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 إختر إإلجابة إلصحيحة
 
 
ي تقو ُ ةمجموع .3  عا: تشكل م سهام بالوظيفة نفإلخاليا إلتر
 زإجهاأ. 

 وإ. عضب. 
 ة. ج. خلي

 نسيجا.  د. 
 
 ة؟إلحي ت. ؤىل كم مملكة يصنف إلعلماء إلمخلوقا٢

 س. أ. خم
 ب. ست
 ج. سبع
 د. ثمان

 
ا يلي ليس مثاإل عل مخلوق حي  .1

 ؟أيٌّ ممَّ

 تأ. إلنباتا

 تب. إلحيوإنا

بة  ج. إلتر

 د. إلخاليا
 

ي ليس لها نوإ. إل4 :  ةمخلوقات إلحية إلوحيدة إلتر  هي

وسا  تأ. إلفتر

 تب. إألوليا

يا  ج. إلبكتتر

تد. إلفطريا  

   

ا يلي أكتر مستويات إلتصني .5
 ة؟إلمملك ف بعدأيٌّ ممَّ

 ةأ. إلشعب

 ةب. إلطائف

 ةج. إلفصيل

 سد. إلجن
 

 ة؟إلحيوإني ة. أيُّ إألجزإء إآلتية ليس من مكونات إلخلي6

 لويء إلخأ. إلغشا 

 ب. إلسيتوبالزم

 ةج. إلنوإ

 د. إلجدإر إلخلوي

 

ه ُ ينت . 7
َّ
 ج: عندما يتكاثر مخلوق حي فإن

 تأ. إلفضال 

ي أكسيد إلكربو 
 نب. ثان 

 ج. مخلوقات حية جديدة

رد. إلجذو   

 

 ر ؤىل: ألنها  تفتق إلخاليا إلحيوإنية غذإءها بنفسها عإل تصن . 8

 ةأ. إلطاق

 ب. إلكلوروفيل

 ج. إألكسجير  

ةد. إألنسج  
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ي مخلو أيُّ إلع . 9
 د إلخاليا؟حي متعد قبارإت إلتالية تصف إلنسيج ف 

ي وظائ  ةمختلف فأ. أنوإع مختلفة من إلخاليا تؤدِّ

ي وظيفة محددة  ب. خاليا متماثلة تؤدِّ

ي وظيفة محدد  ةج. أعضاء متماثلة تؤدِّ

 ن إلخالياد. مجموعة أعضاء ترتبط بعدد م
 

 ت؟يابالطالئع قأيُّ إلعبارإت إلتالية صحيحة فيما يتعل . 31

 سهابنف أ. جميع إلطالئعيات تضع غذإءها 

ي  صنع إلختر  ت  ب. بعض إلطالئعيات
 ستخدم ف 

 د من إلخالياج. َ تتكون إلطالئعيات من إلعدي

 د. تحتوي خاليا جميع إلطالئعيات عل نوإة

 

 مما يلي هو إسم أصغر مجموعة يمك . 33
 ها؟للمخلوق إلحي أن يصنف ضمن  نأيٌّ

 ةأ. إلشعب

 ب. إلنوع

 ةإلطائفج. 

ةد. إلرتب  

 
ي يقو 3٢  ق حي مخلو  م بها أي. عدد إلوظائف إألساسية إلتر

 ن. أ. إثنتا
 ث. ب. ثال 
 ع. ج. أربــ

 د. خمس. 
 
 ن: تكو عا لتجتمع مجموعة من إألنسجة م . 31
 عضوإ. أ. 

 ة. ب. خلي
 زإ. جهاج. 

 يا. خلو  د. ِ جدإرإ 
 
 ة ة بوإسطة عمليجديد إدة أفرإيت إلحج إلمخلوقاتنت .34
 إلنمو أ. 

 إإلستجابة ب. 
 إلتكاثر ج. 

 د. تحتاج ؤىل غذإء
 
ي شىط بالحرإمغو  فجا نلها جلد خش. 35 ي أجساف إلتر

 ؟ة. ها رطبمتبقر
 ت. . إلنباتاأ 

 .إلديدإن . ب
 .إلطيور . ج
 إلزوإحف . د
 
ي ت إلحيع إلمخلوقاضم لو يستخدم نظا . 36

 صفاِتها. ب بحس تمجموعا ة ف 
 . إلتسجيل أ. 

