
 

 مراجعة علوم للصف السابع – الفصل الدراسً الثانً  8108-8107

 البعض بعضها عن متباعدة الوسط جزئٌات فٌها تكون طولٌة موجة من منطقة -0

 ذلكد.ؼٌرج.التفتح.التخلخلباالنضؽاط.أ

 ألن زرقاء السماء تبدو -8

 مستقٌمخطفًالهواءعبرتنتقلالتًهًفقطالطوٌلةالموجٌةاألطوال.أ

 اتجاهكلفًتنتشرالزرقاءالموجاتأطوالألن.ب

 الضوءانكساربسبب.ت

 ذلكؼٌر.ث

 األمتعة لمحتوٌات صور إللتقاط المطارات فً الضوئً المسح فً تستخدم -3

 البنفسجٌةفوقاألشعةج.الحمراءتحتاألشعة.أ

 جاماأشعةد.السٌنٌةاألشعة.ب

 صوتال شدة قٌاس وحدة -4

 ذلكؼٌرد.األمتارج.الهرتزب.الدٌسٌبل.أ

 بسبب الحرارة درجة ارتفاع مع الصوت سرعة تزداد -5

 متقاربةجزٌائتهاألنج.متباعدةجزٌائتهاألن.أ

 ذلكؼٌرد.التصادممعدلزٌادةبسبب.ب

 والطاقة السعة بٌن..................  عالقة توجد -6

 يد.توازج.تساويب.عكسٌةطردٌة.أ

 مرتفعة شدة ذات األنثى صوت -7

 منخفضالترددج.ألنعالالترددألن.أ

 ذلكد.ؼٌرمتوسطالترددألن.ب

 ألن الصلبة المادة فً أسرع الصوت ٌنتقل -8

 متباعدةجزٌائتهاألنج.التصادممعدلزٌادةبسبب.أ

 ذلكؼٌرد.متقاربةجزٌائتهاألن.ب

 الملون؟ الضوء إلى ٌستجٌب العٌن من جزء أي -9

 عدسةد.القزحٌةج.القرنٌةب.لمخارٌطا.أ

 دائرٌة؟ حركة فً الوسط فٌها ٌتحرك التً الموجة نوع ما -01

 مائٌةد.مستعرضةج.طولٌةب.كهرومؽناطٌسٌة.أ

 

 وزارةالتربٌةوالتعلٌم
 أمسقٌمالنموذجٌةمدرسة
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 هً الفراغ و المادة خالل تنتقل أن ٌمكن التً الموجة إن -00

 الكهروبائٌةالموجةج.الطولٌةالموجة.أ

 ذلكؼٌرد.الكهرومؽناطٌسٌةالموجة.ب

 األرجح؟ على صحٌحة التالٌة العبارات من أي. الجدول فً الواردة البٌانات على اعتمادا   -08

 كثافةأقلالنهاالؽازاتعبرسرعةبأقصىالصوتٌنتقل.أ

مٌوعةاألكثرهًألنهاالسوائلعبرسرعةبأقصىالصوتٌنتقل.ب

 فةكثاأكثرألنهاالصلبةالموادعبرسرعةبأقصىالصوتٌنتقل.ت

 أعلىحرارةدرجاتلهاالتسالموادعبرسرعةبأقصىالصوتٌنتقل.ث

 شًء ٌمتص وال األلوان كل ٌعكس -03

 األحمراللوند.األزرقاللونج.األسوداللونب.األبٌضاللون.أ

 لألرض الوصول من ضررا   األكثر بنفسجٌة الفوق األشعة وصول من تمنع -04

 ذلكؼٌرد.السٌنٌةاألشعةج.األوزونطبقةب.الموجٌةاألطوال.أ

 ألنها خطٌرة موجات البنفسجٌة فوق األشعة تعتبر -05

 منخفضترددلهاج.طوٌلموجًطوللها.أ

 ذلكؼٌرد.وتفتٌتهاالمادةجسٌماتتدمر.ب

 بالسخونة واإلحساس الحمراء تحت للموجات الرئٌسً المصدر -06

 ذلكؼٌرد.لشمساج.الكهرباءب.الضوء.أ

 الرادٌو إرسال أجهزة فً تستخدم والتً الطاقة والمنخفضة التردد المنخفضة غناطٌسٌةالكهروم الموجات هً -07

