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يتبع1 

 

 

 
 

 
 

 
 

 ظفارالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة 
 المناهل الخاصة بنينمدرسة 

 األحياءمادة: ال                                   الصف /التاسع      
 م2020/2021 -هـ 1441/1442للعام الدراسي 

 ول الدور: األ 
 ( صفحات 8عدد صفحات أسئلة االمتحان: )●          ونصف(   زمن االمتحان: )ساعة   ◼
 اإلجابة في الدفتر نفسه. ●أجب عن جميع األسئلة                             ◼

 
  اسم الطالب
  الصف   المدرسة

 

ا
ؤال

لس
 

 التوقيع باالسم الدرجة 
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1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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يتبع2 

 
 2021ألولالدور ا –– تاسعالصف ال –أحياء         :األولالسؤال 

 
◼  (1     ) 

                    

 

ـــكل المـااـبل ج يـئات   ــح الاــ يوضــ
ــكر   ــاء  السـ والماء على جانبي غاـ

 شبه منفذ.
 

 )اختر اإلجابة الصحيحة من بين 
 الخيارات المعطاة(     

 
                                     أي من العبارات اآلتية تصف الخاصية األسموزية؟              -

(1                      ) 

o   تمر المزيد من جزيئات السكر منX  إلىY    أكثر منY   علىX 

o   تمر المزيد من جزيئات السكر منY  إلىX    أكثر منX   إلىY 

o   المزيد من جزيئات الماء تمر عبر الغشاء منX   إلىY   أكثر منY  
 Xإلى  

o   المزيد من جزيئات الماء تمر عبر الغشاء منY   إلىX   أكثر منX  
 Yإلى  

 
 )أ( (2) ◼

ــ     -1 ؟أعــ ــذ  ــفــ ــنــ مــ ــه  ــبــ شــــــ ــاء  غاــــــ ــى  ــلــ عــ ــاال  ــثــ                                                                       مــ
(1) 

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

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

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

 

3 



يتبع3 

 
ــريحة بطا    ــح شـ ــكل يوضـ الاـ

 سم 5ها  ول

ـفـجوـتهــا  داخــل  ـمـحـلول  اـل ـي   وـترـي
 %20العصارية 

ـترـيـي    ـمـحـلول  ـفي  وضــــــعهــا  ـتم 
40% 
 

 ماذا سيحدث لطول شريحة البطا   بعد مضي ساعتين ؟ فسر إجابتك -2
 

...........................................................................................
        .......................    (1) 

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

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

 
 ولالدور األ –الصف التاسع –أحياء :        السؤال الثاني

 
 ( )ب(2) ◼

 درجة       من أسباب أهمية الماء للكائنات الحية.ا واحدا فا  اع  سبب -1

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

 درجتان         صنف المريبات االتية حسب ذوبانها في الماء:      -2

 اليذوب  يذوب  المريب 
   السكروز
   السليلوز
   الجلويوز 

 
   ايتب المصطلح العلمى الذي تدل عليه العبارة  -3

 المصطلح العبارة 
مادة ت يد من ـسرعة التفاعل الكيميائي دون 

 ان تتغير
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يتبع4 

 
 ( )ج(2) ◼

 يوضح الرسم البياني التالي
الرقم   ــيرير  ــدروجيني  ت الهي

(PH) 
على تـفاـعل معين يتحكم فـيه 

 اإلن يم
 
 
 
 عند أي رقم هيدروجيني -1

 يكون اإلن يم غير نا ؟

 

...........................................................................................
  ..........................         (1) 

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

 ولالدور األ –الصف التاسع –أحياء      :   السؤال الثالث
 

 ( )ج(2) ◼

الرسم البياني يوضح نتائج استاصاء قام به عالم أحياء قام باستخراج رالث 
 واستاصى تيرير الرقم الهيدروجيني. إن يمات من الاناة الهضمية ألحد الحيوانات
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يتبع5 

