
 1 

 

  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 اللهم اجعله علمًا نافعًا    
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  الحيوانية ةالمممك
:  اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي :-السؤال األول  
  :-تطورت الحيوانات األولى مف - 1

            الطحالب                                 البدائيات 
            الطالئعيات وحيدة الخمية                  النباتات      

   :-دوف أنسجة حقيقيةحيوانات لديها العديد مف الخاليا لكف -  2
       االسفنجيات              الالسعات               الديداف                 الطيور 

  :-ال يوجد لديها أعضاء حيوانات أجسامها مكونة مف أنسجة و-  3
       االسفنجيات              الالسعات               الديداف                 الطيور 

  :-حيوانات لديها أجساـ تعمؿ فيها األنسجة معًا كأعضاء - 4
       االسفنجيات              الالسعات               الديداف                 البدائيات  

   :-ماعداجميع الحيوانات التالية لها تماثؿ ثنائي جانبي - 5
       الكالب                   اإلسفنج                 الطيور                الفراشة  

 :-    طائفة الالسعات ىواحد مما يمي ينتمي إؿ- 6
        

 
   :-أحد الكائنات التالية لها تماثؿ شعاعي- 7
 

        
   :-الحيواف الذي يتميز جسمه بالتماثؿ الثنائي الجانبي- 8
 

   
 :- أكمل العبارات التالية :-السؤال الثاني 

 0 الخاليا .....................................الحيوانات كائنات  -1

   ......................... في أنها ال تستطيع تكويف النباتات الحيوانات عف تختمؼ- 2
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 0 الخاليا  .....................................البدائيات في أنها الحيوانات عف تختمؼ- 3

 غذءها   تأكؿ بينما الحيوانات...................ثـ تمتص    أجسامها.................. الفطريات تهضـ غذاءها  -4

 .......................................................تطورت الحيوانات األولى مف - 5

 ............................ و............................ و....................... و....................مستويات التعضي هي - 6

  ...................... ُتسّمى كبيرةً  مجموعةً  ...................... إلى المممكَة الحيوانّيَة  العمماء  ّسـَ - 7
. اختر اإلجابة الصحيحة بوضع الرقم المناسب  (أ  ) : السؤال الثالث

 (ب )المجموع  (أ  )                             المجموعة    ر ـ

 )   (
 )   (
)   ( 

 حيوانات لديها العديد مف الخاليا لكف دوف أنسجة حقيقية
 حيوانات أجسامها مكونة مف أنسجة وال يوجد لديها أعضاء

 حيوانات لديها أجساـ تعمؿ فيها األنسجة معًا كأعضاء

الديداف - 1
 االسفنجيات- 2
 الالسعات -3

 )   (
 )   (
)   ( 

 مثؿ  حيوانات ذات تمائؿ ثنائي جانبي
 مثؿ ذات تماثؿ شعاعيحيوانات 
  مثؿال يوجد لها تماثؿحيوانات 

اإلسفنج  - 4
الفراشة  - 5
  الهيدرا -6

 )   (
)   ( 

)   ( 

و اعدٌة   ّمةٌ  لديها العجمِة و مثؿِ  مركزٍ  منتِظمٌة حوؿَ  حيواناُت لها أجساـٌ 
هُ  ولها رأٌس  متماثميف نصفيف ذاتُ  حيواناُت لها أجساـٌ   حرِكتها اّتجااَ  ُيوجِّج

 حيوانات ال ُيمِكُف أف ُيقَسـَ جسُمها بوضوٍح إلى  أجزاء 

غير متماثمة - 7
تماثؿ شعاعي - 8
 ثنائي جانبي- 9

                                                                                                                                                                 :- أكتب المصطمح العممي المناسب  

 (......................)و اعدٌة    ّمةٌ  لديها العجمِة و مثؿِ  مركزٍ  منتِظمٌة حوؿَ  حيواناُت لها أجساـٌ - 1  
هُ  ولها رأٌس  متماثميف نصفيف ذاتُ  حيواناُت أجساٌمها -2  (......................)حرِكتها   اّتجااَ  ُيوجِّج

( ......................)       0  فقارٌّي   عموٌد لديها  حيواناتُ   -3
( ......................       )0فقاريٌّي  لديها عمودٌ  ليَس  حيواناتِ - 4  
 ال تستطيع الحيوانات تكويف الجموكوز مثؿ النباتات والطحالب  -1 .(اذكر السبب  )عمل ما يأتي  (ج)

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

 .حيواف اإلسفنج ليس لديه تماثؿ   -1

 ..............................................................................................................................................      
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   الحيواف 

 
 

 …………………………….……………………………. ……………………………. تعضي الجسـ  

 …………………………….……………………………. ……………………………. نوع التماثؿ 

 
 

 .....................................                               .....................................                                            .....................................نوع التماثؿ 
اإلسفنجيات 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي :- األول السؤال 
  :-يتكاثر اإلسفنج ال جنسيًا بػ  -1

       التبرعـ                                       اإلنقساـ الثنائي البسيط 
       اإلنشطار الطولي                             اإلنشطار الثنائي البسيط 

  :-مف أبسط الحيوانات خالياا تقـو بوظائؼ مختمفة وال تكوف أنسجة حقيقية - 2  
       الديداف                اإلسفنج                 الطيور                 الالسعات  

  :-أغمب اإلسفنجيات - 3 
       شعاعية التماثؿ                                جانبية التماثؿ 
       لها شكؿ محدد                                غير متماثمة  

 :-  أكمل العبارات التالية :-السؤال الثاني   
 0 لمتغذية  ........................  وتستخدـ .............................االسفنجيات شكمها- 1

 إلى .............................  حيث يدخؿ الماء مف خالؿ  .............................يتغذى االسفنج بطريقة - 2

.  ويستخمص االسفنج الغذاء ويخرج الماء مف فتحة واسعة .............................داخؿ الجسـ 

..................................  و .......................................يقـو اإلسفنج بإستخالص مواد مف الماء هي - 3

 . .................................. و ..................................
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  0.............................................................................أهمية الخاليا األميبية  لإلسفنج - 4
 . ..................................-    ب ........................................- أهمية الخاليا المطو ة لإلسفنج أ- 5
نٌة مف موادَّ مخِتمفٍة  ............................لإلسفنجّياِت - 6  .تدعـُ خالياها هذا الهياكُؿ مكوَّ
ٌف مف ماّدٍة شبيهٍة بالهياكؿ - 7  أو مف كربوناِت ..............................ػمنها صمٌب ، ومكوَّ

ٌف مف ماّدٍة   ............................  مرنةٍ   ............................وبعُضها مكوَّ
 . .................................. و ..................................تتكاثُر اإلسفنجّياُت - 9

 .اختر اإلجابة الصحيحة بوضع الر ـ المناسب  (أ  )  :السؤال الثالث    
 (ب )المجموع  (أ  )                             المجموعة    رقم      

 )   (
 )   (
)   ( 

 خاليا تستخدـ أسواَطها لتحريِؾ المِاء خالَؿ اإلسفنِج و تصطاُد الغذاءَ 
األخرى  الخاليا ومف والفضالِت إلى الغذاءَ  اإلسفنج تحمؿُ  في خاليا

 خاليا اإلسفنج التي يدخؿ منها الماء إلى داخؿ جسمه الكيسي الشكؿ 

 ثقبية  خاليا-1
خاليا مطو ة -2
 خاليا أميبية - 3

:- أكتب المصطمح العممي المناسب 
( ......................)        0 حيوانات مميئة بالثقوب  -1

( ......................).         طريقة التغذية في اإلسفنج  -2

( ......................)  خاليا تستخدـ أسواَطها لتحريِؾ المِاء خالَؿ اإلسفنِج و تصطاُد الغذاءَ  -3

( ......................)الخاليا   ومف والفضالِت إلى الغذاءَ  لإلسفنج تحمؿُ  الهالمّيةِ  الطبقةِ  في خاليا -4

( ......................  )خاليا اإلسفنج التي يدخؿ منها الماء إلى داخؿ جسمه الكيسي الشكؿ- 5  

دخوؿ الماء مف ثقوب اإلسفنج وخروجها مف فتحة واحدة بعد استخالص المواد الغذائية منها - 6 
                                                                               (......................) 

 0 صدفةً  اإلسفنجِ  مف  طعةٌ  تجّزَأتْ  إذا- 1ماذا يحدث  (د) 
................................................................................................................................................  

: من الرسم المقابل    
  .................................................. الرسـ المقابؿ نوع مف خاليا اإلسفنج تسمة خاليا 

 . ...............................................................-  ب ...............................................................- أأهميتها 
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: الرسـ يبيف  طاع في األسفنج ومنه اجب عف المطموب 

 لتحريِؾ المِاء خالَؿ اإلسفنِج  .................................الخمية ر ـ  -

. ................................. وتسمى و تصطاُد الغذاءَ 

 الخاليا ومف والفضالِت إلى الغذاءَ  تحمؿُ  ...........................الخمية ر ـ  -

 ................................. وتسمى األخرى 

. يدخؿ منها الماء إلى داخؿ جسـ األسفنج الكيسي الشكؿ  .................................الخمية ر ـ  -

 الالسعات
:  اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي :-السؤال األول 

 :    ما عداجميع الحيوانات التالية مف الالسعات - 1
     الهيدرا                     نديؿ البحر                  اإلسفنج                  شقائؽ البحر  

   :-الالسعاتِ  جسـِ  شكمي مف كؿٌّي - 2
       شعاعية التماثؿ                                جانبية التماثؿ 
      ليس لها شكؿ محدد                            غير متماثمة  

   :-ما عداتقـو الموامس لالسعات بجميع الوظائؼ التالية - 3
       الدفاع عنها                                   اصطياد الغذاء 

       تحمؿ الطعاـ إلى الفـ                          التكاثر  
  :-تتكاثر الالسعات  ال جنسيًا بػ  -4

       التبرعـ                                       اإلنقساـ الثنائي البسيط 
       اإلنشطار الطولي                             اإلنشطار الثنائي البسيط 

 ( :    بركٍة أو نهٍر أو مجًرى مائيٍّي  )مف الالسعات التي تعيش في المياا العذبة - 5
     الهيدرا                    نديؿ البحر               المرجاف القرني              شقائؽ البحر  

مف الهيدرات حيواف  - 6
      نديؿ البحر              المرجاف القرني            شقائؽ البحر                 مروحة البحر 

ُف مجموعَة الالسعاِت التي تقضي معظـَ حياِتها في طوِر الميدوزا- 7  ُيكوِّج
      نديؿ البحر              المرجاف القرني            شقائؽ البحر                 مروحة البحر 

2
2 

1
2 3

2 
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 :- وهي بوليباٍت طواَؿ حياِتها الالسعاِت التي اسُمها العمميُّي الحيواناِت الزهرّيةَ مف - 8
      نديؿ البحر              المرجاف القرني            شقائؽ البحر                 مروحة البحر 

 :- داخَؿ لوامسِ   منةً  األسماؾِ  بعُض   تعيَش -9
      نديؿ البحر              المرجاف القرني            شقائؽ البحر                 مروحة البحر 

  :-جميع ما يمي مف خصائص المرجاف القرني ما عدا - 10
 الشعاِب المرجانّيةِ  عمى يعيُش          صمبٍ  وهيكؿٍ  د يقةٍ  بوليباتٍ  يتكّوُف مف       
                  يعيش في المياا العذبة    ال ُيساِعُد عمى تكويِف الشعابِ        

  :-جميع ما يمي مف خصائص المرجاف باني الشعاب ما عدا - 11
 بوليباٍت د يقٍة تعيُش مًعا في مستعمراٍت                       شقائِؽ البحرِ  مجموعةَ  يتبعُ        

  .الكالسيوـِ  كربوناتِ  مف هياكَؿ صمبةً  تصنعُ        يتبع مجموعة الهيدرات                         
 :- أحُد أسباِب  درِة المرجانّياِت عمى إنتاِج شعاٍب ضخمٍة ، أّنها تتمّقى مساعدًة مف -12

     الطحالب                 األسماؾ                   الفطريات                   الهيدريات   
:- مجموعَة  المرجافُ  يتبعُ - 13

     شقائؽ البجر             الهيدريات                  نديؿ البحر                  الفطريات    
 :-أكتب المصطمح العممي المناسب   (أ  )   :السؤال الثاني 

 (......................        ) السعةٍ  ُمسمٌَّح بخاليا كائٌف حي -1

 (......................)       .الحيُّي  الكائفُ  فيه الذي يعيُش  المكافُ  أو المساحةُ - 2

 (......................)السعات تسبح حرة           - 3

 (......................)        السعات تعيش مثبته عمى سطح ما- 4

 (......................)       الثابتةِ  لمحياةِ  المتكيِّجؼُ  الهيدرا شكؿُ - 5

 (......................)     الحّرِة  السباحةِ  أو لمطفوِ  المتكيِّجؼِ  البحرِ   نديؿِ  شكؿُ - 6

 (......................)    في الالسعات وتؤدي لمتجويؼ الهضمي  لمتجويؼِ  الُفتحُة الوحيدةُ - 7