 والتلفزٌون

 المٌكرووٌؾموجات.جالرادٌوموجات.أ

 البنفسجٌةفوقاألشعةد.الحمراءتحتاألشعة.ب

 الكهرومغناطٌسٌة الموجات أنواع أحد ٌعد ال ٌلً مما أي -08

 دٌوالراأشعةج.الرادٌوموجات.أ

 ذلكؼٌرد.الحمراءتحتاألشعة.ب

 لذلك؟ دقة األكثر الوصف فما. نفسها بالسرعة موجتان انتقلت إذا -09

 األعلىبالترددأطولموجةطوللهاالتًالموجةتتمٌز.أ

 األعلىبالترددأقصرموجةطوللهاالتًالموجةتتمٌز.ب

 الموجاتأطوالفًالموجتٌنكلتاتتساوىأنٌجب.ت

 التردداتفًالموجتٌنكلتاىتتساوأنٌجب.ث
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 معه؟ الضوء موجات تفاعل إمكانٌة مدى ٌصف الذي فما, معتمة مادة الخشب إن -81

 النفاذوالحٌودج.االنعكاسواالمتصاص.أ

 االنكساروالنفاذد.االنكسارواالنعكاس.ج

 الكهرومغناطٌسٌة الموجات بها تنفرد التً الخاصٌة ما -80

 ادةالممعالتفاعلعلىالقدرة.أ

 المادةعبراالنتقالعلىالقدرة.ب

 الشدةمنمختلفةدرجاتلهاٌكونأنعلىالقدرة.ت

 الفارغالحٌزعبراالنتقالعلىالقدرة.ث

 الصحٌح اللون فما, المرشحات من مختلفة ألوان مع الضوء من مختلفة ألوان تفاعالت التالً الجدول ٌعرض -81

 الجدول؟ إلكمال

 اللونعدٌم.جأخضر.أ

 أبٌض.دمرأح.ب

 الدماغ؟ إلى رسالة إرسال فً صحٌح بشكل العٌن تعمل حتى القرنٌة على ٌنطبق أن ٌجب ٌلً مما أي -80

 الضوءتحجبأنٌجبج.الضوءتمتصأنٌجب.أ

 الضوءتنقلأنٌجبد.الضوءتعكسأنٌجب.ب

 اللون؟ أسود ٌبدو لتجعله أخضر جسم على تسلطه أن ٌمكن الذي الضوء لون ما -88

 األحمراللوند.األخضراللونج.األسوداللونب.األبٌضاللون.أ

 ....................... هً منخفضة أو عالٌة موسٌقٌة بنغمة المتعلقة الصوتٌة الموجة خاصٌة إن -83

 ذلكؼٌرد.الصوتقوةج.الصوتحدة.بالصوتشدة.أ

 ثانٌة كل فً الفراغ من مربع عبر تمر التً الطاقة مقدار تصف التً الصوتٌة الموجة خاصٌة ما -84

 الموجةطولد.الشدةج.الترددب.السعة.أ

 الماء منها ٌتكون التً الجسٌمات تتحرك, الماء موجة تمر عندما -85

 للموجةموازٌة,الخلؾواألمامإلى.أ

 نفسهاالنقطةحولدوائرفً.ب

 الموجةعلىقائمةبزاوٌةأسفلوألعلى.ت

 لموجةافٌهتتحركالذياالتجاهفً.ث

 فً تغٌر حدوث عن الموجة انكسار ٌنتج -86

 الموجةطولد.السرعةج.الترددب.السعة.أ

 بـ الموجات تردد ٌقاس -87

 الثوانًد.األمتارج.لهرتزاب.الدٌسبل.أ
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 فما, المادة مع تتفاعل عندما تتوقف ضوء موجة على نقطة التالً التخطٌطً الرسم فً الموجود السهم ٌعرض -88

