kwhttps://t. األدبيقىبة انثبوي عشز 

 مجمىعت انصف انثبوي عشز األدبي

https://t.me/joinchat/EO3lbkO1483g3eu1tSA3sA  

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

 

 :انزيبضيبث نهصف األول

https://t.me/joinchat/HXIVQ00hxbaRoDvCDzLZ_A  

 :انزيبضيبث نهصف انثبوي

7w-https://t.me/joinchat/HXIVQ1KJxWoKeAbgcEd  

 :انزيبضيبث نهصف انثبنذ

https://t.me/joinchat/HXIVQ1RcSJ8KoTFzEceclg  

 :انزيبضيبث نهصف انزابع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1O6Hx6DQqXP34_lBA  

 :انزيبضيبث نهصف انخبمس

https://t.me/joinchat/HXIVQ0uGo6YEsqso4UEEIw  

 :انزيبضيبث نهصف انسبدس

D0deiN_UbA-https://t.me/joinchat/HXIVQ02F_DW  

https://t.me/grade9kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQFjCKp5rdMw44tFA
https://t.me/grade10kt
https://t.me/joinchat/EO3lbkN_FGzW5F-taUSgdw
https://t.me/grade13kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GnfVIM5v8dlg
https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GnfVIM5v8dlg
https://t.me/grade11kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNzMj9dul6Td-w
https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNzMj9dul6Td-w
https://t.me/grade14kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkmR2I1tFvkIrQUBfg
https://t.me/joinchat/EO3lbkmR2I1tFvkIrQUBfg
https://t.me/grade12kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkO1483g3eu1tSA3sA
https://t.me/joinchat/EO3lbkO1483g3eu1tSA3sA
https://t.me/joinchat/HXIVQ00hxbaRoDvCDzLZ_A
https://t.me/joinchat/HXIVQ00hxbaRoDvCDzLZ_A
https://t.me/joinchat/HXIVQ1KJxWoKeAbgcEd-7w
https://t.me/joinchat/HXIVQ1KJxWoKeAbgcEd-7w
https://t.me/joinchat/HXIVQ1RcSJ8KoTFzEceclg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1RcSJ8KoTFzEceclg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1O6Hx6DQqXP34_lBA
https://t.me/joinchat/HXIVQ1O6Hx6DQqXP34_lBA
https://t.me/joinchat/HXIVQ0uGo6YEsqso4UEEIw
https://t.me/joinchat/HXIVQ0uGo6YEsqso4UEEIw
https://t.me/joinchat/HXIVQ02F_DW-D0deiN_UbA
https://t.me/joinchat/HXIVQ02F_DW-D0deiN_UbA


 

 :انزيبضيبث نهصف انسببع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1c05LJeI4VwjTNJ8Q  

 

 :ثبمهانزيبضيبث نهصف ان

https://t.me/joinchat/HXIVQ0k944Uk1Ycxbbp1ZA  

 

 :انزيبضيبث نهصف انخبسع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1iqxEoZYsR0iTbBTQ  

 

 :هصف انعبشزانزيبضيبث ن

https://t.me/joinchat/HXIVQ1iNEZaHdkFboG6iUg  

 

 :انزيبضيبث نهصف انحبدي عشز

https://t.me/joinchat/HXIVQ0UjIUkbSGxojYxPJw  

 

 :نزيبضيبث نهصف انثبوي عشزا

https://t.me/joinchat/HXIVQ0uqsY_YMMh8btEcHg  

__________________________________________________________ 

  يسعذوب حىاصهكم واوضمبمكم وانزد عهي

  ✍  اسئهخكم واسخفسبركم

 انخعهيميت  مجمىعبث انمىبطق  صم عهينهخىا

 

 حعهيم خبص 

https://t.me/joinchat/HXIVQ1NrHps4NK6mkevsAg  

 مىطقت انجهزاء انخعهيميت

chat/HXIVQ1K_i3MEgxzepOKCfghttps://t.me/join  

 مىطقت األحمذي انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ01PTXJe8Qk0pjOFng  

 مىطقت انفزواويت انخعهيميت

FdvDdQ-.me/joinchat/HXIVQ1MVfo8_Y5ghttps://t  

 مىطقت مببرك انكبيز انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ0ee95Y392ZQfiNIEA  

 مىطقت حىني انخعهيميت

ttps://t.me/joinchat/HXIVQ014kAw_fvCs2Zp4Nwh  

 مىطقت انعبصمت انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ0W75IQkgZnGWGvA7Q  

  top مذرسىن في انكىيجtop قزوة

  نهخىاصم  وخبت مه كببر االسبحذة

 ✍ حكموانزد عهي اسخفسبرا

https://t.me/joinchat/HXIVQ1IagbL_kVF5QrDiDQ 

https://t.me/joinchat/HXIVQ1c05LJeI4VwjTNJ8Q
https://t.me/joinchat/HXIVQ1c05LJeI4VwjTNJ8Q
https://t.me/joinchat/HXIVQ0k944Uk1Ycxbbp1ZA
https://t.me/joinchat/HXIVQ0k944Uk1Ycxbbp1ZA
https://t.me/joinchat/HXIVQ1iqxEoZYsR0iTbBTQ
https://t.me/joinchat/HXIVQ1iqxEoZYsR0iTbBTQ
https://t.me/joinchat/HXIVQ1iNEZaHdkFboG6iUg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1iNEZaHdkFboG6iUg
https://t.me/joinchat/HXIVQ0UjIUkbSGxojYxPJw
https://t.me/joinchat/HXIVQ0UjIUkbSGxojYxPJw
https://t.me/joinchat/HXIVQ0uqsY_YMMh8btEcHg
https://t.me/joinchat/HXIVQ0uqsY_YMMh8btEcHg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1NrHps4NK6mkevsAg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1NrHps4NK6mkevsAg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1K_i3MEgxzepOKCfg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1K_i3MEgxzepOKCfg
https://t.me/joinchat/HXIVQ01PTXJe8Qk0pjOFng
https://t.me/joinchat/HXIVQ01PTXJe8Qk0pjOFng
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