ــاوي )  PHهـذا الحيوان  ألمعـاء  إذا علمـ  أن الرقم الهيـدروجيني         (7.5يســـ
 3يساوي  PHوللمعدة  
 الحيوان؟  فسر إجابتك معدة هذاأي إن يم تم استخراجه من  -2

...........................................................................................
                ........          (2) 

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

ـبمــا -3 )  ـتـنبــي  األـن ـيم  وضــــع  ـتم  ـلو  أQـيحــدث  ـفي  اـلـمعــدة؟                                 (           ـحمــال 
(1  ) 

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

  ما فائدة وجود االن يمات في المعدة؟ -4

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

◼ (3)  
 
 ولالدور األ ––الصف التاسع  –أحياء :        رابعالسؤال ال

◼ (4) 

 اإلن يم  آلية عمل يمثل الاكل التالي

       )اختر اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات المعطاة.(                                         
 درجة       في هذا التفاعل الكيميائي؟ Yو  Xو  Wماذا تمثل األج اء 

 المادة الناتجة  اإلن يم  
1 W Y 

2 X Y 

3 X W 

4 Y X 

3 

 



يتبع6 

 
◼ (5) 

دراســـــة التنف  الالهوائي في الخميرة  ة ـل ــميم تجرـب د الطالب بتصــ ام أـح ـق
              .لاكلبايما

اإلجــــابــــة    راخــــتــــ  (
 الصحيحة(

 
ــادة   - ــمـ ــي    Xالـ هـ

.......... 

o جلويوز 

o أيسجين 

o يحول إيثيلي 

o النيتروجين 

 
 

 )ا( (6) ◼

ــي.  ــوائـ ــهـ الـ ــ   ــفـ ــنـ ــتـ ــلـ لـ ــة  ــيـ ــظـ ــفـ ــلـ الـ ــة  ــادلـ ــعـ ــمـ الـ ــل  ــمـ                                                                  أيـ
(1         ) 

............     +راني أيسيد الكربون                        اكسجين................. +  
..    +................... 

 ولالدور األ –الصف التاسع –أحياء :        خام السؤال ال
 )ب(( 6) ◼

 لب  بيب من أحد األشخاص أرناء فحصه أن يريض على جهاز الماي رم  
 قام بتسجيل معدل تنف  الاخص وتمثيله بيانيا يما بالاكل

 

 الخميرة 
 X+  المادة 
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يتبع7 

 استنتج من التمثيل البياني
الـــراحـــة. - وقـــ   فـــي  الاــــــخـــص  تـــنـــفـــ                                                  ...................مـــعـــدل 

(1) 

 ............................................  ذروة معدل التنف  -
 .اختر اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات المعطاة( 7) ◼

اـلتــاـليــة - اـلـعـين  أـج اء  ـلـلـعـين  أي  الــداـخلــة  الضــــوء  ـيـميــة  ـفي                                      ـيـتـحـكم 
(1) 

o صلبةال 

o الحدقة 

o العصب البصري 

o الارنية 

المخط  التالي يوضــح التغيرات في درجة حرارة شــخص ما خالل فترة   (8) ◼
 (1)               زمنية.

 
ــرات  - ــي ــغ ــت ال ــن  م أي 

ـعـنهــا  ـيـنـتج  اـلتــاـليــة 
 العرق؟

o (1  ) A 

o (2  ) B 

o (3)C    

o (4 )  D 

 
 

 ولالدور األ –الصف التاسع –أحياء      :  سادسالالسؤال 
 

 ( )أ(9) ◼

                  أيتب صواب إذا يان  العبارة صحيحة وخطا إذا يان  العبارة خا ئة. -1
 

 خطي  صواب العبارة  م
الجلد على خاليا عصبية حسية تكاف التغيرات في  يحتوي 1

 درجة الحرارة 
  

ارناء البرد تتحرك األوعية الدموية بعيدا عن الجلد لمنع   2
 فادان الحرارة 
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يتبع8 

 