( ......................)    .الغذِاء نفِسها واصطيادِ  عف الدفاعِ  عمى الالسعاتِ  خاليا ُتساِعدُ  -8
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 :- أكمل العبارات التالية  :-(ب  )السؤال الثاني 
 . .................. الميااِ  مواطفِ  في القميُؿ منها ويعيُش   ....................المواطِف  معظـِ  في الالسعاتِ  وجودُ  يشيعُ  -1
  ........................................–ب................................................... - أهمية الموامس لالسعات هي أ- 2
 ...................................................-ج
 ...................................... و ....................................تتكاثر الالسعات تكاثرًا  - 3
 ...................................... و ....................................دورة حيات الالسعات تتـ بيف مرحمتي - 4
 0.................................  و ................................. أنواع مرجانية و3الشعاب - 5
 0........................................ تصنع الشعب المرجانية هياكؿ صمبة مف - 6

. اختر اإلجابة الصحيحة بوضع الرقم المناسب (أ  ) : السؤال الثالث
 (ب )المجموع  (أ  )                    المجموعة    ر ـ

 )   (
)   ( 

الثابتِة  لمحياةِ  المتكيِّجؼُ  الهيدرا شكؿُ 
 الحّرةِ  السباحةِ  أو لمطفوِ  المتكيِّجؼِ  البحرِ   نديؿِ  شكؿُ 

البوليُب   - 1
 الميدوزا- 2

 )   (
)   ( 

 ال ُيساِعُد عمى تكويِف الشعاِب ويتكّوُف مف بوليباٍت د يقٍة وهيكٍؿ صمٍب 
 بوليباٍت د يقٍة تعيُش مًعا في مستعمراٍت  وهي تصنُع هياكَؿ صمبًة 

المرجاف - 3
 المرجاف القرني- 4

 )   (
)   ( 

)   ( 

 مجموعٍة الهيدرّياِت وتحوي كؿُّي مروحٍة مفردٍة العديَد مف البوليباتِ ؿتنتمي 
ُف مجموعَة الالسعاِت التي تقضي معظـَ حياِتها في طوِر الميدوزا  ُيكوِّج

 مجموعاِت الالسعاِت التي اسُمها العمميُّي الحيواناِت الزهرّيَة مف 

شقائؽ البحر - 5
 نديؿ البحر - 6
 مروحة البحر- 7

)   ( 

 )   (
  .نوع مف الشعاب المرجانية يكوف بالقرب مف شواطئ  المحيطات -  

.  نوع مف الشعاب المرجانية يوجد في  مة الجزر البركانية الغار ة -

.  الهدابية الشعقب- 8

.  الحقجزية الشعقب- 9

. الحلفية الشعقب - 10      -1

قارن اإلسفنجيات والالسعات من حيث     

الالسعات اإلسفنجيات  
 …………………………………………….……………………………………………. األنسجة 

 …………………………………………….……………………………………………. الفـ 
   الخاليا التي تصطاد الغذاء

 …………………………………………….…………………………………………….  التماثؿ 
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 البوليُب  و الميدوزا   هما ، رئيسّيان شكالن الالسعاتِم  ألجسامِم 
 
 

 
 

 .................................. يمثؿ 2          الشكؿ ر ـ ..................................  يمثؿ 1الشكؿ ر ـ 
 .............................................                        مثؿ .............................................مثؿ 

  ..................................                  نوع المعيشة ..................................نوع المعيشة 
                            

  . لالسعات..............................الشكؿ المقابؿ يمثؿ شكؿ - 2

 الغذاء ونقؿ الفريسة صيد عمى الذي يساعد الجزء- 

 ..............................ويسمى بػ  ( .........)ر ـ  الفـ       إلى

الديدان  
:  اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي :-السؤال األول 

  :- لها الديداف- 1
       تماثؿ شعاعي                                 تماثؿ ثنائي جانبي 

      ليس لها شكؿ محدد                            ليس لها تماثؿ 
: تتركب الديداف مف - 2

 طبقات  5 طبقات                  4 طبقات                 3     طبقتيف                  

 : ما عداجميع ما يمي مف خصائص الديداف المفمطحة -  3
 أجّنُتها لها ثالُث طبقاٍت مف النسيجِ                              ذاُت شكِؿ مفمَطحِ        
                   وجود سيمـو حقيقي لديها أعضاء متطوِّجرٌة وأجهزٌة       

 :  ما عداالبالنارياجميع ما يمي مف خصائص دودة -  4
 الجنسِ  ثنائّيةُ                         المعيشةِ مستّقمةِ  مفمطحةٍ        
  سنتيمتراٍت فقط عّدةُ  طوُلها اسطواني                            ذاُت شكؿِ       

 

1 
 

2 
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: المرَض  وتسبِّجبُ  اإلنسافُ  ذلؾ في بما ، جسـِ الحيواناتِ  أنسجةِ  تعيش في مثقبةُ  ديدافُ - 6
     دودة البالناريا           الدودة الكبدية              الدودة الشريطية           دودة األرض  

: الرسـ المقابؿ يمثؿ دودة  مفمطحة وهي  - 7
     دودة البالناريا          الدودة الكبدية               الدودة الشريطية           دودة األرض  

: الرسـ المقابؿ يمثؿ دودة اسطوانية - 8
 دودة البالناريا                                 دودة اإلسكارس       
 الدودة الشريطية                                دودة األرض      

: المرَض  وتسبِّجبُ ديداف تعيُش في أمعِاء اإلنساِف والفقارّياِت األخرى - 9
     دودة البالناريا          الدودة الكبدية               الدودة الشريطية           دودة األرض    

:  عمى الديداف نيماتودايطمؽ اسـ - 8
     المفمطحة               االسطوانية                 الحمقية                    الشريطية           

 : تعتبر ديداف البالناريا والكبدية والشريطية مف الديداف -9
    نيماتودا     المفمطحة               االسطوانية                 الحمقية                    اؿ

 : دودة األرض ودودة العمؽ الطبي مف الديداف -10
            نيماتودا     المفمطحة               االسطوانية                 الحمقية                    اؿ

 : ديدافمف اؿاإلنكمستوما  ديداف اإلسكارس و- 11
     المفمطحة               االسطوانية                 الحمقية                   الشريطية           

 :  ما عدادودة األرض تفيد التربة في جميع ما يمي- 12
       تقميؿ خصوبة التربة                           عمؿ انفاؽ لمهواء والماء في التربة 

 إثرِاء وتحسيِف التربةِ       الفضالت تعمؿ كمخصبات                     
 :-أكتب المصطمح العممي المناسب   (أ  )   :السؤال الثاني   
ُف عضالٍت حقيقّيةً لمديداف والتي الطبقُة النسيجّيُة الوسطى  -1   (........................)   0 ُتكوِّج

  (........................) لديها أعضاء متطوِّجرٌة وأجهزٌة وديداُف ذاُت شكِؿ مفمَطِح لديها أبسُط تعضٍّي لمجسـِ - 2

  (........................)    الجنسِ  سنتيمتراٍت ثنائّيةُ  عّدةُ  المعيشِة طوُلها مستّقمةِ  ديداف مفمطحةٍ  -2
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  (........................  )0 اإلنساُف وتسبِّجُب المرَض وديداُف مثقبُة تعيش في أنسجِة جسـِ الحيواناِت   -3

  (........................)   0المرَض  وتسبِّجبُ  ديداف تعيُش في أمعِاء اإلنساِف والفقارّياِت األخرى -4

الهاضمُة  أنبوبةُ  نيماتودا وتتميز بوجود أيًضا وُتسّمى مدوَّرِ  أسطوانّية و شكِمها أجساـٍ  ذاتُ  ديدافُ  -5

            (........................) 

ـُ عقًدا مف الخرزِ . ديداُف ذاُت أجساـٍ مقسَّمٍة إلى َوحداٍت صغيرٍة أو  طٍع  -6  ُيشِبُه الجسـُ المقسَّ

            (........................) 

  (........................)    0 فراٍغ ممموٍء بسائٍؿ أو تجويٍؼ بيَف المعى وجداِر الجسـِ -7

باٍت لمحدائؽِ  -8  كرّياُت فضالِت دودِة األرِض المميئٌة بالمغذِّجياِت النباتّيِة التي يستخدُمها الناُس كمخصِّج
            (........................)  

 :- أكمل العبارات التالية  :-(ب  )السؤال الثاني 
 .الحيوانّيِة  هي أحُد األنواِع الكثيرِة مف الديداِف في المممكةِ  ..................................ديداُف   -1

 ............................ وديداف ............................ وديداف ..............................شعب الديداف هي ديداف  -2

 ...................... أو ..................... والمتطفمة تكوف .................مستقمة المعيشة مثؿ  الديداف المفمطحة- 3

 ...............................ولكف تحس بالػ...............................البقعة العينية في البالناريا ال تكوف - 4

  .(أي مذكٌَّر ومؤنٌَّث مًعا)الجنِس  ...............................البالناريا الواحدُة هي - 5

 0..................................  و ..................................تتكاثر البالناريا - 6

 ..................................   تكاثراً تتكاثُر الديداُف األسطوانّيُة ، مثُؿ دودِة االسكارس- 7

  ........................تدخُؿ ديداُف األنكمستوما اإلنساَف العائَؿ بالثقِب خالَؿ جمِد - 8

 . الديداُف الشريطّيُة ليس لها تجويٌؼ هاضـٌ - 1 :(اذكر السبب  )عمل ما يأتي  (ب)  
 ..................................................................................................................................................................................   

 . الزراعية بعُض الديداِف األسطوانّيِة تنفُع المحاصيؿَ  -2 
 ..................................................................................................................................................................................   
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 .أهمية السيمـو لمديداف الحمقية - 3
 ..................................................................................................................................................................................   

 .أهمية دودة األرض لمتربة - 7
 ..................................................................................................................................................................................   

  أجزٍاء متعّددةٍ  إلى البالناريا ُ ِطَعتِ  إذا- 1ماذا يحدث عندما   
................................................................................................................................................  

بِة  بالبويضاتِ  الشريطّيِة المميئةً  الديدافِ   طعَ   خرُ  حيوافٌ  تناوؿَ  إذا- 2 المخصَّ
................................................................................................................................................  

. اختر اإلجابة الصحيحة بوضع الرقم المناسب (أ  ) : السؤال الثالث
 (ب )المجموع  (أ  )                    المجموعة    رقم      

 )   (
 )   (
)   ( 

  الجنسِ  سنتيمتراٍت وثنائّيةُ  عّدةُ  المعيشِة طوُلها مستّقمةِ  ديداف مفمطحةٍ 
  اإلنساُف وتسبِّجُب المرَض وديداُف مثقبُة تعيش في أنسجِة جسـِ الحيواناِت 

  0المرَض  وتسبِّجبُ ديداف تعيُش في أمعِاء اإلنساِف والفقارّياِت األخرى 

الدودة الكبدية - 1
البالناريا - 2
 الدودة الشريطية- 3

 )   (
 )   (
)   ( 

  ديداف البالناريا والكبدية والشريطية ديداف
ديداف اإلسكارس واإلنكمستوما ديداف 

 دودة األرض ودودة العمؽ الطبي مف الديداف 

حمقية - 4
مفمطحة - 5
 اسطوانية- 6

         )   (
)   ( 

)   ( 

 .ديداُف ذاُت أجساـٍ مقسَّمٍة إلى َوحداٍت صغيرٍة أو  طٍع 
 0ديداُف ذاُت شكِؿ مفمَطِح لديها أبسُط تعضٍّي لمجسـِ 

 نيماتودا أيًضا وُتسّمى مدوَّرِ  أسطوانّية و شكِمها أجساـٍ  ذاتُ  ديدافُ 

ديداف حمقية - 7
ديداف مفمطحة - 8
  اسطوانيةديداف-9

الديداف الالسعات  
 .......................................  ........................................األنسجة 

 ....................................... .......................................التماثؿ 

 
 ( انثى –ذكر )الرسم يبين دودة اإلسكارس 

                       .............الرسـ الذي يمثؿ ذكر اإلسكارس ر ـ 
                         .............الرسـ الذي يمثؿ أنثىاإلسكارس ر ـ 

   
 

 

 
 

1 

2 
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الديداف الحمقية  الديداف االسطوانية الديداف المفمطحة  
   الشكؿ 
   السيمـو 

   التماثؿ  
   أمثمة 

أكمل البيانات عمى الرسم الذي يمثل قطاع في الدودة الحمقية        
 
 
 
 

 ...............................نوع الدودة ...............................     نوع الدودة ...............................                    نوع الدودة 
 

من الرسم المقابل اجب عمى المطموب  
........................................... الرسـ يمثؿ دودة - 1

 ( المفمطحة – االسطوانية –الحمقية  )وهي مف الديداف 
   
........................................... الرسـ يمثؿ دودة - 2

   ( المفمطحة – االسطوانية –الحمقية  )وهي مف الديداف 
 

 

........................................... الرسـ يمثؿ دودة - 3

   ( المفمطحة – االسطوانية –الحمقية  )وهي مف الديداف 
 

 

 الذي يمثؿ دودة البالناريا أكمؿ البيانات عمى الرسـ- 4
 
 

 

 

 

 

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

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

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

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

................................. 
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 الرخويات
:  اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي :-السؤال األول 

: ما عدا جميع ما يمي مف خصائص الرخويات - 1
  كثيٌر منها مغطىًّى بأصداٍؼ صمبةٍ                        ذاُت جسـٍ ناعـٍ                  
                فقارية غالًبا تعيُش في المحيطِ                  