 السهم؟ ٌمثله ذيال التفاعل نوع

االنعكاسج.االمتصاص.أ 

 النفاذد.االنكسار.ب

 هً لها مماثلة نقطة أقرب و واحدة موجة على نقطة بٌن المسافة إن -89

 الموجةطولد.الصوتشدةج.الترددب.السعة.أ

 التالٌة؟ الصورة فً تحدث التً المادة مع الضوء تفاعالت ما -31

 صاالمتصاواالنعكاسوالحٌود.أ

 النقلواالنكسارواالنعكاس.ب

 الحٌودواالنتشارواالنعكاس.ت

  معتمةوشفافةوشفافةشبهمادة.ث

 أطول موجات أطوال على تحتوي التالٌة األلوان من أي -30

 األصفرد.البنفسجًج.األخضرب.األحمر.أ

 تتغٌر؟ التالٌة الصوت خصائص من فأي, السٌارة رادٌو صوت ترفع أنك افترض -38

 الموجةطولد.ج.السرعةالترددب.السعة.أ

 أٌضا؟ الصوتٌة الموجة بها تتمٌز التالٌة الخصائص من فأي, منخفضة صوت طبقة ذا و مرتفعا   الصوت كان إذا -33

 عالٌةسعةومنخفضتردد.أ

 منخفضةسعةومنخفضتردد.ب

 عالٌةسعةوعالتردد.ت

 منخفضةسعةوعالتردد.ث

 للمادة انتقال ٌحدث أن دون من رأخ إلً مكان من الطاقة ٌنقل اضطراب -34

 النقلد.الترددج.الموجةب.الوسط.أ

 الموجات أنواع أحد ٌعد ال ٌلً مما أي -35

 الكهرومؽناطٌسٌةالموجاتب.المٌكانٌكٌةالموجات-أ

 ذلكؼٌرج.المترددةالموجات.ب

 دائما ؟ مستعرضة تكون التً الموجة ما -36

 ةالزلزالٌالموجةب. المٌكرووٌؾموجات.أ

الماءموجةج.الصوتٌةالموجة.ب

 الموجً الطول زاد السعة زادت كلما أي, الموجة وطاقة الموجة سعة بٌن..............................  عالقة توجد -37

 ذلكؼٌرد.متوازٌةج.عكسٌةب.طردٌة.أ
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 الموجات خواص أحد ٌعد ال ٌلً مما أي -38