يــة.                                       -2 اآلـت بــارة  ـع اـل يــه  عــل تــدل  الــذي  ي  ـم ـل ـع اـل ح  ــطــل مصـــ اـل تــب    اـي
(1) 

 المصطلح العبارة 
مادة ييميائية تفرزها الغدد الصماء ويحملها الدم 

 لتؤرر
 من األعضاء المستهدفة أيثرعل ناا  عضو او 

 

 
 )ب( (9) ◼

تاصـاء الم باـس على معدل نبضـات الالب   األدرينالينحول تيرير هرمون  قام ـس
 ارناء مااهدة

فيلم رعب على عـارة أفراد وـسجل نتائج اـستاصـاء  في الجدول التالي لكل  
 متطوع

 
 معدل نبضات الالب لكل دقياة ال من بالدقائق 

 70 صفر
10 80 
20 85 
30 120 
40 90 
50 85 
60 70 

 
          ؟                                               هل يوجد متغير ضاب  في تجربة خالد -1

(1 ) 

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

                                   رياة واحدة يمكن لسالم بها أن يحسن استاصاء اقترح  -2
(1  ) 

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

هل يوجد تيرير لهرمون األدرينالين على معدل  60عند الدقياة  -3
          فسر إجابتك                                                  ؟النبض



يتبع9 

 ...........................................................................................
..............                       (1 ) 

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

 
 

 ولالدور اال –الصف التاسع –أحياء      :  سابع الالسؤال 
 ( )ج(9) ◼

يظهر التمثـيل البـياني الـتالي درـجات الحرارة لحيواـنات ـقد تكون ـرابـتة درـجة 
 الحرارة يالاط 

 درجة الحرارة يالتمساح وسحلية اللسان الورديواألرانب وقد تكون متغيرة  

 
               م.           5وسحلية اللسان الوردي عند درجة حرارة رنب توقع ناا  األ -1

(1 ) 

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

 .......................................................................................
 ...... 
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درجة 
 جرارة 
 الجسم
الداخل
ية 

درجة حرارة  
البيئة 



يتبع10 

                                                                                                           
(2 ) 

   ( )أ( 10) ◼

الرسم التخطيطي الذي أمامك 
 يوضح 

قطاع عرضي في ورقة نبات من          
 ذوات 

 الفلاتين            
أيتب اسم الطباة الماار إليها  -1

 (. 1بالرقم )

   ............................................. 
 تنتظم جميع خاليا الطباة فسر لماذا  -2

 باكل عمودي  (2) الماار إليها بالرقم
 ............................................................. 
 ............................................................. 

 ولالدور األ ––الصف التاسع  –أحياء      :  ثامن الالسؤال 
 

 ( )ب(10) ◼

 في اإلنسان الرسم الذي امامك يوضح الاناة الهضمية

 
                        ؟              قلوييوجد به إن يم البروتي  في وس  ايتب رقم الج ء الذي  -1

(1 ) 

......................................................................... 
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يتبع11 

حدث لها  بق من الفول بال ي  والخب  في وجبة اإلفطار احمد  )تناول         
 هضم ميكانيكي فا  

 (ولم يحدث لها هضم ييميائي                  
 

التي تناولها؟ فسر إجابتك                             لوجبةهل يستطيع احمد االستفادة من ا -2
(1 ) 

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

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

 
◼ (11 ) 

 بين الخيارات المعطاة.اختر اإلجابة الصحيحة من 
 ي مما يلي يؤدي إلى هضم األ عمة الغنية بالبروتينات؟     أ -

                                      (1 ) 
o  إن يم البروتي  في وجود رقم هيدروجيني منخفض 

o  العصارة الصفراوية في وجود رقم هيدروجيني منخفض 

o  إن يم األميلي  في وجود رقم هيدروجيني منخفض 

o إن يم الليبي  في وجود رقم هيدروجيني مرتفع 
 
 

 ولالدور األ –الصف التاسع –أحياء      :  تاسع الالسؤال 
 

◼ (12 )    