:    ًً ماعدا جميع الحيوانات التالية مف الرخويات  -2
 اإلخطبوط     البزاؽ                  الحبار                      نديؿ البحر              

 :   ما عداجميع ما يمي مف الرخويات - 3
   الرأسقدميات           ذاُت المصراعيف             شقائُؽ البحرِ           بطنّياُت األ داـ     

 

:   الرسـ المقابؿ أحد الرخويات وهي مف  - 4
       شقائُؽ البحرِ           بطنّياُت األ داـ     
   الرأسقدميات        ذاُت المصراعيف     

:   الرسـ المقابؿ أحد الرخويات وهي مف  - 5
       شقائُؽ البحرِ           بطنّياُت األ داـ     
   الرأسقدميات        ذاُت المصراعيف     

:   الرسـ المقابؿ أحد الرخويات وهي مف  - 6
       شقائُؽ البحرِ           بطنّياُت األ داـ     
   الرأسقدميات        ذاُت المصراعيف     

 : الرخوّياُت التي تنزلُؽ عمى امتداِد القدـِ الموجودِة تحَت أجساِمها- 6
   الرأسقدميات          ذاُت المصراعيف             شقائُؽ البحرِ           بطنّياُت األ داـ     

 :   الرخوّياُت التي لها صدفتاف ُمَمْفَصمتاف مًعا -7
   الرأسقدميات          ذاُت المصراعيف             شقائُؽ البحرِ           بطنّياُت األ داـ     

 : (أذرعٍ )رخويات تنقسـُ القدـ فيهاُ إلى لوامَس  -8
   الرأسقدميات          ذاُت المصراعيف             شقائُؽ البحرِ           بطنّياُت األ داـ     
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 : ما عداجميع ما يمي مف الرخويات  بطنيات األ داـ  - 9
 الحالزيفُ               البطمينوُس                     البّزاُؽ               بمُح البحِر      

 : ما عداجميع ما يمي مف الرخويات  ذات المصراعيف  - 8
 المحاُر المروحيُّي                بمُح البحِر      الحبار                    المحارّياُت البحرّيُة      

 : الرأسقدمياتمف الرخويات طائفة - 9
 لمحاُر المروحيُّي  وابمُح البحرِ                     البطمينوُس والبّزاُؽ                  
  البّزاؽُ  والحالزيفُ                   اإلخطبوطو  الحّبارُ                  

: جميع ما يمي مف مميزات الرخويات ذات المصراعيف ماعدا - 10
                 تتحرؾ بقدـ عضمية                   القدـ العضمية مخبأة داخؿ الصدفتيف 

                 لها رأس                              ليس لها رأس  
: مغمٌؽ  الرخوّياُت الوحيدُة التي لديها جهاٌز دوريٌّي - 11

     بطنيات األ داـ          ذات المصراعيف          الرأسقديات                الالسعات 
: مغمٌؽ   لديه جهاٌز دوريٌّي ذياؿالحيواف الرخوي - 12

     اإلخطبوط              البزاؽ                    بمح البحر                 المحار المروحي   
  
:- أكتب المصطمح العممي المناسب   (أ  )   :السؤال الثاني  
( ............. )منطقٍة واحدٍة في جسـ الرخويات تحوي أعضاَء الهضـِ واإلخراِج والجهاَز الدوريَّ والتنّفَس والتكاثرَ  -1

  (............... )      منطقٍة واحدٍة تحوي أغمُب أعضِاء الرخوّياِت - 2

  (...............)       0عضو الحركة في أغمب الرخويات - 3

  (...............)   0الرخوّياُت التي تنزلُؽ عمى امتداِد القدـِ الموجودِة تحَت أجساِمها- 4

    (...............) .      الرخوّياُت التي لها صدفتاف ُمَمْفَصمتاف مًعا- 6

 (...............   ) .    (أذرعٍ )رخويات تنقسـُ القدـ فيهاُ إلى لوامَس - 7

 (...............)   شبيًها بالمساِف مغطىًّى بصفوٍؼ مف األسنافِ  لبطنيات األ داـ عضًوا -8

 (...............)   0 تجويٌؼ داخَؿ أجساـِ بطنيات األ داـ التي تعيُش عمى األرضِ - 9
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 (...............)     .مغمٌؽ  الرخوّياُت الوحيدُة التي لديها جهاٌز دوريٌّي - 10

 (...............)   مف الرأسقدميات يعيُش عمى أرضّيِة المحيِط ، زاحًفا بحثًا عف الفرائسِ  -11

 (...............)      .يسبُح في المياِا المكشوفِة مف الرأسقدميات - 12

 :- أكمل العبارات التالية  :-(ب  )السؤال الثاني 

.  العمالؽ  ............................. الصغير وأكبرها .............................أصغر الرخويات   -1

 .بعيًدا عف با ي الجسـِ  ..............................تقُع الموامُس عنَد في الرأسقدميات - 2

. اختر اإلجابة الصحيحة بوضع الرقم المناسب (أ  ) : السؤال الثالث
 (ب )المجموع  (أ  )المجموعة    رقم

 )   (
 )   (
)   ( 

  0الرخوّياُت التي تنزلُؽ عمى امتداِد القدـِ الموجودِة تحَت أجساِمها
 .   الرخوّياُت التي لها صدفتاف ُمَمْفَصمتاف مًعا

  .(أذرعٍ )رخويات تنقسـُ القدـ فيهاُ إلى لوامَس 

 الرأسقدميات- 1
           طنّياُت األ داـب- 2
           ذاُت المصراعيف- 3

 )   (
 )   (
)   ( 

 هي  الحالزيفُ والبّزاُؽ والبطمينوُس الطائفة األولى مف الرخويات وتضـ 
 هي المحارّياُت البحرّيُة وبمُح البحرِ الطائفة الثانية مف الرخويات وتضـ 

  هياألخطبوُط والحّبارُ   مف الرخويات وتضـلثةالطائفة الثا

 الرأسقدميات- 4
           طنّياُت األ داـب- 5
           ذاُت المصراعيف- 6

 )   (
 )   (
)   ( 

مف  الحالزيُف ، والحالزيُف عارياُت الخياشيـِ والبّزاُؽ والبطمينوُس 
 مف    المحارّياُت البحرّيُة وبمُح البحِر والمحاُر المروحيُّي 

  مف األخطبوُط والحّبارُ 

 الرأسقدميات- 7
           طنّياُت األ داـب- 8
           ذاُت المصراعيف- 9

 )   (
 )   (
 )   (

لوجود   (التغذية  ) كشِط وَغْرِؼ الطعاـِ بطنيات األ داـ تستطيع 
بطنيات األ داـ تستطيع العيش في الماء لوجود 

بطنيات األ داـ تستطيع العيش عمى األرض لوجود 

رئة بسيطة - 10
 المفتاتَ - 11
خياشيـ  - 12

 )   (
 )   (
 )   (
 )   (

ُؾ الماَءعبَرالخياشيـِ في ذات المصراعيف   جسـِ اؿوتدفُع الغذاَء داخَؿ  ُتحرِّج
 تعمُؽ جسيماُت الغذِاء الد يقُة في الخياشيـِ في ذات المصراعيف تسبب 

لمتنفس والتغذية لديها مساحُة سطٍح كبيرٌة في ذات المصراعيف 
   الخياشيـِ  فوؽَ  ينسابَ  أف بعدَ  خاللهاَ  الماء أنبوبٍة عضمّيٍة يدخؿُ 

الزرا ة - 13
الخياشيـ - 14
المادة المخاطية - 15
األهداب - 16
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 )   (
 )   (

 يعيُش عمى أرضّيِة المحيِط ، زاحًفا بحثًا عف الفرائسِ مف الرأسقدميات 
. يسبُح في المياِا المكشوفِة مف الرأسقدميات 

الحبار - 17
 اإلخطبوط- 18
المحار - 19

   .(اذكر السبب  )عمل ما يأتي  (ب)
.  لبطنيات األ داـ السََّفَف أو المفتاتَ  أهمية -1

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

 . لها عضًوا شبيًها بالمساِف مغطىًّى بصفوٍؼ مف األسنافِ  لبطنيات األ داـ  -1
 ...........................................................................................................................................   

.  تستطيع بطنيات األ داـ أف تعيش في الماء وعمى األرض  -2
 ...........................................................................................................................................   

 . (المحاريات  )مهّمًة لطائفة ذات المصراعيف  ليَستْ   الحركةُ  -3
 ...........................................................................................................................................   

مداٌد غنيٌّي مف الدـِ  -4 ـُ في ذاِت المصراعيف لديها مساحُة سطٍح كبيرٌة واإ  الخياشي
 ...........................................................................................................................................   

: قارن بين 
الرأسقدميات ذات المصراعيف  

  التغذية 
  الحركة 
  امثمة 

  المحارّياُت البحرّيةُ - اإلخطبوط - الحالزيُف - البطمينوُس  -  الحّبارُ  -البّزاؽُ  صنف الرخويات التالية
    المحاُر المروحيُّي -  بمُح البحِر -

الرأسقدميات ذات المصراعيف بطنيات القدـ 
   

   

حدد نوع الطائفة لمحيوانات الرخوية التالية  
 
 
    

............................................ ............................................ ............................................ 
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  المفصميات
:  اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي :-السؤال األول 

   ( :-أكثَر مف مميوِف نوٍع مخِتمؼٍ ) أكبَر شعبٍة مف الحيواناِت  -1
       المفصميات            الرخويات               الالسعات                االسفنجيات       

  :-  ما عدا جميع ما يمي مف المفصميات -2
     الكركندَ                   الربيافَ              األخطبوط               السراطيفَ        
    :-ما عدا جميع ما يمي مف خصائص المفصميات -3

         حيوانات الفقارية                                   تكوف الشعاب المرجانية            
  تستخدـُ زوائَدها في الحركِة ، الدفاعِ                           . ذاُت الزوائِد المتمفصمِة          

   :- ماعدافي جميع  ما يمي زوائَدها المفصمّياتُ   تستخدـُ -4
       التنفس                الحركة                 االحساس                التغذية       

  :- هي تشترُؾ المفصمّياُت في واحدٍة مف أهِّـج الخصائِص مع الديداِف الحمقّيةِ  -5
 رأِس وصدِر وبطِف                    لها جساـٌ مقسَّمٌة أو تتكّوُف مف  طعٍ          األ

  بتركيٍب دعاميٍّي ىجسـُ مغطّ                                      اؿالرأُس به زوائدُ          
   :-ما عداالمفصميات تضـ جميع الطوائؼ التالية - 6

 العنكبوتّياتُ                                        الرأسقدميات         
 ذاُت المائِة  دـٍ وذاُت األلِؼ  دـ                                          القشرّياتُ          

:-    ماعداالعنكبوتّياتُ  جميع ما يمي مف -7 
   السوُس و العقارُب                    القراُد              جراد البحر             العناكُب        

 :- في الحريرِ  مف مختمفةً  أنواًعا العناكبُ   ال يفيد صناعة-8
 الفرائسِ  اصطيادِ          تنفس العناكب                                     

 المثبِّجتةِ  الِشباؾِ  صنعِ                                لمبيضِ  أكياسٍ  تكويفِ          
  :- مف  روف االستشعار الوحيدُة مف المفصميات التي لديها زوجاف- 9

 العنكبوتّياتُ                                        الرأسقدميات         
 ذاُت المائِة  دـٍ وذاُت األلِؼ  دـ                                          القشرّياتُ          

 :- حيواٌف  شريٌّي نموذجيٌّي يستخدـُ مخالَب كبيرًة عمى صدِرا لمسِؾ الطعاـِ والمشِي وحمايِة نفِسه-11
 الخنزيرِ            بؽُّي  براغيُث المِاء            جراد البحر              المتكوِّجرُ  البؽُّي        



 19 

:-  يفوُؽ عدُدها جميَع القشرّياِت األخرى عمى األرضِ التي القشرّياِت الد يقَة  -12
ُّـي الربيافِ            مجدافّياِت األ داـِ             إوزُّي البحِر          سراطيُف البحرِ                أ
  :-ماعدا عمى القدرة عمى االفتراس والحياة   دـٍ  المائةِ  ذواتِ جميع التكيفات التالية تساعد -13

  روَف االستشعاِر والفكوَؾ السفمّيةَ                               المخالَب الساّمةَ          وجود 
 البطيئة  الحركةِ                      القدرَة عمى الحركِة السريعِة جدًّىا         

 :- أكمل العبارات التالية  :-(ب  )السؤال الثاني 

ُف  -1   نوٍع مخِتمٍؼ   ...................................أكبَر شعبٍة مف الحيواناِت فهي أكثَر مف  ...................................ُتكوِّج

 0 اليابانيِّج  .................................................................. و أكبرها .....................................أصغر المفصميات - 2

، .....................................، .....................................، .....................................تستخدـُ المفصمّياُت زوائَدها في - 3

 0 اإلحساِس ، حّتى التكاثرِ و

ـُ فيزوائدُ  االرأُس بهفي المفصميات - 4   ........................................، .........................................  ُتستخَد

 الممِس  و................................... و................................. و..............................لممفصمّياِت أعضاء حسٍّي لإلبصاِر - 5

.   ........................................  أعيٌف ذاُت عدساٍت متعدِّجدٍة ، ُتسّمى العيوفَ اله المفصميات كثيُر مف- 6

  :-  أكتب المصطمح العممي المناسب (ب)

