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 أعداد المعلم أ : يوسف سليمإن البلوي                            3                    سإسي للطإلب الكتإب المدرسي هو المرجع األ 

 اختر اإلجإبة الصحيحة  األول  سؤالال
 
ي المخلوقإت. 1

ي يمكن أن تقوم بإلعمليإت الحيوية أصغر الوحدا ت البنإئية ف  :  الحية التر  هي
 أ. العنإرص
 ب. الخاليإ
 تج. المركبإ
 مد. الجراثي

 
 بوظإئف الحيإة بصورة مستقلة:  المخلوق الذي يستطيع القيإم. يسَّمَّ ٢

 أ. جهإزا حيوي
 . عضوب
 . مخلوقإ حي ج
 ة. جرثومد 
 
ي 1 ل مجموعة الخاليإ المتشإبهة معإ التر

 م بإلوظيفة نفسهإ: تقو  . تشكِّ
 . عضوأ 

 ج. نسيب
 . جهإزج
 . مخلوقإ حي د 
 
وجي   4  أمثلة عىل: والهيدروجي   جميعهإ  . األكسجي   والكربون والنيتر

وتينإ  تأ. التر
 نب. الدهو 

 تج. الكربوهيدرا
 د. العنإرص

 
٥ : ِّ هي ي

 . نواتج عملية البنإء الضوئ 
ي أكسي

 د الكربو ِ نأ. المإء وثإئ 
 ب. األكسجي   والسكر

ي أكسيد الكربون والسك
 رج. ثإئ 

 ءد. السكر والمإ 
 
إ يىلي يعدُّ نسيجإ ضإمإ؟. ٦

 أيٌّ ممَّ
 د. الجل. أ

 ة. . العضلب
 الدم. . ج
 ب. . العصد 
 
 . أيُّ العبإرات اآلتية جز ء من نظرية الخلية؟7
 سهإ. نف ت. تحتوي جميع الخاليإ عىل المركبإأ 

 . الخاليإ تنتج عن خاليإ موجودة. ب
 األجهزة نواألنسجة تكوِّ  األعضإء الخاليإ تكون  ..ج
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 :ة. أول عإلم شإهد الخلية وأطلق عليهإ اسم الخلي -8

 روبرت ھوك أ. 

 لیفنھوك ب. 

 شالیدن ج. 
 
ي الخلية النبإتي الذي  عإلم. ال 9

 هو  ةاكتشف النواة ف 
 دنیشال أ . 
 فنھوكیل ب. 
 روبرت براون ج . 
 
ِّ مإدة تشبه الهالم موجودة بي   النواة والغشإ .  11 ي الخلي ء البالزمي

 . ؟ةف 
 أ. الفجوا ت

 ب. السيتوزبالزم
 ج. الميتوكندريإ

 
 
ٍّ بي   . تسَّمَّ المإدة 11 ي

ي تتكون بإتحإد كيميإئ  :  التر  عنرصين أو أكتر
 أ. مركب

 ب. بروتي   
 ةج. ذر 

 د. جهإزا حيوي
 
ِّ ب: .  11  ينتقل المإء من خالل الغشإء البالزمي

 طأ. النقل النش
 ةللم المحب. األجسإ

 ج. الخإصية األسموزية
 عد. اإلبتال 

 
ي النبإتإت عندمإ11

ي تحدث ف  : تستخدم طإقة  . العملية التر  الشمس لصنع الغذاء هي
 رأ. اإلنتشإ

 طب. النقل النش
ي   ج. النقل السلتر
ي 
 د. البنإء الضوئ 

 
 
كت   المرتفع إىل عملية انتقإل المواد. 14 كت   المنخفض دون طإقة.:  عتر الغشإء البالزمي من منطقة التر  منطقة التر
ي أ. 

س الهوائ   التنفُّ
ي 
س الالهوائ   ب. التنفُّ

 اإلنتشإرج. 
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 العمليإت التإلية إل تحتإج إىل طإقة؟ . أيُّ  11

ي 
س الهوائ   أ. التنفُّ
ي 
 ب. البنإء الضوئ 

 ج. الخإصية األسموزية. 
 