يوضح الرسم البياني التالي العالقة بين الوق  ومعدل سريان الماء خالل  
 النبات 

4 



يتبع12 

 
 
 
)اختر اإلجابة        معدل للنتح؟   أقلفي أي وق  خالل اليوم يان  -

 ( 1)       الصحيحة(      

o ( مساءا2( ظهرا إلى )12من ) 

o ( صباحا4( صباحا إلى )2من ) 

o ( 4من )( مساءا 8مساءا إلى ) 

o ( صباحا  2( صباحا إلى ) 12من ) 

 

 ( )ا( 13) ◼

 يل منهما؟المواد التي ينالها الخاب واللحاء من حيث قارن بين   -1
                                                                                                                     

(2 ) 
 اللحاء  الخاب وجه الماارنة 

   المواد التي ينالها 
 
 
 أيمل الفراغ باإلجابة الصحيحة.  -3

الجهاز المستخدم لاياس معدل النتح هو  -
............................................                       (1 ) 

 
 
 
 

معدل  
سريان  

 الماء 

  ص     6 ص    8ص    10   ظ12م      2م       4م        6م        8    
ص 12   ص 2ص     4



يتبع13 

 ولالدور األ –الصف التاسع –أحياء      :  عاشر الالسؤال 
 
 

 ( )ب(13) ◼

 
توضح الصورة في الرسم  

 قطاعين عرضيين 
 في نبات من ذوات الفلاتين. 

 
 

 أجب عن األسئلة.
 

         (؟                                             بالنبات تم أخذ الاطاع )من أي ج ء من أج اء  -1
(1 ) 

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

                        (؟                                          أ  الاطاع ) أين توجد الح م الوعائية في -2
(1  ) 

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

 فسر.  -1

                                                   يؤدي ارتفاع درجة الحرارة الى زيادة معدل النتح -
(1 ) 

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

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

 
 ( )ج( 13) ◼

 

تيرير الرياح في زيادة معدل النتح ماارنة  )قام سالم بإجراء استاصاء 
 (     الساينبالهواء 

الماعر الفاصل بين الهواء والماء وسجل النتائج  موقع السطح  وقام باياس  
 في الجدول التالي. 

4 

 



يتبع14 

 
 هواء متحرك  هواء ساين 

 18 16 14 12 10 8 6 4 2 صفر ال من 
 45 38 32 25 18 10 8 6 3 صفر المسافة

 
)يكتفي             اقترح أي مصادر محتملة للخطي في استاصاء سالم.      -

 (1)   فا (    بواحدة

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

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

 
 

 ولالدور األ –الصف التاسع –أحياء      :  حادي عارالالسؤال 
 

◼ (14 ) 

الــعــبــارة.                           ( أ) عــلــيــه  تــدل  الــذي  الــعــلــمــي  ــطــلــح  الــمصــــ                            أيــتــب 
(1) 

 
 المصطلح العبارة 

ــتـجاـبة نمو النـبات   او أو ج ء مـنه ـباتـجا  المنـبه  اســ
 باالتجا  المعاي 

 

 

 

ــتاصــى عالم نبات يعمل مع رواد فضــاء نمو النبات في الفضــاء. قام  اس
 باستنبات بذور النبات

ــاء وقارن نمو النبات مع نمو نبات آخر ممارل زرع  على متن محطة فضـ
 .في مختبر على األرل

ــاء  ــعيفة جدا ماارنة بالجاذبية  مع العلم أن جاذبية بيئة محطة الفضــ ضــ
 األرضية
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يتبع15 

الــعــالــم؟                 ــاهــا  اســـــتــاصــــ الــتــي  الــنــمــو  اســـــتــجــابــة  نــوع  مــا                                       )ب( 
(1)     

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

بــه؟                     الــتــحــكــم  الــعــالــم  عــلــى  يــجــب  فــاــ   واحــد  عــامــل  اقــتــرح                          )ج( 
(1 ) 

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

 
 
 

 انته  األسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفق والسداد 
 
 

 انته  األسئلة