( ...........................      ) 0 الفقارّياٍت ذاَت زوائَد متمفصمةٍ  -1

( ...........................      ) 0جسـِ المفصميات  مف تمتدُّي  أجزٍاء- 2

 (...........................  ).لديه تنّوٌع كبيٌر في الزوائِد ، كؿٌّي منها متكيِّجٌؼ الستخداـٍ معّيٍف حيواف  -3

( ...........................)     0 يغطي أجساـ المفصميات تركيٍب دعاميٍّي خارجيٍّي - 4

 (...........................)     0 عممّيُة نموِّج هيكٍؿ خارجيٍّي جديٍد وطرِح القديـِ - 5

 (...........................)  عناكِب لؿتبادِؿ الغازاِت يتـ فيها ر ائَؽ مف النسيِج ُتِشبُه صفحاِت الكتاِب ، - 6
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 (...........................)  0 زائدتاف فّكّيتاف في رأِس القشريات وُتستخَدماف في مضِض وطحِف الطعاـِ - 7

ـُ في االّتزاِف واإلحساِس فُ يّتصال زوجاف مف الزوائدِ - 8  (........................... )         0 بالرأِس ُتستخَد
 حيواٌف  شريٌّي نموذجيٌّي يستخدـُ مخالَب كبيرًة عمى صدِرا لمسِؾ الطعاـِ والمشِي وحمايِة نفِسه- 9

            (...........................) 
. اختر اإلجابة الصحيحة بوضع الرقم المناسب (أ  ) : السؤال الثالث

 (ب )المجموع  (أ  )                             المجموعة    ر ـ

 )   (
 )   (
 )   (

السوُس  ، العقاربُ  ، القرادُ  ، تضـ العناكبُ 
ُّـي الربيافِ تضـ   جراُد البحِر ، إوزُّي البحِر ، سراطيُف البحِر ، الربياُف ، أ

 والنحؿ  البعوٌض و تضـ النمٌؿ والذبابٌ 

الحشرات - 1
 العنكبوتّياتُ - 2
 القشرّياتُ - 3

 )   (
 )   (
 )   (
)   ( 

  الفرائسِ  لمهاجمةِ   ُتستخَدـُ زوٌج مف الزوائِد بالقرِب مف فـِ العنكبوتّياتُ 
 عناكِب لؿتبادِؿ الغازاِت يتـ فيها ر ائَؽ مف النسيِج ُتِشبُه صفحاِت الكتاِب  

  زائدتاف فّكّيتاف في رأِس القشريات وُتستخَدماف في مضِض وطحِف الطعاـِ 
ـُ في االّتزاِف واإلحساِس فُ يّتصال زوجاف مف الزوائدِ    بالرأِس ُتستخَد

فكيف سفمييف  -5
 الرئاِت الكتابّيةِ - 6
 الكالبّياِت القرنّيةَ - 7

   .(اذكر السبب  )عمل ما يأتي  (ب) 
.  يغطي المفصميات هيكؿ خارجي  -1

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

.  ويتكّوُف عوًضا عنه هيكٌؿ خارجيٌّي جديدٌ  الهيكؿ الخارجيال ُبدَّ أف يتَـّ طرحُ  في المفصميات  -2
 ...........................................................................................................................................   

.  لمعنكبوتيات كالبيات  رنية  -3
 ...........................................................................................................................................   

 قارن بين 

 ذاُت األلِؼ  دـٍ  ذواِت المائِة  دـٍ وجه المقارنة 
 تحيوانا

 (غير مفترسة / مفترسة  ) 
 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ نوع الغذاء 

الحركة  
 (بطيئة / سريعة  )

 ................................................................................................................................ 
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 (مفصميات  )الرسـ يبيف نحمة العسؿ - 1
 مناطؽ هي  3جسـ المفصميات يتكوف مف 

................................. تمثؿ - 1

................................. تمثؿ - 2

................................. تمثؿ  - 3

الرسـ المقابؿ يمثؿ العنكبوت يتبع  - 2
 .................................شعبة 
  .................................طائفة 

 
 
الرسـ المقابؿ يمثؿ جراد البحر يتبع  - 3

 .................................شعبة 
  .................................طائفة 

 
الرسـ يبيف القشريات  
....................   روف االستشعار ر ـ 

....................  العيف ر ـ 

....................  أرجؿ المشي ر ـ 
 
 
 
 
 
 

....................  الفكاف السفمياف ر ـ 

....................  أرجؿ السباحة ر ـ 

....................  الرأس الصدري ر ـ 

....................  البطف ر ـ 
 
 

 

 

 

 

1 2 3 

1 

2 

3 

3 

4 

1 

2 
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 الحشرات
:  اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي :-السؤال األول 

  :-الرسـ المقابؿ يمثؿ أجزاء الفـ لػ - 1
             الفراشة الميمية            البعوٌض المنزلية الجرادة                الذبابٌ          

  :-جميع ما بمي مف الحشرات ما عدا  -2
            الربياف                  البعوٌض  النمٌؿ                  الذبابٌ          

  :- ما عدا جميع ما يمي مف خصائص الحشرات- 3
 القدرُة عمى الطيرافِ                           عممّيِة التطّورِ  المرونُة في         

أرجؿ                                      القدرة عمى السباحة   6           لها 
   :-ما عداعمى جميع ما يمي  الطيرافِ عمى الحشرات  درُة يساعد - 4

 الوصوِؿ إلى أماكَف جديدٍة لتعيَش         التنفس                                             
 الهروِب مف األعدِاء                                 العثوِر عمى الغذِاء         

   :-عف المفصمّياِت األخرى في الحشرات تختمؼُ - 5
  مقسَّمةٌ  لها هيكؿ خارجي                                 األجساـٌ         
 األرجؿِ  مف أزواجٍ  ثالثةِ  وجودِ                             متمفصمةٍ  وجود زوائدَ          

  :-األجنحِة هي  ذاتُ  الوحيدةُ  المفصمّياتُ - 6
الحشرات              الرخويات                  القشرّياتُ             العنكبوتّياتُ          

 :- أكمل العبارات التالية  :-(ب  )السؤال الثاني 
 0 أرجؿٍ ...................................  الفقارّية لها  الحشرات حيوانات مفصمّيةٍ -1

   ...................................................إحدى المميِّجزاِت الرئيسّيِة األخرى لمحشراِت هي القدرُة عمى- 2

 ........................... والهروِب مف   ..................................ُيساِعُد الطيراُف الحشراِت عمى العثوِر عمى- 3
 .الوصوِؿ إلى أماكَف جديدٍة لتعيَش 

 0 .................................لجرادُة هي لّممِس وؿ روُف االستشعاِر - 4

 ........................................أجزاء فـِ الجرادِة متكيِّجفٌة - 5

     ...................................و ................................... بعَض الدبابيرِ والنمَؿ األبيَض مثؿ الحشراُت االجتماعّية ُ - 6
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ُب البيُض  و  ...................................تتكاثُر جميُع الحشراِت - 8  ...............................في أغمِب األنواِع ، ُيخصَّ

 .جسـِ األنثى بالحيواناِت المنوّيِة لمذكِر 

. اختر اإلجابة الصحيحة بوضع الر ـ المناسب  (أ  ) : السؤال الثالث

 (ب )المجموع  (أ  )                             المجموعة    ر ـ

 )   (
 )   (
 )   (

 همامف أرجؿ الجرادة الزوجاف األّوالف 
  عبارٌة عف رجميف  وّيتيف ُتستخَدماف  مف أرجؿ الجرادةالزوُج الخمفيُّي 

 لمقفزِ - 1
 لممشيِ - 2
لمطيراف  - 3

 )   (
 )   (

  إلى  الجرادةِ  صدرُ  ينقسـُ 
   ذاتُ  الجرادةِ  بطفُ 

  طع 10- 4
   طع3- 5
   طع6 -6

 )   (
 )   (

 الكاممةِ  الحشرةِ   إلى(العذراءِ  )الخادرةِ  إلى الير ةِ  إلى مف البيضةِ  الحشرة تغّيرُ 
   إلى الحشرِة البالغةِ (الحورّيةِ ) تتغّيُر فيها الحشرُة مف البيضِة  إلى الحوراءِ 

 التحّوُؿ النا ُص - 6
 التحّوُؿ الكامؿُ - 7

 )   (
 )   (

والفراشاُت تمر بتحوؿ   والذباُب والخنافُس  والدبابيرُ  النحؿُ 
 تمر بتحوؿ  والقمؿِ  الجرادِ 

 نا ُص - 9
 كامؿُ - 10

:-   أكتب المصطمح العممي المناسب (ب)    
( ........................... )              0أرجٍؿ  الستِّج  ذاتُ  الفقارّية حيوانات مفصمّيةٍ - 1

( ...........................)       0األجنحِة  ذاتُ  الوحيدةُ  المفصمّياتُ - 2

( ........................... )   0 بالغةً  لُتِصبحَ  مظهُرها يتغّيرُ  ، الصغيرةِ  عند نمو الكائناتِ  -3

 إلى الحشرِة (الحورّيةِ )عبارٌة عف سمسمٍة مف االنسالخاِت تتغّيُر فيها الحشرُة مف البيضِة  إلى الحوراِء  -4

 (...........................                 )0 البالغةِ 

( ...........................)        .حشرًة بالغًة صغيرًة ، ولكّنها بدوِف أجنحٍة ، وليَسْت  ادرًة بعُد عمى التكاثِر  -5

( ...........................)    0الكاممِة  الحشرةِ   إلى(العذراءِ  )الخادرةِ  إلى الير ةِ  إلى مف البيضةِ  الحشرة تغّيرُ - 6
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( ...........................)            0 تعيُش مًعا في مستعمراتٍ التي الحشراِت - 7

 . (اذكر السبب  )عمل ما يأتي  (ج)  
.  أهمية الطيراف لمحشرات - 1

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

 .  تضُع العديُد مف الحشراِت البيَض عمى مصدِر غذٍاء-  2
 ................................................................................................................................................ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شوكيات الجمد 
:  اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي :-السؤال األول 

:-  شعاعيٍّي  تماثؿٍ  ذاتُ   جميعها الفقارّياتٌ -1
   شوكيات الجمد          المفصميات             الديداف                   الحشرات              

:-  األنبوبّيِة  األ داـِ  ذاتُ  الوحيدةُ   الحيواناتُ -2
        المفصميات               الديداف                 الالسعات شوكيات الجمد          

    :- مثؿِ تماثٍؿ شعاعيٍّي شوكّياُت الجمِد الناضجُة ذاُت  -3
         الحشرات              الالسعات                 المفصميات            الديداف     

 

 التحول الكامل لمحشرات

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

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

 

 التحول الناقص لمحشرات

 

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

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

.................... 
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   :-ما عداالخصائص المميزة لشوكيات الجمد جميع ما يمي - 4
 صمٌب خارجي   لديها هيكٌؿ                             تعيُش في المحيطِ          
 تطّوَرْت مف ير ٍة ذاِت تماثٍؿ ثنائيٍّي جانبيٍّي                              ذاُت تماثٍؿ شعاعيٍّي          

   :-ما عداالخصائص المميزة لشوكيات الجمد جميع ما يمي - 5
ـُ في مركِز الجسـِ المستديرِ                        الوحيدُة ذاُت األ داـِ األنبوبّيةِ              لها       الف
ـُ الجهَة اؿ           لمفـ  المقِابؿِ  الجانبِ  في الشرجُ  يوَجدُ                             عميا  ُيواِجُه الف

           
   :-ُصنِّجَفْت السّتُة  الِؼ نوٍع أو أكثَر مف شوكّياِت الجمِد إلى -6

 طوائؼَ  6             طوائؼَ  5                طوائؼَ  4             طوائؼَ  3         
  :- هي  شوكّياِت الجمدِ  مف طوائؼ  أكبَر طائفةٍ -7

   البحرِ  زنابؽُ               البحِر  نجوـُ          البحرِ  خياراتُ  البحِر                   نافذُ          
  :- هي طائفة  شوكّياِت الجمدِ  التي ال تنتمي ؿطائفةٍ اؿ -8

  البحرِ  خياراتُ  البحِر                                         نافذُ          
           البحرِ  زنابؽُ                                        شقائُؽ البحرِ          

  لها أذرٌع  أجساُمها مغّطاٌة بأشواٍؾ ولديها خمُس أسناٍف حاّدٍة منقارّيِة  ليسمف شوكيات الجمد -9
           البحرِ  زنابؽُ                                        البحرِ نجـو           

  البحرِ  خياراتُ  البحِر                                                  نافذُ 
   :- ما عداالبحرِ  لقنافذُ مميزة اؿخصائص جميع ما يمي اؿ- 10

بأشواٍؾ  أذرٌع                                     أجساُمها مغّطاةٌ  لها ليَس          
   تِشبُه نجوـَ البحرِ                  الخاليا عديدةِ  الطحالبِ عمى  تتغّذى         

  
 .تشبُه األزهاَر وتتثّبُت أجساُمها ، الكأسّيُة الشكِؿ ، في أرضّيِة المحيطِ  مف شوكيات الجمد -11

           البحرِ  زنابؽُ                                        البحرِ نجـو           
  البحرِ  خياراتُ  البحِر                                                  نافذُ 