36 : ِّ شيوعإ هي ي

س الالهوائ   . أكتر عمليإت التنفُّ
ر.   أ. التخمُّ

ي 
 ب. البنإء الضوئ 

 ر. ج. اإلنتشإ
 ن. د. الحفإظ عىل اإلتزا

 
 
ي المخلوقى وعية الدموية والدم تشكل مستو ب واألالقل. 17

 :.وه ت الحيةإمن مستويإت التنظيم ف 
ي أ. 

 .نسيج طالئ 
 . عضىلي نسيج ب. 
 .جهإز حيوي  ج. 
 
ي تستخدمهإ 38 :  . عملية إطالق الطإقة التر  الخاليإ من الجزيئإت كإلجلوكوز هي

 طأ. النقل النش
س الخلوي  ب. التنفُّ

ت  حج. النَّ
 ند. اإلتزا

 
ي تنتج فيهإ الخلية 39 :  نسخة ممإثلة. العملية التر  لهإ تسَّمَّ

 أ. اإلنقسإم المتسإوي
 فب. اإلنقسإم المنصِّ 

 ةج. دورة الخلي
 
ي . ٢1

 جنسيةال خاليإال اإلنقسإم الذي يحدث ف 
 يأ. اإلنقسإم المتسإو 

ف  ب. اإلنقسإم المنصِّ
 ن المنويَّ ج. الحيوا 

 
:  جديدةوأنثوية معإ ينتج عنهمإ خلية  . عندمإ تتحد خليتإن جنسيتإن ذكرية11  تسَّمَّ

 ثإأ. مشيجإ مؤن
 راب. مشيجإ مذك

 القحةالزيجوت الج. 
 
ف؟11 ي اإلنقسإم المنصِّ

 . مإذا يحدث ف 
 سهإ. أ. إل تضإعف الكروموسومإت نف

م الخلي نب. تتكو   . خليتي   جديدتي    ة إىلصفيحة خلوية لتقسِّ
 ج. تنقسم نواة الخلية مرتي   
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ر بإلبيئة أو 11
َّ
ي تتأث  التدريب تعرف ب: . الصفة التر

 ةأ. الصفة المتنحي
 ةب. الصفة السإئد

 ج. الصفة المكتسبة
 ةد. الصفة الموروث

 
 
ي نسج14

 شبكة مثإل عىل:  . مهإرة صغت  العنكبوت بعد وإلدته ف 
 أ. الغريزة

 ةب. الصفة المكتسب
 ةج. الصفة المتنحي
 ةد. مخطط السالل

 
:  . انتقإل الصفإت من اآلبإء إىل األبنإء1٥  تسَّمَّ

 ةأ. الحإمل للصف
 ةب. مخطط السالل
 ةج. صفإت مكتسب
 د. صفإت موروثة

 
ي تحجبهإ صفة أخر . ٢6  : ىالصفة التر
 . الصفة المتنحيةأ 

 ة. الصفة السإئدب
 ة. صفة مكتسبج
 ة. صفة موروثد 
 
 یحتوي عىل المعلومإت الكیمیإئیة للصفة الموروثة یسَّم :  -17

 الوراثةأ . 

 الجي   ب . 

 لغریزةج . ا

 حإمل الصفةد . 
 
ي نواة الخلية عملهإ - ٢٨

طة ف   الكروموسومإت أشر
  نتإج الطإقة أ.  
  هضم الغذاء ب.  

  ن المعلومإت ونقلهإيخز ت ج. 

 صنع الغذاء د.  
 

 العملیة المستمرة من النمو واإلنقسإم والتعویض تسَّم :  -19

 مدة الحیإةا. 

 اإلنقسإم المنصفب. 

 المتسإوياإلنقسإم ج. 

 دورة الخلیة د. 
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ي :  . 11

 معظم المعلومإت الوراثیة للخلیة الحیوانیة موجودة ف 

 )أ(المیتوكندریإ

 )ب(السیتوبالزم

 )ج(الفجوة

 )د( النواة
 
ي الخلية:  -11

 مصدر الطإقة ف 
  السيتوبالزم 
  الميتو كندريإ

اء  البالستيدات الخرص 
 
 
 ن: يكو   الصفة المتنحية فؤن هذا النبإتوجي    السإئدة. إذا كإن النبإت يحمل جي   الصفة 11
ي أ 

 . نقر
 . هجي   ب
 . متكيفج
 
 . تحتوي خاليإ جسم اؤلنسإن: 11
 تالكروموسومإزوجًإ من   11أ. 