ذلكٌرؼد.الموجةسرعةج.الترددب.الموجًالطول.أ

 بسبب الحقٌقً وضعها من أعلً وضع فً السمكة تبدو السمكة إلً النظر عند -39

ذلكؼٌرد.النقلج.اإلنعكاسب.اإلنكسار.أ

 الشكل؟ فً الموضحة الموجات نوع فما. حبل فً متولدة موجات التالً الشكل ٌعرض -41

 كهرومؽناطٌسٌةج.الموجاتمنمزٌج.أ

مٌكانٌكٌةد.طولٌة.ب

 فً الموضحة للموجة الصحٌحة العالقة أفضل بشكل تصف التً رةالعبا ما -40

 الشكل؟

  الموجةانتقالالتجاهموازٌا االضطرابٌكون.أ

 الموجةانتقالاتجاهعلىعمودٌا االضطرابٌكون.ب

 الموجةطولعلىنفسهاالتجاهفًالطاقةوالمادةاالضطرابٌحمل.ت

أسفلوعلىألواألماموالخلؾإلىاالضطرابحركةتكون.ث

 أسرع؟ بمعدل الشخص ٌد تحركت إذا تغٌرالموجة طرٌقة ٌصف الذي ما -48

  السعةتزدادج.السعةتقل.أ

 الترددٌزدادد.الترددٌنخفض.ب

 وعائٌ ا؟ نبات ا لٌس ٌلً مما أي -34

الطحالبد.البذور معّراة النباتاتج.السراخسب.البذور مؽطاة النباتات.أ

 تركٌبه التناسلً؟ فً روطمخ على ٌحتوي ٌلً مما أي -33

الحصان ذٌل نباتاتد.البوقٌة حشائشج.البذور معراةب.البذور مؽطاة.أ

 .الغالب فً النافذة باتّجاه النبات نمو ٌُمثّل -34

اللمسً االنتحاءد.الضوئً االنتحاءج.المائً االنتحاءب.األرضً االنتحاء.أ

 ؟ATPماء وجزٌئات وال الكربون أكسٌد ثانً ٌُنتَج عملٌة أي خالل -35

 النَتْحد. اللمسً االنتحاءج. الضوئً البناءب. الخلوي التنفس.أ

 خضراء؟ النبات أوراق جعل فً ٌتسبّب التالً من أيّ  -36

 األكسجٌند. الجلوكوزج.األزهارب. الكلوروفٌل.أ

 الزهور؟ مغطاة النباتات تُنتِج ماذا -37

 الجذور أشباهد.ةاإلبرٌ األوراقج. األزهارب.    المخارٌط . أ

 البوٌضة؟ تُنتَج الزهرة أجزاء أي فً -38

Dد.   Cج.   Bب.   A.أ

  

www.almanahj.com



 الحشرات؟ فٌجذب اللون زاهً ٌكون ما غالبا   الزهرة أجزاء من أي -45

 Dد.   Cج.   B.ب   A.أ

 الورقة على الموجودة الثغور إنّ  -45

  منها والخروج الورقة إلى بالدخول للؽازات تسمح . أ

 الورقة إلى بالدخول ةوالطاق للماء تسمح . ب

 الخلوي التنفس بعملٌة تقوم . ت

 الماء وبخار السّكر تُنتج . ث

 ؟فً الشكل المجاور الموضَّح النبات ما -45

 الحصان ذٌلب. سرخسال . أ 

 صنوبر شجرةد. طحلبج.

 تتكاثر؟ حتى السراخس تُنتج ماذا -44

 أبواغد. بذورج. أزهارب.مخارٌط . أ

 مرحلتًَ تتضمن ةحٌا دورة النباتات لكلّ   -43

 والبذرة المخروطج.المشٌجً والطور المخروط . أ

 البوؼً والنبات المشٌجً الطورد.البوؼً والنبات البذرة . ب

 الحٌوانٌة؟ الخالٌا فً توجد ال لكن النباتٌة الخالٌا فً توجد التً العضٌة ما -44

 النواةد. الفتٌلٌة األجسامج.الخضراء البالستٌدةب.الكلوروفٌل . أ

 النباتات؟ فً الضوئً البناء لعملٌة الرئٌس الموقع ام -45

 د.الجذورج.السٌقاناألوراقب. األزهار.أ

 به؟ البٌئة المحٌطة مع واألكسجٌن الكربون أكسٌد ثانً وغازات مثل الماء بخار بتبادل للنبات تسمح التراكٌب أيّ  -46

 الثؽورد. البذورج. ب.الجذورالجذور أشباه.أ

 والتنفس الخلوي؟ الضوئً البناء على ٌنطبق لًٌ مما أي -47

 النباتات فً منهما كل ٌحدُث . أ

 الحٌوانات فً منهما كل ٌحدُث . ب

 السّكرٌّات منهما كل ٌُنتج . ت

 .الشمس ضوء إلى منهما كل ٌحتاج . ث

ا ٌُعَدّان تركٌبٌن أي -48  ؟المبٌَّنة الحٌاة فً دورة البوغً النبات مرحلة من جزء 

 CوBج.   Aو B.أ

 D و Bد.   CوA.ب
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 الخلوي؟ التنفس نواتج من لٌس ٌلً مّما أي -55

