
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/10                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى األول في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/10science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى األول في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/10science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى األول اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade10                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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السعودية   العربية : المملكة أحياء           المادة

التعليم   التربية :      /      /وزارة التاريخ                                                                                                  
هـ1438

اسم                                                                         جازاـن منطقة في التعليم إدارة
الطالبة ..................................                                                               

سعيد     بنت أسماء ثانوية مدرسة

لعام        الول للمستوى الولى الفترة اختبار هـ 1438إجابة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الول  السؤال

: القوسين(       بين من الصحيحة الجابة اختاري أ

1 -   -  (: البيطار-        ابن سيناء ابن والحصبة للجدري كتبوصفاً مسلم عالم أبوأول
الرازي  (بكر

هي-          ....2 النوع يستمر ل بدونها الحياة خصائص من الداخلي )  -خاصية التزان
( التكاثر للمؤثرات-   الستجابة

مثل-    )   (  )3 تجريبي غير الطبيعي غير الكيمياء-  -  -  (الشعرالعلم الفيزياء الحياء

الرقم-      4 قوى على المعتمدة :10القياسات المتري) هي  الوزني -  النظام النظام
) الكسري-   -   النظام العشرية الرقام

5 (: الجدل-           تسمى العلوم على القائمون بها يلتزم القيم من مجموعة هي
العلمية العلمي -  العلمية-   (الخلق الطرق

الطيور-            )  -6 مثل أسطو تصنيف في مكان ليسلها التي الحية المخلوقات من
( الضفدع السد-  -  السماك

على-     :7 لينيوستصنيفه الثنائية  ) بنا والبيئة-    - التسمية الخارجي الشكل
) المشتقة  -   الصفات الوراثية العلقات

: يلي(      لما العلمي المصطلح اكتبي ب

على-           1 بناء وتصنيفها وتسميتها النواع بتعريف يهتم الحياء علم فروع من
بينها     ) الطبيعية العلقات وعلى التصنيف صفاتها  (علم

فيها-          2 التنظيم ومستويات ووظائفها الحية المخلوقات تراكيب في يبحث علم
بعض     ) مع بعضها يتفاعل (وكيف الحياء   علم

اختباره-      )3 يراد معينه لحالة  الفرضية(تفسير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: الثاني  السؤال

علمة(   ) ضعي علمة (   )أ :أو المناسب(    المكان في

المستقل         )   - 1 المتغير في الحاصل التغير عن ينتج التابع )    المتغير

تجريبية-        )  2 ومجموعة ضابطة مجموعة تتضمن )     التجارب

والبيئة-        )    3 الخارجي الشكل على تصنيفه أرسطو )     بنا

: الثاني   السؤال تابع

والستنتاج-       )   4 الفرضية الحية المخلوقات خصائص )    من

المعلومات-      )    5 لجمع منظمة طريقة )    الستنتاج

ب(          العمود في يناسبه بما أ العمود بين وصلي ب

أ )  ( العمود
رقم
الجابة
الصحيحة

ب )  ( العمود

تبع-   1 الخفاشصنف
اليوجلينا3طائفة 

الممالك-   2 فوق قسمت
رتب4إلى 

الطلئعيات-    3 أمثلة الثدييات1من

إلى-    4 الطوائف 5تنقسم
لظروف   المحبة البدائيات
القاسية

البدائيات-   5 أمثلة ممالك 2من ست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ

بالتوفيق         لكم تمنياتي مع لله بحمد السئلة انتهت

  : يحيى                                                                                      أسماء المادة معلمة
دغريري 

علي  :      ريم المدرسة مديرة
إدريس 
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