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                                                 -: اإلجابة الصحيحة فيما يلي دائـرة حولضع  : السؤال األول  

 : مجيع املخلوقات احلية حتتوي تتكون من جمموعة من اخلالاي ما عدا ........ فإهنا تتكون من خلية واحدة -1

 الدودة الشريطية -د           األسفنج   -ج               الروبيان     -ب  البكترياي           -أ     

 : املركب الكيميائي الذي حيدد صفات املخلوق احلي هو -2
 النبااتت -د               DNA -ج                امليتوكندراي -ب              السيتوبالزم -أ     

 :ة عملية تسمى تصنع النبااتت وبعض أنواع الطحالب غذاءها بنفسها بواسط -3
  الورقة -د            البناء الضوئي -ج         البالستيدات اخلضراء  -ب               الفجوة -أ    

 : اخلالاي الطويلة شبه االنبوبية املوجودة يف ساق النبااتت تعمل على  -4
  األمالح نقل املاء والغذاء و -د        نقل املاء فقط -ج       التكاثر         -ب         البناء الضوئي  -أ    

 : املصطلح الذي يطلق على نسيجني أو أكثر يعمالن معاً هو -5
 اخللية -د                    اجلهاز -ج                   النسيج  -ب                العضو   -أ  

 :وهي تشكل مع أعضاء آخرى .....  يتعاونون معاً للقيام بعملية اهلضم املعدة و الفم و األمعاء هم ) أعضاء ( -6
 اجلهاز التنفسي -د                 اجلهاز اهلضمي -ج         جهاز الدوران  -ب           اجلهاز التناسلي   -أ  

 :أي احليواانت التالية هو مثال على متاثل شعاعي  -7

 مجيع ما سبق -د               األرضدودة  -ج               الصراصري  -ب               شقائق النعمان -أ  
 اعتقد العلماء يف فرتة سابقة أبن األسفنج نبات وليس حيوان ،، ملاذا ؟ -8

 ألنه عدمي التماثل -د          يتحرك ألنه ال -ج         ألن حجمه كبري     -ب            ألنه سريع احلركة -أ  
 : ....تعمل اجملسات املوجودة حول فم اجلوفمعوايت على  -9

 الطاقة -د                     السباحة -ج               االمساك ابلفريسة  -ب احلركة                    -أ  
 :أي الديدان التالية تعيش متطفلة على أمعاء االنسان لتبقى على قيد احلياة  -10

 الدودة الشريطية -دض               دودة األر  -ج           دودة االسكارس  -بالبالانراي                -أ  
 :أي جمموعات احليواانت الالفقارايت ميكن أن أيكلها االنسان يف مناطق خمتلفة من العامل  -11

 الديدان احللقية -دالرخوايت                      -ج               الالسعات  -باالسفنجيات              -أ  
 :وملعظمها عضو خشن يشبه اللسان يسمى للرخوايت جهاز هضمي ذو فتحتني ،  -12

 العباءة -دالطاحنة                      -ج               الصدفة          -باللسان                    -أ  
 :تستخدم دودة األرض للتنفس ........................  بداًل من الرئتني و اخلياشيم   -13

 األشواك -دأقدامها                        -ج                    أسهار   -بجلدها                   -أ  

 ( 122إلى ص 81) من  ص الثانيالنشاط 
 الصف األول المتوسط  -مادة العلوم 

 هـ1436-1435الفصل الدراسي الثاني 

 : االسم

 /  1   الفصل :

 جرد للتحفيز والعمل التعاوني ، وال تغني عن المصدر األول للمعلومة وهو ) الكتاب المدرسي ( اوراق النشاط هي م ❖
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 :تعمل اجملسات املوجودة حول فم اجلوفمعوايت على ....  -14

 الطاقة -دالسباحة                      -ج               االمساك ابلفريسة  -باحلركة                     -أ  
 : شعار يف املفصليات ، يطلق عليها اسمالكالابت واألرجل و قرون االست -15

 أقراص -د                     عضالت -ج               زوائد مفصلية  -ب                    أشواك -أ  
 :من أمثلة احلشرات اليت حيدث هلا حتول كامل  -16

 مجيع ماسبق -د           النحل           -النمل                   ج  -بالفراش                     -أ  
 :يتألف جسم العنكبيات من قطعتني مها ) بطن و ........ (  -17

 رأس بطن -درأس صدر                      -ج               صدر     -برأس                     -أ  
 :أكثر املفصليات نوعاً و عدداً هو احلشرات ،، أما أكرب املفصليات حجماً فهو    -18

 غري ذلك -دشوكيات اجللد             -ج            عديدات األرجل  -بالقشرايت             -أ  
 

 مع تصحيح اإلجابة،  ما يناسب من العبارات التالية( أمام   )عالمة  وأ(  ع عالمة )ض : الثانيالسؤال 

 (  )             . م 1665اكتشف العامل روبروت هوك اخلالاي عام  -1
 (        )         . عن تنظيم مرور املواد من اخللية و إليها هي الكروموسومات املسؤول -2

 (       )         .العضية املوجودة يف اخللية النباتية وليست موجودة يف اخللية احليوانية هو النواة  -3