 .إلتصنيف ب. 
 .إلتصويرج. 
 
 ة؟إلحية ذإت إلخلية إلوإحد تيستخدم إلعلماء لرؤية إلمخلوقاماذإ  .37

 أ. إلمجهر. 
 ر. ب. أنبوب إإلختبا

إ  ن. ج. إلمتر 
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 س: ولكنهما إل ينتميان ؤىل نف ينتمي إلكلب وإلثعلب ؤىل إلجنس نفسه . 38
 ةإلشعبأ. 

 عب. إلنو 
 ج. إلفصيلة
 ةد. إلطائف

 
ي وجو  ةتختلف إلخلية إلنباتية عن إلخلية إلحيوإني  . 39

 د: ف 
 أ. إلبالستيدإت
 ب. إلسيتوبالزم

 ةج. إلنوإ
 د. إلغشاء إلخلوي

 
 مما يلي مثال عل مخلوق حي  . ٢1

 ؟أيٌّ
 ةأ. إلصخر 
 ب. إلفطر
 ةج. إلبلور 
ب  ةد. إلتر

 
ي إلمخلوقاإألساسي ءة إلبنا  وحد .  ٢3

 :عها. ة جمييت إلحة ف 
 إلمملكة أ. 

 عضاء إأل ب. 
  إإلكسجير  ج. 
 إلخليةد. 
 
 ة؟إلحية غتر صحيح تأيُّ إلعبارإت إآلتية إلمتعلقة بالمخلوقا . ٢٢

 رأ. تتكاث
إت إلبيئيب. إل تست  ةجيب للتغتر
 ج. تنمو

 ءد. تحتاج ؤىل غذإ 
 
 مما يلي مثال عل إلفقاريا . ٢1

 ت؟أيٌّ
 تأ. إلالسعا
 تب. إلرخويا
 جج. إؤلسفن

 إلزوإحف  د. 
 
 ك: . سمك إلقرش مثال عل إألسما  ٢4
وفيأ.   ةإلغض 

 ة إلفكِّ ب. إلعديم
 ةج. إلعظمي

 ةد. إلثابتة درجة إلحرإر 
 
ي إلما ءإ من حياتجز ش إلحيوإن إلذي يعي. ٢5

 من: ر عل إليابسة هو ء إآلخوإلجز  ءه ف 
مائيا  ت. أ. إلتر
 ف. ب. إلزوإح
 ت. ج. إلثدييا
 ك. د. إألسما
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 ؟. ما إلحيوإن إلمفصلي ٢6

ي له جلد شوكي ويعي أ. إلفقاري
 ط. إلمحي ش ف 

ي نقطة معين
 ة. ب. إلفقاري يبقر ثابتا ف 

 ر. حيوإن آخ لفقاري يعيش دإخج. إل
 ء. مقسم ؤىل  أجزإ   مد. إلفقاري ذو أرجل مفصلية وجس

 
ي يغىطي إلريش أجسا ة. إلحيوإنات إلوحيدة إلثابتة درجة إلحرإر ٢7 : وإلتر  مها هي

ا  ت. أ. إلحيَّ
 ر. ب. إلطيو 
 ت. ج. إلثدييا
 ك. د. إألسما

 
كة بير  منقار إلبطِّ وإلكنغ . ٢8  ر؟ما إلسمة إلمشتر

 تثديياأ. كالهما من إل

 ضن بالبيب. يتكاثرإ 

 ةج. يتكاثرإن بالوإلد

 رد. ينتميان ؤىل طائفة إلطيو 
 

 مما يلي مثال عل إلالسعا ٢9
 ت )إلجوفمعويات(؟. أيٌّ

 ةية إألسطوإنأ. إلدود

 ضب. دودة إألر 

 نج. إلروبيا

 د. قند  ل إلبحر

 

 عا من: من إلمحار وإلحبار نو   كل يعد . 11
 تأ. إلمفصليا
 تب. إلالسعا

 إلرخوياتج. 
 فد. إألصدإ

 
 م؟إلجس د من أجزإ ِ ءأيٌّ إلمفصليات إلتالية له أكتر عد . 13

إ  تأ. إلحشر
 ب. إلعديدة إألرجل

يا  تج. إلقشر
 تد. إلعنكبيا

 
ا يلي يمثل جزءإ من إلهيكل إلدإخلي  . 1٢

 ن ما؟لحيوإ أي ممَّ
 دأ. إلجل
 نإلرئتاب. 