   :- ما عدالزنابُؽ البحرِ مميزة اؿخصائص جميع ما يمي اؿ- 12
   كأسّيُة الشكؿِ                                       تشبُه األزهارَ          
 تستخدـُ أذرَعها المتفرِّجعَة إلمساِؾ الغذِاء                             بأشواؾٍ  أجساُمها مغّطاةٌ          
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  :-تأكُؿ الماّدَة الميتَة أوالمتحمِّجمةَ  مف شوكيات الجمد تِشبُه نجوـَ البحِر ، لكف لها أذرٌع طويمٌة كالسوطِ  -13 
           البحرِ  زنابؽُ  نجـو الهشة                                               اؿ

  البحرِ  خياراتُ  البحِر                                                   نافذُ 
   :-ما عدا  لنجوـُ الهّشةُ ؿمميزة اؿخصائص جميع ما يمي اؿ- 14

 تِشبُه نجوـَ البحِر إلى حدٍّي ما                                      تشبُه األزهارَ          
 تأكُؿ الماّدَة الميتَة أوالمتحمِّجمةَ                          لها أذرٌع طويمٌة كالسوِط            

:-  مف شوكيات الجمد لها أجساـٌ طويمٌة مرنٌة وهيكٌؿ داخميٌّي مختزٌؿ وليَس لها أذرعٌ  -15
           البحرِ  زنابؽُ  نجـو الهشة                                              اؿ

  البحرِ  خياراتُ  البحِر                                                  نافذُ 
   :-ما عدا البحرِ   لخياراتُ مميزةاؿخصائص جميع ما يمي اؿ- 16

              لها هيكٌؿ داخميٌّي مختزؿٌ                              لها أجساـٌ طويمٌة مرنةٌ          
 بأشواؾٍ  أجساُمها مغّطاةٌ                                           لها أذرٌع          

 :- عضاءً أاألذرَع تحوي أكثُر و أو أذرعٍ  خمُس  بالصخوِر لديها ممتصقةً   توَجدُ مف شوكيات الجمد- 17
           البحرِ  زنابؽُ  نجـو البحر                                                

  البحرِ  خياراتُ  البحِر                                                  نافذُ 
   :-ما عدا البحرِ   لنجـومميزةاؿخصائص جميع ما يمي اؿ- 18

 تكّيَفْت ألكِؿ الحيواناِت ذاِت المصراعيف                              لها أجساـٌ طويمٌة مرنةٌ         
 .لديها خمُس أذرٍع أو أكثُر                             توَجُد ممتصقًة بالصخورِ          

 :- أكمل العبارات التالية  :-(ب  )السؤال الثاني 
 0 مثؿ اإلنساف صمبٌ .....................................هيكٌؿ  لديها .....................................في  الجمدِ  شوكّياتُ  تعيُش  -1
فةٌ  أنابيبُ   وهياألنبوبّيةِ  األ داـِ  -2   ......................... و ........................في ُتستخَدـُ  ، الجدارِ  ر يقةُ  مجوَّ

  .أكثرُ  أو أذرعٍ ......................................    لديها البحرِ  نجوـُ  -4
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. اختر اإلجابة الصحيحة بوضع الر ـ المناسب  (أ  )  :السؤال الثالث

 (ب )المجموع  (أ  )                             المجموعة    ر ـ

 )   (
 )   (
 )   (
 )   (
 )   (

  منقارّيةِ  حاّدةٍ  خمُس أسنافٍ  ولديها بأشواؾٍ   أجساُمها مغّطاةٌ  أذرعٌ  ليس لها
 تشبُه األزهاَر وتتثّبُت أجساُمها ، الكأسّيُة الشكِؿ ، في أرضّيِة المحيطِ 

   ، لكف لها أذرٌع طويمٌة كالسوطِ إلى حد ماتِشبُه نجوـَ البحرِ 
  أجساـٌ طويمٌة مرنٌة وهيكٌؿ داخميٌّي مختزٌؿ وليَس لها أذرعٌ اله

 عضاءً أاألذرَع تحوي أكثُر و أو أذرعٍ  خمُس  بالصخوِر لديها ممتصقةً  توَجدُ 

نجـو البحر - 1
البحِر  زنابؽُ - 2
 خياراُت البحرِ - 3
  البحِر                                         نافذُ - 4
نجـو الهشة  اؿ- 5

:-   أكتب المصطمح العممي المناسب (ب) 
( ...........................)      0شعاعيٍّي  تماثؿٍ  ذاتُ  جميعها الفقارّياتٌ - 1

( ...........................)   0 عبارٌة عف تراكيَب داعمٍة داخَؿ أجساـِ كثيٌر مف شوكّياِت الجمدِ - 2

( ........................... )     0األنبوبّيِة  األ داـِ  ذاتُ  الوحيدةُ  الحيواناتُ  -3

ـُ في الحركِة واالغتذِاء لشوكيات الجمد  -4 فٌة ر يقُة الجداِر ، ُتستخَد  (........................... ).أنابيُب مجوَّ

 لها أذرٌع  أجساُمها مغّطاٌة بأشواٍؾ ولديها خمُس أسناٍف حاّدٍة منقارّيِة تتغّذى  ليسمف شوكيات الجمد -5

( ...........................           )          عمى الطحالبِ 

   .تشبُه األزهاَر وتتثّبُت أجساُمها ، الكأسّيُة الشكِؿ ، في أرضّيِة المحيطِ  مف شوكيات الجمد- 6

                   (........................... )

  تأكُؿ الماّدَة الميتَة أوالمتحمِّجمةَ  مف شوكيات الجمد تِشبُه نجوـَ البحِر ، لكف لها أذرٌع طويمٌة كالسوطِ - 7
              (........................... )
  أجساـٌ طويمٌة مرنٌة وهيكٌؿ داخميٌّي مختزٌؿ وليَس لها أذرعٌ اله مف شوكيات الجمد- 8

            (    ........................... )

األذرَع تحوي أعضاًء أكثُر و  أو أذرعٍ  خمُس  بالصخوِر لديها ممتصقةً   توَجدُ مف شوكيات الجمد- 9
( ...........................)            0 داخمّيةً 
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الشحنة الكهربائية والكهرباء الساكنة 
:  اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي  :-  السؤال األول 

 : ُيميِّجُز الشِّجحناِت الكهربائّيَة عف األ طاِب المغناطيسّيةِ  الذي جوهريّ اؿختالٌؼ اال- 1
 األ طاَب المغناطيسّيَة ال توَجُد منفردةً                األ طاَب المغناطيسّيَة توَجُد منفردةً          
 توَجُد منفردةً ال الشحناُت الكهربائّيُة               الشحناُت الكهربائّيُة  د توَجُد منفردةً          

: الشحنات الكهربائية مف جسـ إلى أخر بػ ال تنتقؿ - 2
               التوصيُؿ                    الحثُّي                  اإلشعاع   االحتكاؾُ      

 : شرارٍة ضخمٍة خالَؿ العواصِؼ الرعدّيةِ حدوث  -3
     البرؽ                  الرعد                        العاصفة                 الصاعقة  

 : ما عداجميع المواد التالية موصمة -4
                      المطاط                 النحاس الفّضةِ                  الذهِب      

 : عازلة ما عداجميع المواد التالية - 5
                  الزجاِج                 األلومنيوـِ                  البالستيؾِ       الخشبِ 
:- أكمل ما يأتي

  .............................................و  .............................................الجسيماُت المشحونُة في الذّراِت هي - 1

لكتروٍف  .............................................  عندما يقترُب بروتوناف فإنّهما-2 ولكف عنَد ا تراِب بروتوٍف واإ

 ..............................................فإنّهما

 0................................... اإللكتروِف  وشحنةُ  ...................................البروتوِف  شحنةُ - 3

 . ..........................................  وتتجاذُب الشحناتُ ..........................................تتنافُر الشحناُت - 4

 .................................  واأل طاَب المغناطيسّيَة المخِتمفةَ .................................األ طاَب المغناطيسّيَة المتشابهةَ - 5

 المجاؿِ  في جٍزء وأضعؼُ  ، المشحوفِ  لمجسـِ ........................................ هو المنطقةُ  المجاؿِ  في جٍزء أ وى- 6

  .المشحوفِ  الجسـِ  عف........................................ هو المنطقةُ 

 0 الشحنةِ  .......................................إلكتروناٍت فإف الجسـ ُيِصبحُ  الجسـُ  فقدَ  إذا- 7
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 0 الشحنةِ  .......................................فإف الجسـ ُيِصبحُ  إلكتروناتٍ  الجسـٌ  اكتسبَ  إذا- 8

 0 ....................................... الِت التصويِر بسبب الكهرباء  في بسرعةٍ  الصورَ  تنسسَ - 9

 0  مختمفة ...........................  الواحدة أو بيف ............................... يحدث البرؽ بيف أجزاء مختمفة مف - 10

: أكتب المصطمح العممي المناسب 
( .......................       )0 المنطقُة التي ُتحيُط الجسـَ المشحوفَ - 1

( .......................      )0موادِّج لها ذّراُت ترتبُط بها إلكتروناُتها بقّوٍة - 2

 0 مف ذّرٍة إلى ذّرٍة خالَؿ نفِسها تتحّرُؾ بحّرّيةٍ  وإلكتروناِتها ضعيفُة االرتباِط بها ذّراتُ  لها موادِّج - 3

(            ....................... )

( .......................        )0 زيادُة الشحناِت عمى الجسـِ - 4

( .......................)إلى  خر بالدلؾ     جسـٍ  مف اإللكتروناتِ  األثُر الناتج عف انتقاؿُ - 5

(  .......................  ) المباشرِ   خَر بالتالمسِ  جسـٍ  إلى جسـٍ مشحوفٍ  مف اإللكتروناتِ  انتقاؿُ - 6

( .......................  ) خرَ  لجسـٍ  الكهربائيِّج  المجاؿِ  بسببِ  الجسـِ  جزٍء مف إلى اإللكتروناتِ  حركةُ - 7

اإللكتروناِت  هذا  خرُ  جسـٌ  يكتسبُ  ، جسـٌ إلكتروناتٍ  فقدَ  فإذا . ُتستحَدثُ  وال تفنى ال الشحناتِ - 8
(                                                            ....................... )

( ....................... )ًِ  فقُد الكهربّيِة الساكنِة الناتُج عف انتقاِؿ الشحناِت الكهربائّيِة بعيًدا عف الجسـِ  -9

( .......................      )0 شرارٍة ضخمٍة خالَؿ العواصِؼ الرعدّيةِ  -10

( .......................       )0 أداة خاصة لمكشؼ عف الشحنة الكهربائية -11
 عنَد تقريِب بوصمٍة بالقرِب مف تّياٍر كهربائيٍّي - 1:-  ماذا يحدث عند   (ج ) 

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

 0تعميؽ مغناطيس حر الحركة - 1
 ..............................................................................................................................................................
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. اختر اإلجابة الصحيحة بوضع الرقم المناسب  (أ  ) : السؤال الثالث
 (ب )المجموع  (أ  )                             المجموعة    ر ـ

 )   (
)   ( 

 0 المنطقُة التي ُتحيُط الجسـَ المشحوفَ 
   0ما  مغناطيسٍ  حوؿَ  المغناطيسّيةِ  القوى منطقةُ 

المجاؿ الكهربي - 1
 المجاؿ المغناطيسي- 2

 )   (
)   ( 

 مواد الخشِب والمّطاِط والبالستيِؾ والزجاجِ 
   موادالذهِب والفّضِة والنحاِس واأللومنيوـِ 

موصمة - 3
عازلة  - 4

 )   (
)   ( 

 0 ترتبُط بها إلكتروناُتها بقّوةٍ  ذّراتُ  لها موادِّج 
 تتحّرُؾ بحّرّيٍة  وإلكتروناِتها ضعيفُة االرتباِط بها ذّراتُ  لها موادِّج 

مواد موصمة - 3
مواد عازلة  - 4

 )   (
 )   (

باستمراٍر  الشحناتُ  فيها تتحّرؾُ 
 (تنسابُ  )تسري ال ولكّنها ، فيها تتزايُد الشحناتُ 

الساكنِة  الكهربّيةِ - 5
 الكهربائّيِة   التّياراتِ - 6

 )   (
 )   (
 )   (

إلى  خر بالدلؾ   جسـٍ  مف اإللكتروناتِ  األثُر الناتج عف انتقاؿُ 
  المباشرِ   خَر بالتالمسِ  جسـٍ  إلى جسـٍ مشحوفٍ  مف اإللكتروناتِ  انتقاؿُ 
  خرَ  لجسـٍ  الكهربائيِّج  المجاؿِ  بسببِ  الجسـِ  جزٍء مف إلى اإللكتروناتِ  حركةُ 

الحثُّي - 7
االحتكاِؾ - 9

التوصيؿ - 10
. بعًضا  ببعِضها التصاِؽ المالبسِ - 1( :- اذكر السبب ) عمل ما يأتي   (ب  ) 

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

 0يتنافراف  أو يتباعداف فإنّهما بروتوناف يقتربُ  عندما- 2
  ..............................................................................................................................................................

لكتروٍف فإنّهما يتجاذباف - 3  0عنَد ا تراِب بروتوٍف واإ
  ..............................................................................................................................................................

   مثِؿ الكتاِب والقمـِ والمقعدنانافُر مع األجساـِ المحيطِة بنتتجاذُب أو فال - 4
  ..............................................................................................................................................................