 الماءد. األكسجٌنج. الجلوكوزب. الطاقة . أ

 الوعائٌة البذرٌة؟ النباتات لتصنٌف ٌُستخدمان قسمٌن أيّ  -55

 مزهرة وؼٌر مزهرةج. مخروطٌات وؼٌر مخروطٌات . أ

 المشٌجً والطور البوؼً النباتد. وكبدٌة طحلبٌة . ب

 المبٌَّنة أعاله؟ النبتة استجابة ٌصف ذيال المصطلح ما -55

 اللمسً االنتحاءد. الضوئً االنتحاءج. المائً النتحاءب.ا األرضً االنتحاء . أ

 السطح؟ على الالوعائٌة النباتات تُثَبِّت التراكٌب أيّ  -54

الخشبد.السٌقانج. الجذورب. الجذور أشباه.أ

 أنسجتها؟ خالل من المغذٌّة الماء والمواد لنقل الالوعائٌة النباتات تستخدمها عملٌّتٌن أيّ  -53

  والتلقٌح الخلوي التنفّسج. الضوئً والبناء االمتصاص . أ

 والتكاثر النتْحد. األسموزٌة والخاّصٌّة االنتشار . ب

 الكروموسومات؟ أحاديّ  التخطٌطً الرسم فً الموجودة التراكٌب من أي -54

 E D Cج. F B A.أ

 F E D د. C B A.ب

ًّ  التخطٌطً الرسم فً الموجودة التراكٌب من يأ -55  هو ثنائ

 الكروموسومات؟

 E D Cج. F B A.أ

 F E Dد.  C B A.ب

 أصغر جذور منه تنمو الذي الحجم كبٌر رئٌس جذر -56

 ذلكؼٌرد.اللٌفٌةالجذورج.الدعامًالجذرب.الوتديالجذر.أ

 المخروطٌات استخدامات أحد ٌعد ال ٌلً مما أي -57

 ذلك.ؼٌردالتربنتٌنزٌتج.الورقٌةالمنتجاتب.األخشاب.أ

 النبات حٌاة مراحل أحد ٌعد ٌلً ممل أي -58

 ذلكؼٌرد.المشٌجًطورج.النموطورب.البنائًالطور.أ

 البذور إنبات عدم أو النمو انعدام مرحلة -65

 السباتد.تبوٌضج.التبوٌػب.التلقٌخ.أ

 نواتج التنفس الخلوي -65

 ؼازاألكسجٌنج.الطاقةوثانًأكسٌدالكربونوالماء.أ

 ؼٌرذلكد.الجلكوزواألدٌنوسثالثًالفوسفات.ب
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 صبغة خضراء تمتص الطاقة الضوئٌة -65

 ج.السٌتوبالزمالفجوة.أ

 د.األدٌنوسثالثًالفوسفاتالكلوروفٌل.ب

 داخل النباتات؟ الماء ٌنقل التالٌة التراكٌب من أي -64

 الخشبد.النواةج. الفتٌلً لجسمب.االخضراء تٌدةالبالس . أ

 النبات؟ عن صدور استجابة فً األرجح على ٌتسبب لن ٌلً مما أي -63

  بعض عن بعضها النباتات إبعادج.  النهار ساعات عدد تؽٌُّر . أ

 جانبه على النبات قلبد. النباتٌة بالهرمونات النباتات معالجة . ب

ا لٌس ٌلً مما أي -64  النباتات؟ فً األجٌال تعاقب حٌاة دورة من جزء 

 البوغد. الكروموسومات ثنائًج. الكروموسومات أحاديب. المتك . أ

 الخشب؟ خالل األوراق إلى الجذور من تنتقل التً المادة ما -65

  المٌاهد. الشمس ضوءج. الجلوكوزب. األكسجٌن . أ

 ضوئً؟ال البناء لعملٌة موقع ا تُعد التالٌة العضٌات من أي -66

  الراٌبوسومد.النواةج. الفتٌلٌة األجسامب. الخضراء اتالبالستٌد . أ

 الخلوي؟ التنفس نواتج من ٌلً مما أي -67

 السكرد. الجلوكوزج. الضوءب.الفوسفات ثالثً ٌنسدٌنواأل . أ

 أعاله؟ الصورة فً الموضح النبات نمو استجابة نوع ما -68

 األرضً نتحاءاالج.ُمزهر . أ

  اللمسً نتحاءاالد. ضوئٌةال الفترة . ب

 