 زوجًإ من الكروموسومإت 11ب. 
 زوجًإ من الكروموسومإت 11ج. 
 زوجًإ من الكروموسومإت ٢4د. 
 
:  . المخلوق الحي الذي ينقل جي   الصفة13  ولكنهإ إل تظهر عليه يسَّمَّ

 ةأ. الصفة السإئد
 ةب. الصفة المتنحي
 ج. حإمال للصفة

 ةد. وارثإ للصف
 
:  يستعمل النبإت ضوء الشمس لصنع الغذا ء. 11  خالل عملية تسَّمَّ

 حأ. النت
ي 
 ب. البنإء الضوئ 

 رج. التكإث
 حد. التلقي

 
 
ة حبوب اللقإح من16  بعملية: ى أخر زهرة إىل  . ينقل الطإئر أو الحشر
 س. التنفُّ أ 

 ة. الهجر ب
 . التلقيحج
 ن. الدوراد 
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ي تمتص المإ ء واألمالح17 : المعدني . أجزا ء النبإت التر بة هي  ة من التر
 . الجذورأ 

 ن. السيقإب
 ق. األوراج
 ر. األزهإد 
 
 واألمالح إىل أعىل؟ . مإذا تستعمل النبإتإت الوعإئية لنقل المإء 18

ا    ءأ. البالستيدات الخرص 
 ءب. اللحإ 

 ج. الخشب
 رد. الجذو 

 
 
:  . تفقد النبإتإت المإء إىل الغالف الجويِّ عتر  19 ي عملية تسَّمَّ

 األورا ق ف 
 صأ. اإلمتصإ
 حب. التلقي
 رج. اإلنتشإ
 د. النتح

 
كيب الذي به نبإت صغت  غت  مكتمل يسَّم -41   التر
  برعمأ . 
  بذرةب. 
  ورقةج. 
 زهرةد. 
 
 
 . تتكإثر النبإتإت الالبذرية عن طريق: 41

 أ. األبواغ
 رب. البذو 
 ةج. الزهر 

 حد. حبوب اللقإ 
 
ي تستعمل.  41 ي عملية البنإء النبإتإت  هإ مإ المإدة التر

ِّ وتدخل  ف  ي
 ر؟و الثغعن طريق الضوئ 

 ءأ. المإ 
ي أكسيد الكربون

 ب. ثإئ 
 ج. األكسجي   

 
يإ. الفطريإت المجهرية والطالئعيإت 41  أنواع مختلفة من:  والبكتت 

 تأ. السوطيإ
 الشوكيإتب. 
 الالسعإتج. 
 دقيقةالحية المخلوقإت الد. 
 
 



 3441الفصل الدراسي األول         السإدس الصف علوم ختإمية               الالمراجعة ال

 أعداد المعلم أ : يوسف سليمإن البلوي                            ٧                    سإسي للطإلب الكتإب المدرسي هو المرجع األ 

.  . انتقإل حبوب اللقإح من متك زهرة إىل 44  ميسم زهرة أخر  يسَّمَّ
ي أ 

 . تلقيحإ ذائر
عمب  . تتر
 خلطي  . تلقيحج
اند   . اقتر
 
ي وصف المخلوقإت41

 الحية الدقيقة:  . مصطلح يستخدم ف 
 ةوحيدة الخلي أ. 

 الميكروبإت ب. 
 ة الخاليإج. متعدد
 ةد. الحقيقي

 
 
اميسيوم تكإثرا إلجنسيإ ب: 46  . يتكإثر التر
ي أ 

 . اإلنشطإر الثنإئ 
 غ. األبوا ب
اج  ن. اإلقتر
عد   . التتر
 
ي تعيش47 :  . الطالئعيإت الشبيهة بإلحيوانإت التر ات والمحيطإت هي ي البحت 

 ف 
 . اليوجلينإأ 

 . الديإتومإتب
 بالطحإل. ج
 ة. الخمت  د 
 

ي عفن الختر  ھو :  -48
كیب الذي یفرز اؤلنزیمإت ف   التر

 ةأ. األقدام الكإذب
 ةط الفطريو ب. الخي
 بج. األهدا
 طد. السو 

 
 عن طريق:  كإلجلوكوز يمكن أن تستفيد منهإ الخاليإ يتمُّ تفكيك الغذا ء إىل جزيئإت بسيطة.  49

 رأ. اإلنتشإ
 ب. الهضم
 سج. التنف

 جاؤلخرا د. 
 