 0عند لمس  رصه بجسـ مشحوف  (اإللكتروسكوِب  )تتنافر ور تي الكشاؼ الكهربائي - 5
  ..............................................................................................................................................................

ـَ األ مشِة  استخداـِ - 6  0منعِّج
  ..............................................................................................................................................................

 0 فوَؽ سّجادةٍ  السير بعدَ  البابِ  مقبضِ  لمسِ  عندَ  بصدمةٍ  نشعْر أحياناً - 7
  ..............................................................................................................................................................

 0وال توصؿ  العازلةِ  موادِّج  والزجاجِ  والمّطاِط والبالستيؾِ  الخشبِ - 8
  ..............................................................................................................................................................

مةِ  موادِّج  واأللومنيوـِ  والنحاسِ  والفّضةِ  الذهبِ - 9  0 الموصِّج
  ..............................................................................................................................................................
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 0حدوث البرؽ - 10
  ..............................................................................................................................................................

 

الكهرباء الساكنة  التيار الكهربائي  : قارن بين 
  سرياف الشحنات 

   
 
        مف الرسـ اجب عف المطموب- 1

..................................................... اسـ الجهاز 

  ....................................................................................يستخدـ في 
 .................................. تمثؿ 2ر ـ .................................. تمثؿ 1ر ـ 

 
حدد نوع شحنة الساق المالمس لقرص الكشاف      حدد نوع شحنة ورقتي الكشاف الكهربائي  - 4
  

 
 
 
 

  
  

         ............          ............ ............ شحنة الساؽ ............ شحنة الساؽ
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 التيار الكهربائي 
:  اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي :-السؤال األول 

ؿُ  -1 :-  الطا َة  العموُد الكهروكيميائيُّي ُيحوِّج
كيميائّيَة            الكيميائّيَة إلى حرارية   طا ةٍ  الكهربائّيٍة إلى                  

            الحرارية إلى كهربائية  كهربائّيةٍ  طا ةٍ  إلى                   الكيميائّيةَ 
 : جهاز يستخدـ لقياس شدة التيار الكهربائي- 2

     األوميتر                األميتر                     الفولتميتر               الكشاؼ الكهربائي    
 : جهاز يستخدـ لقياس فرؽ الجهد الكهربائي -3

     األوميتر                األميتر                     الفولتميتر               الكشاؼ الكهربائي    
: جهاز يستخدـ لقياس  المقاومة الكهربائية - 4

     األوميتر                األميتر                     الفولتميتر               الكشاؼ الكهربائي  
 : Aوحدة  ياس شدة التيار ويرمز لها بالرمز - 5

     األـو                   األمبير                     الفولت                  الوات  
:  Vوحدة  ياس فرؽ الجهد ويرمز لها بالرمز - 6

     األـو                   األمبير                     الفولت                  الوات 
 : Ωوحدة  ياس المقاومة ويرمز لها بالرمز - 7

     األـو                   األمبير                     الفولت                  الوات 
:   فإف مقاومة الجهاز تساوي V 12 وفرؽ الجهد بيف طرفي الموصؿ  2Aإذا مر تيار شدتة - 8

      6 Ω                  24 Ω                      10 Ω                14 Ω 
 :- أكمل العبارات التالية  :-(ب  )السؤال الثاني 

 0 .................................... يسمى المساٍر المغمٍؽ المستمرٍّي الذي يسري خاللَه التّياُر الكهربائيُّي  - 1
  اإللكتروناِت إلنتاِج تّياٍر كهربائيٍّي في سمِؾ الدائرِة الكهربائّيِة لدفع......................................يستخدـ - 2
ؿُ - 4  0 .......................................  طا ةٍ  إلى  .......................................   الطا ةَ  العموُد الكهروكيميائيُّي ُيحوِّج
 0 ...................................... و........................................هما نوعاف  األعمدُة الكهروكيميائّيةُ -5
  0 سائمةٍ  أعمدةٍ  .......................................  عمى السّيارةِ  بّطارّيةُ  تحتوي -6
 0 ............................................ُيمِكُف االستفادُة مف فرِؽ درجاِت الحرارِة لتوليِد تّياٍر كهربائيٍّي باستخداـِ - 7
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ويرمز له  ...................................تّياًرا السمؾِ  في نفِسه االّتجااِ  في تسري  التي اإللكتروناتُ  ُتسبِّجبُ - 8
 0 ...................................... وينتج مف األعمدة ...............................بالرمز

 ويرمز له ...................................تّياًرا تُِنتجُ  سمؾٍ  في اّتجاهيف متعاِكسيف في تتحّرؾُ  التي واإللكتروناتُ - 9
 .  نزلِةك  ي التي الكهربقِةء  مثِة  ...............................بالرمز
  0 التي تمر في الثانية الواحدة .......................................عدِد  زيادةِ  عندَ  الكهربائيِّج  التّيارِ  شّدةُ  تزدادُ - 14
 ................... إليه بالرمزِ  وُيرَمزُ ....................................... هي  الكهربائيِّج  الجهدِ  وحدة  ياس فرؽُ - 15

 .................................................... ُيسّمى جهازٍ  بواسطةِ  وُيقاُس 
 ...................... مقاومةٌ  لها الرديئةُ  والموصِّجالتُ ................... مقاومةٌ  لمكهرباء لها الجّيدةُ  الموصِّجالتُ - 16
 0 حرارِته و درجةِ  وسمِكه......................................و ......................................عمى  سمؾٍ  مقاومةُ  تتوّ ؼُ - 17
  األسالِؾ القصيرةِ  مف ......................................مقاومةٌ  لها الطويمةُ  األسالؾُ - 18
 درجةِ  في الزيادةُ  ، وُتسبِّجبُ  السميكةِ  األسالؾِ  مف...................................... مقاومةٌ  لها الرفيعةُ  األسالؾُ  -19

  .الموادِّج  مقاومةِ  في...................................... الحرارةِ 
 إليها  وُيرَمزُ ........................... هي المقاومةِ   ياسِ  وَوحدةُ  ...........................بالحرؼِ  لممقاومةِ  ُيرَمزُ - 20

 0 وهو الحرُؼ اليونانيُّي أوميجا........................... بالرمزِ 
. اختر اإلجابة الصحيحة بوضع الرقم المناسب (أ  ) : السؤال الثالث

 (ب )المجموع  (أ  )                             المجموعة    ر ـ

 )   (
 )   (

 حامَض الكبريتيِؾ كمحموٍؿ إلكتروليتيٍّي + أكسيِد الرصاِص و  -رصاصِ عبارة عف 
 لكتروليُت  اعدًة جاّفًة واإ خارصيِف وكربوِف عبارة عف 

عمود جاؼ - 1
بطارية السيارة - 2

 )   (
 )   (

الحرارِة في   درجاتِ  مقاييسِ  في المزدوجاُت الحرارّيةُ  ُتستخَدـُ 
في  أمافٍ  كجهازِ  كذلؾ الحرارّيةُ  المزدوجاتُ  ُتستخَدـُ 

األفراف - 3
 السيارة -  4

 )   (
 )   (

تّياًرا  تُِنتجُ  سمؾٍ  في اّتجاهيف متعاِكسيف في تتحّرؾُ  التي اإللكتروناتُ 
تّياًرا  السمؾِ  في نفِسه االّتجااِ  في تسري  التي اإللكتروناتُ  ُتسبِّجبُ 

مستمرًا - 5
 متردداً - 6

 )   (
 )   (
 )   (

 Aجهاز يستخدـ لقياس شدة التيار الكهربائي 

 Vجهاز يستخدـ لقياس فرؽ الجهد الكهربائي 

 Rجهاز يستخدـ لقياس المقاومة الكهربائية 

األوميتر - 7
األميتر - 8
 الفولتميتر - 9
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 )   (
 )   (
 )   (

 Aوحدة  ياس شدة التيار ويرمز لها بالرمز 
 Vوحدة  ياس فرؽ الجهد ويرمز لها بالرمز 

 Ωوحدة  ياس المقاومة ويرمز لها بالرمز 

األـو - 10
األمبير - 11
الفولت  - 12

 )   (
 )   (
 )   (

 شحنُة اإللكتروناِت التي تعبُر نقطًة معيَّنًة مف دائرٍة في الثانيةِ مقدار 
 نقطتيف بيفَ  الكهربائّيةِ  الشحناتِ  َوحدةِ  الالزمِة لنقؿِ  الكهربائّيةِ  الطا ةِ  مقدارُ 

 (الدائرة  )السمؾ القّوُة التي تضادُّي سرياَف اإللكتروناِت خالَؿ 

فرؽ الجهد - 13
المقاومة - 14
شدة التيار - 15

 :-  أكتب المصطمح العممي المناسب (ب) 
عةُة  الحررةُة  -1 ( ........................... )      0 لللكترروقاِة  العنتتِة

 (...........................  )         0 المساٍر المغمٍؽ المستمرٍّي الذي يسري خاللَه التّياُر الكهربائيُّي  -2

( ...........................)    األداُة التي توفِّجُر الطا َة الالزمَة لتحريِؾ اإللكتروناِت خالَؿ الدائرةِ  -3

ُؿ الطا َة الكيميائّيَة إلى طا ٍة كهربائّيٍة األعمدة التي ت- 4 ( ...........................)    .حوِّج

( ...........................  ) 0 عّدُة أعمدٍة كهروكيميائّيٍة تعمُؿ مًعا كمصدٍر لمتّياِر الكهربائيِّج  -5

 (...........................)  0 يولد التيار الكهربائي مف خالؿ فرؽ درجات الحرارة بيف طرفي السمؾ -6

 (...........................)  0 سمؾٍ  في اّتجاهيف متعاِكسيف في التيار الناتج مف حركة اإللكتروناتُ - 7

 (...........................)  0 السمؾِ  في نفِسه االّتجااِ  في تسري  التي اإللكتروناتُ  التيار الناتج مف- 8

 (...........................)  0  شحنُة اإللكتروناِت التي تعبُر نقطًة معيَّنًة مف دائرٍة في الثانيةِ مقدار  -9

 (...........................)  0 نقطتيف بيفَ  الكهربائّيةِ  الشحناتِ  َوحدةِ  الالزمِة لنقؿِ  الكهربائّيةِ  الطا ةِ   مقدارُ -10

 (...........................)   0 (الدائرة  )السمؾ القّوُة التي تضادُّي سرياَف اإللكتروناِت خالَؿ  -11

 (...........................)    0 الكهربائيِّج والمقاومةِ  الجهدِ  وفرؽِ  التّيارِ  شّدةِ  بيفَ  العال ةُ  -12

  المقاومةِ  عمى الكهربائيِّج  الجهدِ  فرؽِ   سمةِ  خارجَ  ُتساوي دائرٍة كهربائّيةٍ  في التّيارِ  شّدةَ - 13

            (...........................) 
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 . (اذكر السبب  )عمل ما يأتي  (ج)  
. األفراِف  في الحرارّيةُ  المزدوجاتُ  ُتستخَدـُ - 1

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

. األفراِف  في أمافٍ  كجهازِ  الحرارّيةُ  المزدوجاتُ  ُتستخَدـُ - 2
................................................................................................................................................  

. الحرارّية في السيارة  المزدوجاتُ  ُتستخَدـُ - 3
................................................................................................................................................  

:- قارن بين 
العمود الجاؼ بطارية السيارة  

 .............................................................................................................................. القطب السالب 

 .............................................................................................................................. القطب الموجب 

 .............................................................. ..............................................................اإللكتروليت 

:- قارن بين 
المقاومة فرؽ الجهد شدة التيار  

   الرمز 
   وحدة القياس 
   أداة القياس 

:- قارن بين 
األوميتر الفولتميتر األميتر  

   يستخدـ لقياس 
   وحدة القياس 

:- قارن بين 
األـو الفولت األمبير  

   الرمز 
   وحدة القياس 
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  المزدوج الحراري الرسـ المقابؿ يمثؿ  -1
 وصمِة نحاسٍ  تسخيفِ  عندَ  ماذا يحدث عند

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

 الحرارةِ  درجاتِ  ازدياِد فرؽِ  ماذا يحدث عندَ 
 ........................................................................

 

 ........................................................... -في أ المزدوجاُت الحرارّيةُ  ُتستخَدـُ 
 ........................................................... -  ج ........................................................... - ب
 ................................................. الرسـ يبف جهاز  -2

  .................................................ويستخدـ في  ياس
 

 كهربائّيةٍ  ساعةٍ   ومقاومةُ A( 6 )ُتساوي  مغمقةٍ  كهربائّيةٍ  دائرةٍ  في التّيارِ  شّدةُ -  1 حل المسائل التالية
الدائرِة ؟  في الكهربائيِّج  الجهدِ  فرؽِ  مقدارُ  فما  ،Ω 2الكهربائّيِة  الدائرةِ  في مّتصمةٍ 

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

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

    Ω 20المجفِّجِؼ  ومقاومةُ    A 4مجفِّجِؼ الشعِر   في الكهربائيِّج  التّيارِ  شّدةُ  كاَنتْ  إذا-  2
  .الكهربائيِّج  الجهدِ  فرؽَ  فاحسبْ 

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

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

 مقاومةَ   فاحسبْ 3Aالجاّفِة  األعمدةِ  تّيارِ  شّدةُ  كاَنت إذا  ،V 24جهازٍ  في جاّفاف عموداف ُيعطي- 3
  .الجهازِ 

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

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

 A 0.6 شّدُته تّياًرا األعمدةُ  وتحمؿُ  ،  12Vمحموٍؿ  لراديو الجاّفةِ  األعمدةِ  جهدُ  كافَ  إذا- 4

  .الراديو مقاومةَ  فاحسبْ  ،
 ....................................................................................................................................................................

