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 تتكون االحماض النووية عند اتحاد  -78

 الدهون  -د       النيكلوتيدات -ج           االحماض االمينية -ب                السكريات االحادية  -أ
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  -مجموعة االنسجة التي تعمل معا تكون : -79

 الجسم  -د                  الخلية  -ج                     العضو   -ب                     الجهاز   -أ

 الدهون من يعد يلي مما أي.  - 80

 النشويات -د               DNA -ج                  الكوليسترول  -ب                 . السيلولوز -أ

 الخارجية الظروف تغيُّر عند الداخلية الظروف ثبات على المحافظة على القدرة - 81

 االتزان الخارجي  -االتزان الداخلي     د -ج                   التكيف  -ب                التغير الكيميائي  -أ

 كهربائية؟ إشارات يرسل التالية األجهزة من أي. 4 -82

 الجهاز الدوري -د.            التنفّسيالجهاز -ج.        الصماء الغدد  -ب                  . العصبيالجهاز  -أ

 الماء؟ في يذوب ال التالية الضخمة الجزيئات من أي    -83

 البروتين -د.           النووي الحمض -ج           .  الدهون -ب                     . الكربوهيدرات -أ

 صغيرة؟ أجزاء إلى يتكّسر أنّ  له يمكن ال يلي مما أي.  2 -93

 المياه -د        . الضخمة الجزيئات -ج              . العناصر -ب.                          المرّكبات -أ

 الكربون؟ أكسيد ثاني من للتخلص اإلخراجي الجهاز مع يعمل التالية األجهزة من أي -84

 العصبي  -د.          الصماء الغدد  -ج              . الهضمي  -ب.                           الدوري -أ

 الصماء؟ الغدد جهاز ينتجها التي الكيميائية اإلشارات اسم  ما.   -85

 النووية االحماض   -د      . األيونية المرّكبات  -ج         .  المنعكسة الفعل ردود  -ب        .  الهرمونات -أ

 على مثالً  الدم تخثر يُعد. -86

 المنعكس الفعل رد -د.  . اإليجابية الراجعة التغذية  -ج.  . السلبية الراجعة التغذية-ب.   . الهرمونية االستجابة -أ

 والعضلية؟ العصبية الخاليا فيوظيفة دوًرا يلعب والذي العظام في الموجود األيون ما.  -87

 الصوديوم  -د                          الفلور -ج                الكلور  –ب              الكالسيوم  -أ

 الغذائية؟ المواد ويمتصان معًا الدوري والجهاز الهضمي الجهاز يعمل التالية التراكيب من أي في.  -88

 الخملة  -د           الدرقية الغدة  -ج                    الكلية  -ب        الهوائية الحويصلة -أ

 الجسم؟ أجزاء كل في الكربون أكسيد وثاني األكسجين وينقالن معًا يعمالن اللذان الجهازان ما.  -89

 والهيكلي العضلي  -د      الصماء والغدد العصبي  -ج     واإلخراجي الهضمي  -ب        والتنفسي الدوري -أ

 

 فيالشكل؟ المبيَّن العضو دور بينهما يربط اللذان الجهازان ما.  -90

 اإلخراجي الهيكلي -د    واإلخراجي الدوري -ج   والتنفسي الهضمي -ب   والهضمي الدوري -أ
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 االسئلة الكتابية

 .  اكمل الفراغات التالية بالمصطلحات العلمية المناسبة

 أكبر عدد من أفراد نوع معيّن يمكن للموارد األرضية دعمه والحفاظ عليه لفترة زمنية  هي     ................. -1

 ةطويل

 .....................هو  عملية إصالح األرض التي تعّرضت لخلل بِفعل التعدين -2

) ) أقل من الرقم الهيدروجيني لمياه pH...........................هو  عبارة عن مطر أو ثلج رقمه الهيدروجيني  -3

 تقريبًا 5.6األمطار العادية، أي 

هي العملية الطبيعية التي تحدث عندما تمتص غازات معيّنة في الغالف الجوي الطاقة     ظاهرة .................  -4

 الحرارية من الشمس وتُعيد إشعاعها

ينتج من دوران االرض حول محورها .............و ............... وينتج من دوران االرض حول الشمس  -5

 ض .................................... . وينتج من دوران القمر حول االر

 ................  هي جسيمات صخرية صغيرة تتحرك في الفضاء. -6

ل الطاقة في جزيئات الغذاء إلى  -7 .....................هو عبارة عن سلسلة . من التفاعالت الكيميائية التي تحّوِ

 ATP صورة من الطاقة القابلة لالستعمال تُسمى ثالثي فوسفات األدينوسين

ل من خاللها الطاقة الضوئية والماء و  -8 ............................عبارة عن سلسلة من التفاعالت الكيميائية تتحوَّ

2CO إلى جزيئات الجلوكوز المحّملة بالطاقة الغذائية وينبعث عنها األكسجين 

 على المحافظة على ثبات الظروف الداخلية عند تغيُّر الظروف الخارجية ...................... هو القدرة -9

  خارجها الموجودة البيئة من الخلية داخل يحمي مرن غطاء..................  - 10

 تركيًزا أقل أخرى إلى تركيًزا أعلى منطقة من المواد حركة عن عبارة.................. - -11

 الخلية بغشاء إحاطتها طريق عن ما مادة بامتصاص الخلية خاللها تقوم عملية هو..................  -12

 ................................ من جزئين او واحد جزي من الكربوهيدرات يتكون -13

 .......................... و..................... خاليا عند الخلية جدار يوجد - -14

 . الحية الكائنات لجميع االساسية الوحدة هي.................  -15

 

16-   

 وضح اهمية الماء في في مساعدة الجسم في الحصول على المواد االيونية ؟  - -17

............................................................................................................................................................... 
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 اكمل البيانات في الجدول التالي  -18

 المواد العضوية

 النوويةاالحماض  البروتينات الدهون الكربوهيدرات 

  امثلة
 

   

 مما تتكون
 ( ) الوحدات او العناصر

 
 

   

  االهمية 
 
 

   

 

 اكمل المطلوب بالجدول التالي بما يخص عملية البناء الضوئي  -19

 البناء الضوئي

  مكان الحدوث 

  المواد المتفاعلة ) الداخلة ( 

  المواد الناتجة 

  االهمية 

 

 التالية  اذكر وظيفة العضيات - 20

 العضية  الوظيفة 

 النواة  

 النوية  

 الرايبسومات  

 الميتوكندريا  

 البالستيدات الخضراء  

 

21 

 

 

 

 

 

 

www.almanahj.com



12 
 

  -ضع اجزاء الخلية في المكان المناسب : -22

الفجوة –جدار الخلية  –البالستيدات الخضراء  –السيتوبالزم  –غشاء الخلية  –النواة   

 

 

 

 

 

 

 

هل هذه خلية نباتية ام حيوانية ؟........................................................................ -ب   

وضح اجابتك ) كيف عرفت ( ........................................................................................... - -ج  

 

  -الجدول التالي : قارن بين انواع التخمر حسب -23

 انواع التخمر

 الكحولي التخّمر الالكتيك تخمر حمض 

   المواد الناتجة 

   الفائدة 

 

 عدد ثالث من السلوكيات االيجابية للحفاظ على موارد االشجار والغابات ؟ -24

1-........................................................................................ 

2-..................................................................................... 

3-............................................................................................. 

 

 عدد ثالث من السلوكيات االيجابية لمنع تلوث الماء؟ -25

1-............................................................. 

2-................................................................. 

3-......................................................................  

www.almanahj.com