 فج. إلحرإ ش
 د. إلعمود إلفقري

 
فة  11  ر عل: إلطيو . تساعد إلعظام إلمجوَّ

إن  أ. إلطتر
 ضب. َ و ْضع إلبي

 ءج. إلمحافظة عل إلدف  
 سد. إلتنف
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ي ة جهاة إآلتيت إلحيإلمخلوقا . أي14  دإ؟تعقي أقل زها إلعصتر

 رأ. إلطيو 
 لب. إلخيو 

 ضقورإج. إل
 ند. إلديدإ

 
 ة: . إلحيوإن إلمتغتر درجة إلحرإر  15
 ه تنظيم درجة حرإرة جسمه. كنيمإل أ. 

 ه. ب. ُ يمكُنه ضبط درجة حرإرة ِ جسم
 ة. إلطاق جيتناوله ؤلنتا  ج. يستخدم إلغذإء إلذي
ة حياة قصتر   ة. د. له فتر

 
 ة: مجموعة إلمفصليات إلتالي ت ؤىلمن إلروبيان وإلشطانا ينتمي كل.  16

إ  ت. أ. إلحشر
 ل. ب. إلعديدة إألرج

يات.   ج. إلقشر
 ت. د. إلعنكبيا

 
ا يلي مثا . 17

 ؟ن إلفقاريل عل حيوإأيٌّ ممَّ
 عأ. إلضفد 
 ربحم إلب. نج

 ة إلفكإلعديم ةج. إلسمك
 د. إألفىع

 
 ت ؤذإ: يصنف إلحيوإن ضمن إلفقاريا . 18

 أ. لم يكن له عمود فقري
 ب. كان له عمود فقري
 ة. ج. كان قادرإ عل إلحرك
 ة. بسد. كان يعيش عل إليا

 
 م؟ة إلدل بوإسطة إل ينتقء إلتاليأيُّ إألشيا  . 19

 ءأ. إلغذإ 
ي أكسي

 ند إلكربو ب. ثان 
 ةة إلهاضمج. إلعصار 

 د. إألكسجير  
 
ي أكسيد إلكربون؟ . 41

صها من ثان 
ّ
، ويخل  أيُّ إألجهزة إلتالية يساعد عل تزويد خاليا إلدم باألكسجير 

 هاز إلدوريأ. إلج
 ب. إلجهاز إلتنفسي 
 ج. إلجهاز إلعضلي 
 د. إلجهاز إلهضمي 

 
؟ز إلدورإة إلجهاما وظيف . 43 ي

 ن 
ي أكسيمن غا صهل، ويخم باألكسجير  ل خاليا إلدأ. يحم

 ند إلكربو ز ثان 
 مم ؤىل خاليا إلجسل إلدب. نق
 
 
 ل إلغذإ ج. يحل

 
 م منهص إلجسء ويخل

 تم من إلفضال ص إلجسليخد. 
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 من:  ن إلجهاز إلدوريو يتك . 4٢

 س. وأعضا ء إؤلحسا بإألعصا و أ. إلدماغ وإلحبل إلشوكي 
 ب. إلقلب وإألوعية إلدموية وإلدم. 

 . ج. إلكليتير  وإلرئتير  
  ة. د. إلفم وإلمعدة وإؤلفرإزإت إلهضمي

 
ي عمل إألجهز  . 41

خر  ةأيُّ أجهزة إلجسم يتحكم ف 
ُ
ي جسم إلحيوإ ىإأل

 ن؟ف 
ي أ   . إلجهاز إلعصتر

 . إلجهاز إلهضمي ب
 . إلجهاز إلهيكلي ج
 إلجهاز إلتنفسي  .د
 
 يتكون إلجهاز إلهيكلي من:  . 44

 أ. إلعظام
 ب. إلعضالت
 ج. إألعصاب

 د. إألوعية إلدموية
 
 
 
 

 إنتىه

ي  مع
 بالتوفيق للجميع تمنيانر

 
 إلمعلم / يوسف سليمان إلبلوي 

 