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

   فاحسْب وشدة التيار المارV 20 المارِّج  الكهربائيِّج  الجهدِ   فرؽَ  Ω 10راديو  جهازِ  مقاومةُ - 5
 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................
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الدوائر الكهربائية 
:  اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي :-السؤال األول 

    :ما عدا  جميع ما يمي مف خصائص التوصيؿ عمى التوالي -1
األخرى  تمو واحدةً  الدائرةِ  يسمُكه                         أجزاء واحدٌ  مسارٌ  لمتّيارِ          

مساٌرات متعددة   البقية                    لمتّيارِ  مصباح تنطفئُ  انطفأَ          إذا 
    :ما عدا  جميع ما يمي مف خصائص التوصيؿ عمى التوازي -2

منفِصٍؿ  فرعٍ  بمثابةِ  الدائرةِ  مف جزءٍ  يسمُكه                         كؿُّي  واحدٌ  مسارٌ  لمتّيارِ          
البقية                لمتّياِر مساٌرات متعددة  مصباح ال تنطفئُ  انطفأَ          إذا 

:  مف خصائص التوصيؿ عمى التوالي -3
البقية  مصباح ال تنطفئُ  انطفأَ إذا يسمُكه                          واحدٌ  مسارٌ  لمتّيارِ          
منفِصٍؿ                  فرعٍ  بمثابةِ  الدائرةِ  مف جزءٍ  كؿُّي  لمتّياِر مساٌرات متعددة                                   

:     مف خصائص التوصيؿ عمى التوازي -4
األخرى  تمو واحدةً  الدائرةِ  يسمُكه                         أجزاء واحدٌ  مسارٌ  لمتّيارِ          

البقية  مصباح ال تنطفئُ  انطفأَ إذا البقية                    مصباح تنطفئُ  انطفأَ          إذا 
:     في الدائرة المقابمة فإف إضاءة المصابيحالتواليعند إضافة مصباح عمى - 5

تزيد                             تقؿ          
ال تتغير                         تقؿ ثـ تزيد                             

:     في الدائرة المقابمة فإف إضاءة المصابيح التوازيعند إضافة مصباح عمى - 6
تزيد                            تقؿ          
ال تتغير                         تقؿ ثـ تزيد                             

:     في الدائرة الكهربائية فإف  التواليعند زيادة عدد المصابيح عمى- 7
المقاومة تقؿ واإلضاءة تزيد                     المقاومة تقؿ واإلضاءة تقؿ          
المقاومة تزيد واإلضاءة تزيد                     المقاومة تزيد واإلضاءة تقؿ          

:     في الدائرة الكهربائية فإف  التوازيعند زيادة عدد المصابيح عمى- 8
المقاومة تقؿ واإلضاءة ال تتغير                 المقاومة تقؿ واإلضاءة تقؿ          
المقاومة تزيد واإلضاءة تزيد                     المقاومة تزيد واإلضاءة تقؿ          
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 :- أكمل العبارات التالية  :-(ب  )السؤال الثاني 

 . ............................................... توصؿ األجهزة والمصابيح في المنازؿ عمى  -1

   .تنطفئُ  سوؼ كؿَّ األضوِاء فإفّ  األضوِاء أحدُ  انطفأَ  إذا ..........................................في التوصيؿ عمى - 5

  0................................... سوؼ ضوَء المصابيحِ  في الدائرة عمى التوالي فإفّ  أكثرَ  مصابيحَ  عند إضافةِ - 6

 يكوُف كؿُّي جزٍء مف أجزاِء الدائرِة بمثابِة فرٍع منفِصؿٍ   .........................................وصيٍؿ عمى في الت- 7

 0أف يّتخَذها  ُيمِكفُ  مساراتٍ  لمتّياِر عّدةُ    يكوفُ .........................................في التوصيؿ عمى - 8

  ................................بقية المصابيح أحُد المصابيح فإفّ  انطفأَ  إذا التوازيفي التوصيؿ عمى - 9

. اختر اإلجابة الصحيحة بوضع الرقم المناسب (أ  ) : السؤال الثالث
 (ب )المجموع  (أ  )                             المجموعة    ر ـ

 )   (
 )   (

يؿُ   0األخرى  تمو واحدةً  الكهربائّيةِ  الدائرةِ  أجزاء ُتوصَّ
يؿُ   منفِصؿٍ  فرعٍ  بمثابةِ  الدائرةِ  أجزاءِ  مف جزءٍ  كؿُّي   بحيث يكوفُ  الدائرةِ  أجزاء ُتوصَّ

توصيؿ توازي - 1
 توصيؿ توالي- 2

 )   (
 )   (

 في التوصيؿ عمى  يسمُكه واحدٌ  مسارٌ  لمتّيارِ  يكوفُ 
 في التوصيؿ عمى  التّيارُ  أف يّتخَذها ُيمِكفُ  مساراتٍ  عّدةُ  لمتّيارِ  يكوفُ 

التوازي - 3
 التوالي- 4

 )   (
 )   (

ضاءة المصابيح في التوصيؿ عمى  عند إضافة مصباح تقؿ المقاومة والتتغيراإ
عند إضافة مصباح تزيد المقاومة وتقؿ إضاءة المصابيح في التوصيؿ عمى 

التوازي - 5
 التوالي- 6

:-   أكتب المصطمح العممي المناسب (ب) 
يؿُ  -1 ( ...........................     )0األخرى تمو واحدةً  الكهربائّيةِ  الدائرةِ  أجزاء ُتوصَّ

يؿُ  -2  (...........................) منفِصؿٍ  فرعٍ  بمثابةِ  الدائرةِ  أجزاءِ  مف جزءٍ  كؿُّي   بحيث يكوفُ  الدائرةِ  أجزاء ُتوصَّ

( ...........................)      0طريقة توصيؿ المصابيح واألجهزة في المنازؿ - 3
:  (اذكر السبب  )عمل ما يأتي  (ج)  
. تنطفئ بقية المصابيح المتصمة عمى التوالي عند تمؼ أحد المصابيح في الدائرة - 1

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

. ال تنطفئ بقية المصابيح المتصمة عمى التوازي عند تمؼ أحد المصابيح في الدائرة - 2
................................................................................................................................................  
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.  في الدائرة ضافِة مصابيَح أكثرَ عند إ المتصمة عمى التوالييضعُؼ ضوَء المصابيِح - 3
................................................................................................................................................  

. ال توصؿ المصابيح في المنازؿ عمى التوالي - 4
................................................................................................................................................  

. توصؿ المصابيح في المنازؿ عمى التوازي - 5
................................................................................................................................................  

 ماذا يحدث (د) 
      ؟ عندما ُيتَمُؼ أحُدها المتصمة عمى التوالي ماذا يحدُث لممصابيحِ - 1

   .......................................................................:الحدث 

 .....................................................................................: السبب 

.      إضافة مصباح عمى التوالي لمدائرة المقابمة في الرسـ  - 
   ......................................................................:الحدث 

.................................................................................... : السبب 
 
 

.      المتصمة عمى التوازي  المصابيحِ  أحدِ  احتراؽِ  عندَ  يحدثُ   ماذا-2
   .......................................................................:الحدث 

 ........................................................................................: السبب 

.      إضافة مصباح عمى التوازي لمدائرة المقابمة في الرسـ  - 
   ......................................................................:الحدث 

 ....................................................................................: السبب 

قارن بين التوصيل عمى التوالي والتوصيل عمى التوازي 
التوازي التوالي  

………………….......……….. ………………….......……….. مسار التيار 

………………….......……….. ………………….......……….. شدة اإلضاءة  

………………….......……….. ………………….......……….. عند تمؼ مصباح 

 ……………………………………………….......……….. عند إضافة مصباح 
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 القدرة والطاقة الكهربائية 
:  اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي :-السؤال األول 

  :-وحدة  ياس القدرة الكهربائية في النظاـ الدولي هي  -1
  A                األمبير W                الوات Ω               األـو V      القولت 

=   فالقدرة المستخدمة ( 6V ) مف بطارية A ( 3 )يستهمؾ جهاز تيار شدته - 2
      6 W                   9 W                  18 W                    3 W          

 :- أكمل العبارات التالية  :-(ب  )السؤال الثاني   
ُؿ الطا ةَ  الكهربائيُّي  الفرفُ  -1   ............................................إلى طا ةٍ  الكهربائّيةَ  ُيحوِّج
ؿُ - 2    .................................طا ةٍ  إلى الكهربائّيةَ  الطا ةَ  المروحةُ  ُتحوِّج
 ........................................و الجهاِز  بيف طرَفي   ........................................ بععر ةِة   Pالقدرِة  حسابُ  ُيمِكفُ - 3

  = P ........................................ :التاليةِ  الصيغةِ  باستخداـِ  وذلؾ الكهربائّيةِ  الدائرةِ  في
 ........................................وتعادؿ ........................................وحدة  ياس القدرة الكهربائية هي - 4
 0  در التيّةقاِة × ............................................ = الفدارُة - 5
 ........................................× القدرة = الطا ة - 6
 0لقياس الطا ة الكهربائية المستخدمة في منزلؾ  .............................................................تستخدـ وحدة - 7
  0 وات ساعة ..................................= الكيمو وات ساعة - 8
الكهربائية أو بالنار والحرائؽ التي تسببها  .........................................يصاب الناس بالكهرباء سواء نتيجة - 9

 0الكهرباء 
الكهربائية التي تنتج مف خارج الجهاز .........................................  السمؾ األرضي يمنع حدوث - 10

 0الكهربائي 
 ................................السمؾ األرضي يعمؿ عمى تسريب الشحنات الكهربائية الساكنة في الجهاز إلى - 11
 ........................................................و........................................................ لحماية الدوائر الكهربائية نستخدـ - 12
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. اختر اإلجابة الصحيحة بوضع الرقم المناسب (أ  ) : السؤال الثالث

 (ب )المجموع  (أ  )                             المجموعة    رقم

 )   (
 )   (
 )   (
 )   (
 )   (

وحدة  ياس شدة التيار هي  
وحدة  ياس فرؽ الجهد الكهربائي  
وحدة  ياس القدرة الكهربائية هي  

وحدة  ياس الطا ة هي 
وحدة  ياس الزمف هي   

 Jالجوؿ - 1

 Wالوات - 2

 hالساعة - 3

 Vالفولت - 4

 Aاألمبير - 5

:-   أكتب المصطمح العممي المناسب (ب) 
( ...........................   ) 0 مف الطا ِة الكهربائّيةِ  (ُيصَرؼُ )المعدَُّؿ الذي ُيستهَمُؾ  -1

( ...........................   )   0 معدَُّؿ إمداِد األجهزِة الكهربائّيِة بالطا ةِ  -2

( ...........................                   )0 المنزؿ الطا ة الكهربائية المستخدمة في وحدة  ياس -3

( ........................... )0 مفتاح يفصؿ الدائرة اتوماتيكيًا عندما يصؿ التيار الكهربائي إلى الحد األ صى -4
 حل المسائل التالية 
  احسب ( 12V ) مف بطارية A ( 30 )يستهمؾ المصباح الكهربائي األمامي لمسيارة تيار شدته - 1 

 0القدرة المستخدمة 
 ....................................................................................................................................................................

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

 ساعات  ( 3 )ما مقدار الطا ة المطموبة حتى يعمؿ الكشاؼ الكهربائي لمدة - 
 ....................................................................................................................................................................

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

 ساعات  ( 6 )ما مقدار الطا ة الكهربائية التي يحتاج إليها الكشاؼ األمامي لمسيارة في السؤاؿ األوؿ حتى يعمؿ - 
 ....................................................................................................................................................................

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

 0 ( 3A )  وتيار شدته  ( V 120 )احسب القدرة المستهمكة بواسطة مروحة تعمؿ بجهد كهربائي مقدارة - 2
 ....................................................................................................................................................................