ي جسم المخلوق05
ي تنقل الدم ف  ؟ . مإ العملية التر ِّ  الحي

 مأ. الهض
 جب. اؤلخرا 
 سج. التنف

 د. الدوران
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 جزيئإت الغذاء عن طريق:  . يستخدم األكسجي   ؤلطالق الطإقة من01
 مأ. الهض

 جب. اؤلخرا 
 ج. التنفس
 رد. اإلنتشإ

 
 الجسم؟ . إىل أين ينتقل الدم بعد أن يعود من خاليإ02

 ةأ. إىل األمعإء الدقيق
 ب. إىل الرئتي   

 دج. إىل الكب
 د. إىل الكليتي   

 
 والجلوكوز إىل سإئر أنحإء الجسم:  .  يسَّمَّ الجهإز الذي ينقل األكسجي   ٥4

 أ. الهضَّمي 
سي 

 ب. التنفُّ
 ج. الهيكىلي 
 د. الدوران

 
٥٥ : ي

 . توجد أجهزة الدوران المفتوحة ف 
 نأ. اؤلنسإ

 ب. الرخويإت
 رالطيو ج. 

 فد. الزواح
 
سهإ: .  ٥٦ ي تنفُّ

 تستخدم الزواحف ف 
 مأ. الخيإشي
 دب. الجل
 ج. الرئإت
 د. الكىل

 
ي وظيفة٥7  الرئتي   نفسهإ؟ . مإ تركيب األسمإك الذي يؤدِّ

 أ. الخيإشيم
 ةب. األورد
 رج. القشو 

 
 
ة درجة الحرارة: ٥8  . من الحيوانإت المتغت 

 تأ. الثدييإ
 ب. األسمإك
 نج. اؤلنسإ
 رد. الطيو 
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 . من الحيوانإت الثإبتة درجة الحرارة: ٥9

 أ. الثدييإت
 فب. الزواح
 كج. األسمإ
مإئيإ  تد. التر

 
٦1 : ِّ ي ي الجهإز العصتر

 . عضو ف 
 أ. القفص الصدري

 ب. الكىل
 تج. الرئإ

 د. الدمإغ
 
 
ي العضالت وذلك  -٦1

 لتُكون : بعد ممإرسة التمإرين الريإضية المجهدة يُشعر اؤلنسإن بآإلم ف 
  حمض الهيدروكلوريك

  حمض الالكتيك
يتيك   حمض الكتر
 حمض الليمون

 
 
ي أيِّ ٦1

 توجد الجمجمة؟ من األجهزة التإلية. ف 
ي الجهإز أ. 
 الهضَّمي ف 
ي الجهإز ب. 
ي ف   اؤلخراحر
ي الجهإز ج. 
 التنفسي ف 

ي الجهإز الهيكىلي 
 د. ف 
 
ك الحيوان رجله؟٦1  . مإذا يحدث قبل أن يحرِّ
 .ترسل األوتإر أوامر اىل العضالت أ. 

جل.  الدمإغ أوامر إىليرسل ب.   عضالت الرِّ
 .الدمإغ  أوامر اىل  العضالت ترسل ج. 
 
٦3 :  . يوفر الجهإز الهيكىلي

 أ. طريق لنقل المواد
 ب. موقعإ لتخزين األكسجي   
 ج. حمإية األعضإ ء الداخلية
ق فيهإ

َّ
 د. جيوبإ للدم يتدف
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X  ( ي : ضعي عالمة

 أمإم العبإرة الصحیحة وعالمة ( أمإم العبإرة الخإطئة: √ ( ( السؤال الثإئ 
 
 

وتينإت  -1  .العنإرص   واحد من نوع من أبسط وتتكون مإدة إىل تجزئتهإ يمكن إل نقية مإدة التر
 خطأ                    صواب      

 

 دقيقة تسَّمَّ الذرات . جسيمإت  نإ تتكون منحولء من جميع األشيإ  -1
 خطأ                          صواب 

 

ي فإن ليفنهوك هو أول من شإهد مخلوقإت حية وحيدة الخلية التإجر الهولندي -1
 أنتوئ 

خطأ                          صواب 
 
ي  أصغر الجلد هو  - 4

 .مجسالعضو ف 
 خطأ                          صواب

 
 

