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 نتديات وزارة التربية و التعليمم                                      هـ  1431إعداد / دنيا األلوان                                      

 (2) مراجعةورقة 
 

 التاريخ /       م  1 الصف /      ثانيةمراجعة الوحدة ال عنوان الدرس /
 

 / أكملي الفراغات التالية : 1س
 جسم ........... من خلية واحدة فقط . يتكون -1

 دد صفات املخلوق احلي هو ...............الذي حياملركب الكيميائي  -2

 .................... + ........                         .... + .......................عملية البناء الضوئي :  -3

و جتتمع األنسجة املختلفة  ........مثل .........الاي املتشاهبة لتكون ..........جتتمع اخل -4
 ...... مثل................و جتتمع األعضاء لتكون .....لتكون................مثل ............. 

 يتكون جسم العنكبيات من ................و .............. -5

 تعيش االسفنجيات يف ...................و ..................... ونوع التماثل فيها ..................... -6

 من األمثلة على اجلوفمعوايت ..................... ونوع التماثل فيها ...................... -7

 نسان ابلدودة الشريطية إذا ...........................................يصاب اإل -8

مراحل التحول الكامل يف احلشرات ............و .................و ..................و ............... أما  -9
 التحول الناقص ..................و .............و .................

 من الكائنات احلية ذات درجة احلرارة .................... يعترب اإلنسان  -10

فائدة الزعانف اجلانبية للسمكة ....................... أما الزعانف البطنية و الظهرية   -11
 .......................... و الزعانف الذيلية .........................

 ........................للفقارايت جهاز داخلي عظمي لـ .............  -12

 أنواع األمساك ........................و ..............................و........................  -13

 تعيش ..................... يف املاء و اليابسة . -14

 .جللد الزاحف وظيفتني ...............................و ................................  -15

 أنواع الريش .....................و ...........................  -16

 متتاز عظام الطائر أبهنا .......................................... -17

 أنواع الثدييات ........................و ...........................و ..................... -18

جزاء املفقودة من جسمها بواسطة عملية .................مثل ميكن لبعض املخلوقات أن جتدد األ  -19
.................... 

يسمى التكاثر الذي ينتج عن خملوق حي جديد انطالقاً من أحد أجزاء املخلوق احلي األم بـ  -20
 ....................... مثل ......................

ينتميان إىل خليتني جنسيتني خمتلفتني مصدرمها األب و  DNAـ التكاثر الذي يتكون فيه الفرد من نوعني من ال -21
 األم يسمى .......................... مثل ...............

 األمثلة على الصفات اليت ميكن أن تنتقل من اآلابء إىل األبناء هي ............... و.....................من -22

 مسؤولة عن صفة حمددة .  DNA..................... هو قطعة من الـ  -23
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 نتديات وزارة التربية و التعليمم                                      هـ  1431إعداد / دنيا األلوان                                      

 / اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 2س
 اجلينات ( –اخللية  – DNAاللبنة األساسية للحياة )  -1
 الفجوة ( –امليتوكوندراي  –ختزن املاء و الغذاء و األمالح املعدنية و الفضالت ) السيتوبالزم  -2
 االسفنج ( –النبات  –يتميز أبنه قادر على إنتاج غذائه بنفسه ) اإلنسان  -3
 جهاز ( –عضو  –تنتظم اخلالاي املتشاهبة لتكون ) نسيج  -4
 شوكيات اجللد ( –اجلوفمعوايت  –قنديل البحر مثال على ) الرخوايت  -5
 الشريطية ( –االسطوانية  –عندما أيكل اإلنسان طعاماً غري مطبوخ جيداً فإنه يصاب ابلدودة ) القلبية  -6
 األمساك ( –العنكبيات  –يتكون جسمها من رأس و صدر و بطن ) احلشرات  -7
 الزواحف ( –الطيور  –درجة حرارة أجسامها غري اثبتة ) األمساك  -8
 األمساك ( –الربمائيات  –تكيفت لديها حاسيت السمع و البصر ) الطيور  -9
 ثدييات (ال –الطيور  –تتميز عظامها أبهنا خفيفة و ذات بنية شبكية ) األمساك  -10
 الثدييات ( –الزواحف  –املشيميات من أنواع ) األمساك  -11
 االنقسام املنصف ( –التكاثر الالجنسي  –التربعم نوع من أنواع ) التكاثر اجلنسي  -12

 
 (  أمام العبارات التالية مع التصحيح : ( أو  )   ضعي عالمة )   /  3س

 تنشأ مجيع اخلالاي من خالاي مماثلة هلا )       ( -1
 الفطرايت هي أصغر املخلوقات احلية وحيدة اخللية )         ( -2
 داخل امليتوكوندراي )          (  DNAيوجد الـ  -3
 تعترب املعدة أحد األعضاء )      ( -4
 يطلق على الفم و املريء و املعدة و الكبد و األمعاء ابجلهاز اهلضمي )     ( -5
 جراد البحر ذو متاثل شعاعي )     ( -6
 وايت من الفقارايت )     (تعترب الرخ -7
 تعمل الزعانف الظهرية و البطنية يف األمساك على اتزان السمكة )    ( -8
 السمكة الذهبية مثال على األمساك الغضروفية )     ( -9
 (     ال ميكن أن تؤثر البيئة على صفات املخلوق احلي )  -10

 
 / عللي ملا يلي : 4س 

 مسيت الثدييات هبذا االسم . -1
 ور أبن هلا ريش ذو ألوان خمتلفة و جذابة .تتميز الطي -2
 فقرات الذيل يف الطيور مندجمة . -3
 جلد الزواحف مغطى ابحلراشف . -4
 للمفصليات هيكل خارجي صلب . -5
 حتتوي حلقات دودة األرض على أشواك . -6
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 نتديات وزارة التربية و التعليمم                                      هـ  1431إعداد / دنيا األلوان                                      

 / صلي العمود ) أ ( مبا يناسبه من العمود ) ب ( : 5س
 

 ب أ
 DNAالـ  توجد داخل النواة وحتتوي على  الفجوة 1

 حتول الطاقة  البالستيدات اخلضراء 2
 ختزن املاء و الغذاء و األمالح املعدنية و الفضالت  السيتوبالزم 3
 تدير اخللية و تسري معظم أنشطتها   اجلدار اخللوي 4
 مادة شبه هالمية حتتوي على املواد الكيميائية  الغشاء البالزمي 5
 احلماية للخلية يوفر التدعيم و  الكروموسومات 6
 حتول اثين أكسيد الكربون و املاء إىل غذاء   النواة 7
 ينظم مرور املواد من اخللية و إليها   امليتوكوندراي 8

 
 : ةول التاليا/ أكملي اجلد 6س

 درجة احلرارة مثال النوع
   األمساك العظمية
   األمساك الالفكية

   األمساك الغضروفية
   الربمائيات

   واحفالز 
   الطيور 

   الثدييات
 

 مثال النوع مثال النوع مثال النوع مثال النوع

  القشرايت  املفصليات  االسفنجيات  الرخوايت

الديدان 
 احللقية

الديدان  
 االسطوانية

الديدان  
 املفلطحة

شوكيات  
 اجللد

 

 
 مع مثال لكل نوع ؟/ أرمسي خريطة معرفية توضحني فيها أنواع التماثل يف الكائنات  6س
 

 طالبتي العزيزة
 هذه المراجعة ال تغني عن كتابك المدرسي و أوراق العمل

 لذا أرجو منِك الرجوع إليهما و أسأل هللا لِك التوفيق
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