 ساعات  ( 5 )ما مقدار الطا ة الكهربائية التي تحتاج إليها المروحة في السؤاؿ السابؽ حتى تعمؿ- 
 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................
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المياه وخصائصو  
:  اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي :-السؤال األول 

  :- جميع ما يمي مصادر الماء العذب ما عدا -1
         البحر    جوفيٍّي  مٍاء                 بئرَ   البحيرةً  نهر                        اؿ

  :-الماء يغطي األرض بحوالي - 2
      30 %                  50 %                 75 %                   90 % 

  :-المركَُّب الوحيُد الذي يتواجُد بصوِرا الثالِث عنَد درجاِت الحرارِة العادّيِة لسطِح األرِض  -3
 الماء                   كموريد الصوديـو        الزئبؽ                   ثاني أكسيد الكربوف       

:-    ليس مف خصائص الماء -4
السائمِة          حاِلته كثافًة مف أ ؿُّي  الصمبةُ  الحرارّيَة ببٍطء              حالته الطا ةَ  ويفقدُ  يكتسبُ          
 الموادِّج المخِتمفةِ  مف العديدِ  إذابةِ  عمى  ابؿ لالشتعاؿ                                  القدرةُ          

:-    مف الخواص الكيميائية لمماء -5
السائمِة          حاِلته كثافًة مف أ ؿُّي  الصمبةُ  الحرارّيَة ببٍطء               حالته الطا ةَ  ويفقدُ  يكتسبُ          
 الموادِّج المخِتمفةِ  مف العديدِ  إذابةِ  عمى  يحتفظ بالحرارة                                  القدرةُ         

:-    يتكوف جزيء الماء مف -6
ذرة هيدروجيف وذرتيف أكسجيف                   ذرتيف هيدروجيف وذرة أكسجيف          
  نيتروجيفذرتيف هيدروجيف وذرة                       ذرة نيتروجيف وذرتيف أكسجيف         

 :- أكمل العبارات التالية  :-(ب  )السؤال الثاني 
 ........................................... و ........................................... و ..........................................مف مصادر الماء العذب- 1

 ..................................... وذّرةِ .................................... ذّرتي مف يتكّوفُ  المِاء جزيءَ - 3

 ......................................... النوعِ  مف المِاء جزيئاتُ - 4

  . مئوّيةٍ  ................................عنَد  ُيمِكفُ  ما أكبرَ  المِاء كثافةُ  ُتِصبحُ - 5

 0 السائؿِ  المِاء مف كثافةً ................................  الثمجُ - 6
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:-   أكتب المصطمح العممي المناسب (أ):  السؤال الثالث 
( ...........................   )    0 لتتحّرؾَ  الجزيئاتُ  تكتسُبها  طا ةٌ -1

( ........................... )شكَمها الدائريَّ  المِاء  طراتِ  وُيعطي سطِح الماء عمى البشرةِ  كطبقةِ  ر يقةً   طبقةً -2

( ...........................   ) . خرَ  سائؿٍ  أيِّج  مف أكثرَ  الموادِّج  مف العديدِ  إذابةِ  عمى القدرةَ   له سائؿ-3
. مالٌح  البحرِ  ماء- 1: (اذكر السبب  )عمل ما يأتي  (ج) 

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

 . المِاء بكوكبِ  أحياًنا األرُض   ُتعَرؼُ -2
................................................................................................................................................  

فُ - 3 . سطِحه  عمى البشرةِ  كطبقةِ  ر يقةً  طبقةً  الماء ُيكوِّج
................................................................................................................................................  

 . سائؿٍ  أيِّج  مف أكثرَ  الموادِّج  مف العديدِ  إذابةِ  عمى لمماء القدرةَ - 5
................................................................................................................................................  

. الزيِت  مثؿَ  موادَّ  ُيذيبَ  أف الماء ال يستطيعُ - 6
................................................................................................................................................  

 

الماء السطحي   
:  اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي :-السؤال األول 

:-    تعتبر مصدر لمماء العذب لإلنساف والحيواف ولري المحاصيؿ -1
 البحار                  المحيطات              األنهار                  الخمجاف        

 :- أكمل العبارات التالية  :-(ب  )السؤال الثاني  
 مٍاء أو ................................ مٍاء أو ................................مٍاء  صورةِ  في السطحِ  عمى العذبَ  يوجد الماءَ - 1

................................ 0 
 0تستقبُمها  التي المائيِّج  ................................ كّمّيةِ  عمى ما منطقةٍ  السطحيِّج في المِاء كّمّيةُ  تعتمدُ - 2

 0......................................... المطر الغزير  د يسبب - 3

 0.........................................  أو أغاديرَ  بتكويفِ  يتسّببُ  الماَء الجاريَ - 4

 (الطوبوغرافّيةِ  المظاهرِ  )األرضّيةِ ........................................ نوعِ  عمى يعتمدُ  الصرؼِ  نمِط نظاـُ - 5

 0 ...................................... مف العديدَ  المعقَّدُ  الصرؼِ  نظاـُ  يحوي- 6
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 0 ...................................... و ......................................لمػ العذبِ  الشربِ  لمِاء مصدًرا األنهارُ  ُتَعدُّي - 7

 0 ......................................  حالةٍ  في موجودةٌ  العالـِ  في العذبِ  المِاء مف نسبةٍ  أكبرُ - 8

  الجنوبّيةِ  المتجمِّجدةِ  القاّرةِ  أو ....................................مثؿَ  مناطؽَ  التي ُتغّطي تمؾ القاّرّيةِ  الجميدّياتِ  مف- 9

. اختر اإلجابة الصحيحة بوضع الرقم المناسب (أ  ) : السؤال الثالث

 (ب )المجموع  (أ  )                             المجموعة    رقم

 )   (
 )   (

  0 في القشرِة األرضّيةِ  تتكّوُف في المنخَفضاِت الكبيرِة العميقةِ 
  0 تكوُف ضحمًة عادةً وتتكّوُف في المنخَفضاِت الصغيرِة 

البرؾ - 1
البحيرات - 2
 األنهار -3

 :-  أكتب المصطمح العممي المناسب (ب) 
ـَ الصرؼِ  -1 ُنه نظا ( ........................... )     .مًعا  واألنهارُ  الجداوؿُ  الذي ُتكوِّج

( ........................... )    0 الجدوُؿ الصغيُر الذي يصبُّي في جدوٍؿ أكبرَ  -2

ُد الجداوَؿ بالماِء الجاري في نظاـِ الصرِؼ النهريِّج  -3 ( ...........................) مساحُة األرِض المحيطِة التي ُتزوِّج

 عمى ينسابُ  أو يتبّخرُ  أو خالَؿ األرضِ  ينفذُ  و د المنصهرِ  الجميدِ  أو المطرِ  عف الناتجَ  الماءَ  -4

( ...........................  )         0  السطحِ 

( ...........................  )ماء األنهاِر والجداوِؿ الذي ينساُب نحَو أسفِؿ المنحدراِت تبًعا لمجاذبّيِة األرضّيةِ  -5

 (...........................)   . الماء الصرِؼ يتوّ ؼُ  نظاـِ  في منخِفضةٍ  المتو ؼ في منطقةٍ  الماء- 6

( ...........................         )        0 في القشرِة األرضّيةِ  تتكّوُف في المنخَفضاِت الكبيرِة العميقةِ - 7

 (...........................)      0 تكوُف ضحمًة عادةً وتتكّوُف في المنخَفضاِت الصغيرِة  -8

 (...........................)     0 الجميدّياُت القاّرّيةُ  وتنفصؿ مف  طٌع كبيرٌة تنجرؼَ  -9

 (...........................)    0 تكوُف ضحمًة عادةً وتتكّوُف في المنخَفضاِت الصغيرِة  -10
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:  (اذكر السبب  )عمل ما يأتي  (ج)
.  مف منطقة ألخرى األرضّيةُ  التضاريُس  تختمؼُ - 1

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

. ًَ  الحيوانّيةِ  الحياةِ  وازدهارَ المور ِة  البرَؾ تُناِسُب نموَّ النباتاتِ - 2
................................................................................................................................................  

 0 لسففِ ا عمىجباَؿ الجميِد العائمَة تمثؿ خطورة كبيرة - 3
................................................................................................................................................  

البرك البحيرات  
………………….......……….. ………………….......……….. تتكوف في المنخفضات 

  ( ضحمة / عميقة  )العمؽ 

  نفاذ الضوء  

   (النباتية و الحيوانية  )الحياة 

 

المياه تحت السطح  
:  اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي :-السؤال األول 

  :- المنخفضة نفاذّيةٌ  مف المواد ذات اؿ-1
  والطيفُ  الطفؿُ         الحجِر الرمميِّج           ( الحصى )                  الزلطُ  الرمؿُ       

فَ  المطرِ  بمِاء يّتحدُ  الجوِّج  في CO2 الكربوفِ  أكسيدِ  ثانيَ  -2    :-حمَض  لُيكوِّج
الكبريتيؾ                الهيدروكموريؾ          الكربونيؾ                النيتريؾ       

  :-المركَُّب الوحيُد الذي يتواجُد بصوِرا الثالِث عنَد درجاِت الحرارِة العادّيِة لسطِح األرِض  -3
 الماء                   كموريد الصوديـو       الزئبؽ                    ثاني أكسيد الكربوف       

 . عاليٌة .................................... مساّمّيَة الحجِر -1 :- أكمل العبارات التالية  :-(ب  )السؤال الثاني 

مف الصخوِر  ..................................يمكف أف تحتفظ الصخور والتربُة ذاُت المساّمّيِة العاليِة بكّمّيِة مٍاء - 2

 0والتربِة ذاِت المساّمّيِة المنخِفضِة 

 ..............................................كّمّيةِ  يعتمد عمى الجوفيِّج  المِاء  عمُؽ منسوبِ -3

 0 الجوفيِّج أيًضا المِاء منسوبِ  في السطحِ  تحتَ  التربةِ  أو...........................................  نوعُ  ُيؤثِّجرُ - 4
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 أو الزلطِ  أو ...................................أو................................... الحجرِ  تتكوف خزانات الماء الجوفي دائمًا في- 5
  .بيَنها أو ، غيِرالمنفذةِ  الصخرِ  طبقاتِ  أعمى

فُ  المِاء الذي عف تنشأُ  الفّوارةِ  والحمـِ  الحاّرةِ  الينابيعِ  معظـُ - 6   ...................................الصخورِ  طريؽِ  عف ُيسخَّ

. اختر اإلجابة الصحيحة بوضع الرقم المناسب (أ  ) : السؤال الثالث

 (ب )المجموع  (أ  )                             المجموعة   ر ـ 

 )   (
 )   (

نفاذّيٌة   لها والحجِر الرمميِّج ( الحصى )والزلطُ  الرمؿُ 
  نفاذّيةٌ  لهما والطيفُ  الطفؿُ  

 منخِفضةٌ - 1
 عاليةٌ - 2

 )   (
 )   (

 0ء بقلعقِة   علمءرًة   كموُة  اللينيّةةِة  ر يي  اللرااقاِة  السفميِّج  النطاؽِ 
 0 بقلهماِةء  علمءرٌد  اللينيّةةَة  ر يي  اللرااقاِة النطاؽ العموي 

التشّبِع  نطاؽِ - 3
نطاؽ التهوية - 4

 )   (
 )   (

األرِض  مف تندفعُ  الحارِّج  المِاء مف نوافيرُ 
 0 اإلنسافِ  حرارةِ  درجةِ  مف أعمى حرارةٍ  درجةُ  يكوف لممِاءينابيع 

الينابيع الحارة - 5
 الحمـُ الفّوارةُ - 6

 )   (
 )   (

  المدالٌة في الكهوؼ ُتسّمى الكتؿٌ 
  ُتسّمى في الكهوؼ المعادفِ  مف أعمدةٌ 

 صواعدَ - 7
  هوابطَ - 8

:-   أكتب المصطمح العممي المناسب (ب) 
( ...........................  )0 الماء الذي يتسّرُب إلى داخِؿ األرِض مف المطِر أو الثمِج المنصهرِ  -1

( ...........................    )0النسبُة المئوّيُة لمفراغاِت البينّيِة بالنسبِة إلى الحجـِ الكّميِّج لمماّدِة  -2

( ...........................   )0ء بقلعقِة   علمءرًة   كموُة  اللينيّةةِة  ر يي  اللرااقاِة  السفميِّج  النطاؽِ - 3

( ........................... )     0 بقلهماِةء  علمءرٌد  اللينيّةةَة  ر يي  اللرااقاِة النطاؽ العموي - 4

( ........................... )    0الحدُّي الفاصُؿ بيَف نطاؽ التهويِة ونطاِؽ التشبع  -5

( ...........................                 ) 0 طبقُة الصخِر أو الرواسُب المنفذُة التي تحوي الماَء الجوفيَّ  -6

( ........................... )    حارٍّي  كمٍاء السطحِ  إلى الجوفيِّج  المِاء بعُض  صعودُ  -7

( ........................... )  0 اإلنسافِ  حرارةِ  درجةِ  مف أعمى حرارةٍ  درجةُ  يكوف لممِاء ينابيع -8

( ........................... )     0األرِض  مف تندفعُ  الحارِّج  المِاء مف نوافيرُ  -9
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( ........................... ) حفر تتكوف بسبب ضعَفْت طبقُة الحجِر الجيريِّج تحَت تأثيِر اإلذابِة في -10
:  (اذكر السبب  )عمل ما يأتي  (ج)
 . الصخوُر منخِفضُة النفاذّيِة ُتسّمى غيَر منفذةٍ - 1

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

. متًرا  60 و 30 بيفَ  ما ترتفعَ  أف ُيمِكُف لمحمـِ الفوارة - 2
................................................................................................................................................  

 . الكهوُؼ والحفُر البالوعّيةُ تكوف - 3
................................................................................................................................................  

 0الطفؿِ  مثؿِ  منفذةٍ  غيرِ  طبقةٍ  إلى الماء يصؿُ  عندما- 1 ماذا يحدث ؟
................................................................................................................................................ 

 0في الكهوؼ  اإلذابةِ  تأثيرِ  تحتَ  الجيريِّج   الحجرِ طبقةُ  ضعَفتْ  إذا- 2
................................................................................................................................................ 

: قارن بين 
 نطاؽ التهوية التشّبعِ  نطاؽِ  

………………….......……….. ………………….......……….. ( سفمي/ عموي )نطاؽ 

   (ماء / هواء) علمء

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