 المتشإبهة الخاليإ األعضإء مجموعة من  -٥
 خطأ                          صواب  

 
ي الخالیإ الحیوانیة   -٦

اء توجد ف   البالستیدات الخرص 
 خطأ                         صواب 

 

 یسھل رؤیة نواة الخلیة بإستعمإل مجھر بسیط  -7
    خطأ                         صواب 

 

ي تمتصُّ الضوء و تكسب النبإتإت لونهإتسَّمَّ  -8 اء التر
اء داخل البالستيدات الخرص   األخرص  الكلوروفيل الصبغة الخرص 

    خطأ                         صواب 
 

 

ي الخلیة النبإتیة  -9
ي الخلیة الحیوانیة أكتر منھإ ف 

 الفجوات ف 
خطأ                     صواب 

 
 

  النشطاإلنتشإر والخإصیة اإلسموزیة نوعإن من أنواع النقل  -11
 خطأ                                صواب

 

ي حإلة اتزان  -11
ي الغشإء البالزمي فؤن المإدة تكون ف   المإدة متسإویإ عىل جإنتر

 عندمإ یكون تركت  
خطأ                             صواب 
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اكيب - 11 ي تشبه الكيس وتخز ن المإ ء والغذا ء داخل الخاليإ الفجوات تسَّمَّ التر  التر
        خطأ                  صواب 

 

 قد يحدث الشطإن عندمإ إل تتم السيطرة عىل انقسإم الخاليإ ونموهإ.  -11
      خطأ                  صواب 

 

ي العإئلة ودراسة األنمإط الوراثیة  -14
 مخطط الساللة ھو مخطط یستعمل لتتبع الصفإت ف 

      خطأ      صواب 
 

 يطلق العلمإء اليوم عىل عوامل مندل اسم الجينإت .  - 11

      خطأ     صواب 
 
ة جدا تسَّم   -1٦  أبواغ يوجد عىل سطح أوراق النبإت فتحإت صغت 

 خطأ  صواب         
 
ي تنظم كمية الهواء والمإء المإرة من خالل الثغور تسَّم الخاليإ الحإرسة17  الخاليإ التر

                خطأ  صواب 
 
ي تراكیب تسَّم  -18

ي ف 
 الخاليإ الحإرسة تحدث عملیة البنإء الضوئ 

 خطأ  صواب      
 
 الصنوبر من النبإتإت البذریة مغطإة البذور -19

 خطأ        صواب   
 
ي أفضل الظروف - 11

ة زمنية يعيشهإ المخلوق الحي ف    مدة الحيإة . َّمتس  أطول فتر
      خطأ    صواب 
 
ي الورقة  الثغور  -11

ة جدًا توجد ف   من خالِلهإ.  يخرج المإ ء ويدخل الهواءفتحإت صغت 
      خطأ    صواب 

 
ي السإق  -11

ي تخزن غذاءھإ ف   الخس والسبإنخ من النبإتإت التر
  خطأ        صواب     

 
 ضىلي الدمإغ و الحبل الشوكي واألعصإب المتصلة بهمإ تكون معإ الجهإز الع -11

 خطأ        صواب            
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ة نوعإن من  -14 يإ العفن والخمت   المجهرية.  البكتت 

 خطأ      صواب      
 
 بإإلنتشإرتتنفس بعض الالفقإريإت كإلديدان المفلطحة والحلزونإت  -11

      خطأ       صواب 
 
يإ البدائية - ٢٦ يإ الحقيقية و البكتت  : البكتت  ي مملكتي  

يإ ف   تصنف البكتت 
     خطأ    صواب 
 
ه من المواد المفيد ة لصحة الجسم.  الطالئعيإت المجهرية  - ٢٧  تستعمل ؤلنتإج اللير  وغت 

 خطأ     صواب      
 
 الغإزات عن طريق رئإت تشبه صفحإت الكتإبالعنإكب يتم تبإدل  - 18

      خطأ  صواب 
 
 
 تسَّم العملية المستمرة لالنتقإل من مرحلة التكإثر  الجنسي اىل التكإثر الالجنسي ) تعإقب األجيإل ( -19

      خطأ  صواب 
 

 
 

 

 

 

 انتىه

ي  مع
 بإلتوفيق للجميع تمنيإئر

 
 المعلم / يوسف سليمإن البلوي 