  (      )        . حتدث عملية البناء الضوئي يف جذور النبات  -4

 (     )    . ضو عصيب مث جهاز بويلنسيج عصيب يُنتج لنا ع -5

 (     )    . احليواانت الالفقارية يعين ذلك ليس هلا عمود فقري -6

 (     )    .التستطيع احليواانت صنع غذاءها بنفسها  -7

 (     )    .تتكاثر اجلوفمعوايت بطريقتني ) جنسياً و ال جنسياً (  -8

 (     )    . الغري نظيفة ُيصاب االنسان ابلدودة الشريطية عند أكل اخلضروات -9

 (     )    . تتنفس احليواانت البحرية بواسطة الرئتني  -10

 (     )    . جهاز الدوران املفتوح يعين أن الدم ينتقل عرب أوعية دموية -11

 (     )    . القطع واحللقات املوجودة يف جسم الديدان احللقية متنحها مرونه كبرية يف احلركة -12

 دودة األرض تساعدها على الغذاء .        )         ( األشواك املوجودة يف -13

 (        قية وهو يتغذى على النبااتت . ) يدان احللالعلق حيوان يتبع للد -14

 (       ة والدعم وتقليل فقد املاء . ) اهليكل اخلارجي يف املفصليات يعمل على احلماي -15

 (      يف احلشرات توجد األعضاء التناسلية يف الصدر .   )     -16

 للحشرات جهاز دوران مغلق . )         ( -17

 متتاز ذوات األرجل األلف أبهنا مفرتسة تقتل فريستها ابستخدام السم )         ( -18

 (      لقشرايت يعيش على اليابسة . )   القسم األعظم من ا -19

 (. )         والتالفة من جسمها متتاز شوكيات اجللد أبن هلا القدرة على جتديد األجزاء املفقودة -20

 :أجب عن األسئلة التالية  السؤال الرابع :

 ؟ هي األفكار الرئيسية لنظرية الخلية ما -1
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 ؟ مكونات و وظائف الخلية الحيوانيةهي  ما -2

1- 2- 3- 4- 5- 6- 

      

 ؟ ما هي مكونات و وظائف الخلية النباتية -3

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 

        

 ( ماهي العضيات الموجودة في الخلية النباتية وليست موجودة في الحيوانية ؟ 3و  2 من  السؤالين )

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

 ؟ اإلنسانأذكر بعض أنواع الخاليا في جسم  -4

 -هـ                        -د                          -ج                           -ب                      -أ 

 أذكر بعض أنواع الخاليا في النباتات ؟ -5

     -ج                                            -ب                                            -أ 

 كمل المخطط ...أ -5

 .................                         نسيج                     .................                       ..............  

 ........خلية عصبية                       ...........                     .................                       ......

 هي الخصائص المشتركة بين الحيوانات ؟ ما -6

 -ب                                                                   -أ

 -د                                                                           -ج

 -هـ

 . و ................................و ............................أنواع التماثل هي : .............................. -7

 تنقسم الحيوانات إلى مجموعتين رئيسيتين هما .......................... و .............................. -8

 ؟أنواع أو أقسام الالفقاريات أذكر بعض  -9

 -د                             -ج                                   -ب                              -أ

 -ح                             -ز                                   -و                              -هـ
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 ؟ فيها كيف تتغذى االسفنجيات ؟ وما هي أنواع التكاثر -10

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

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

 الجوفمعويات ) الالسعات ( ؟ حول فمالموجودة هي وظيفة المجسات ما  -11

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

 هي طرق المعيشة في الديدان المفلطحة ؟ مع ذكر مثال على كل طريقة ؟ ما -12

 .......................... مثل ....................... -مثل .......................    ب  .......................... -أ 

 ؟ هي أنواع الديدان االسطوانية ما -13

 -ج -ب                                            -أ

 دوران المفتوح ؟ما هي وظيفة جهاز الدوران ؟ وما الفرق بين جهاز الدوران المغلق ، و جهاز ال -14

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

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

 ؟ نفسه في أجسام الحيواناتالعلق كيف يثبت  -كيف تتغذى دودة األرض ، ب -في الديدان الحلقية : أ -15

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

 ؟ سم الحشرة ؟ أذكرهاكم عدد أجزاء ج  -16

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

 ؟ كم عدد مراحل التحول الكامل في الحشرات ؟ أذكرها  -17

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

 ؟ كم عدد مراحل التحول الغير كامل ) الناقص ( في الحشرات ؟ أذكرها  -18

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

 ؟ كم عدد أجزاء جسم العنكبيات ؟ أذكرها  -19

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

 كيف تمسك العنكبيات بفريستها ؟  -20

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

 عن ذوات األرجل األلف ؟ ةفيم تختلف ذوات األرجل المائ  -21
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..............................................................................................................................  

 أذكر بعض الخصائص الموجودة في شوكيات الجلد ، مع ذكر مثال ؟  -22

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

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

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

عدداً في المفصليات و أكثرها أنواعاً ، أما أكبر المفصليات حجماً تعد ........................... أكثر   -23

 فهي ...................................

 أو أكثر على كل مما يلي : واحد أذكر مثال  -24

 أمثلة المطلوب أمثلة المطلوب

  الرخويات  حيوان لديه خلية واحدة فقط

 ً   حشرة ) تحول كامل (  حيوان متماثل جانبيا

  حشرة ) تحول ناقص(  االسفنجيات

  العنكبيات  الجوفمعويات

  عديدات األرجل  الديدان المفلطحة

  القشريات  الديدان االسطوانية

  شوكيات الجلد  الديدان الحلقية

 ما هو نوع التماثل في الصور التالية :   -25
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  نسيانواعتذر عن الخطأ والتقصير وال.... وفقكم هللا 
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