 النمو؟ من النوع هذا عن المسؤول المؤثر ما  -75

 اللمسد. المؽذٌة الموادج. الضوءب. الجاذبٌة . أ

 3 رقم التركٌب اسم ما -75

البٌٌُضةج. المتك . أ 

 المتاعد. البتلة . ب

 

 اللقاح؟ حبوب تُنتج أٌن  -75

 3د.    4ج.    5ب.    5 . أ

 بذرة؟ بحٌص الزهرة من جزء أي -74

 3د.    4ج.    5ب.    5 . أ
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 أدناه الشكل فً الموضَّح النبات ما -73

  الكروموسومات ثنائً السرخس.أ

  الكروموسومات ثنائً الطحلب.ب

 الكروموسومات أحادي السرخس.ت

الكروموسومات أحادي الطحلب.ث

 النبات؟ عبر الجلوكوز ٌنقل التالٌة التراكٌب من أي -74

  الخشب.دالثؽورج. اللحاءب. البشرة . أ

 والحٌوانات؟ النباتات بٌن الشبه وجه ما -75

  الخلوي التنفس بعملٌة والحٌوانات النباتات تقوم . أ

 الضوئً البناء بعملٌة والحٌوانات النباتات تقوم . ب

 الخضراء البالستٌدات على والحٌوانات النباتات تحتوي . ج

 الموادلنقل واللحاء الخشب والحٌوانات النباتات تستخدم . ح

 التركٌب؟ هذا سٌصبح ماذا .أعاله الصورة فً السهم بعالمة المعلَّم ركٌبالت إلى انظر -76

  الكروموسومات ثنائً طحلب ا . أ

  الكروموسومات ثنائً بذرٌ ا نبات ا . ب

  الكروموسومات أحادي سرخس ا . ت

 الكروموسومات أحادي ُمزهر ؼٌر بذرٌ ا نبات ا . ث

 الخلٌة؟ انقسام معدل ٌزٌدان اللذان النباتٌان الهرمونان ما -77

  والجبرلٌن الساٌتوكاٌنٌنج.   والساٌتوكاٌنٌن األوكسٌن . أ

 واإلٌثٌلٌن الجبرلٌند.    واألوكسٌن اإلٌثٌلٌن . ب

 الضوئً؟ البناء عملٌة نواتج من ٌلً مما أي -78

 هالمٌاد.  الضوءج.   الجلوكوزب.   الكربون أكسٌد ثانً . أ

 أعاله؟ الموضحة العضٌة داخل تحدث التً الخلوٌة العملٌة ما -85

 الخلوي التنفسج. لضوئًا البناء . أ   

 الخشب نقلد.   اللحاء نقل . ب

 رؤٌتها؟ ٌصعب الكروموسومات ثنائٌة مرحلة لدٌه التالٌة النباتات من أي -85

 الطحلب.د  البرٌة الهندباءج.   الكرز شجرةب.    المخروطٌات . أ
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 الضوئً؟ البناء بعملٌة الخلوي التنفس عملٌة ترتبط كٌف -85

 .الضوئً البناءعملٌة عبر السكرٌات النباتات وتحلل الخلوي، التنفس عملٌة خالل الجلوكوز الحٌوانات تنتج . أ

 .الضوئً البناء عملٌة النباتات تستخدم حٌن فً الخلوي التنفس عملٌة الحٌوانات تستخدم . ب

ن التً الجلوكوز الخلوي التنفس عملٌة تنتج . ت  .الضوئً البناء عملٌة خالل تُخزَّ

 .الخلوي التنفس عملٌة فً  تتحلل التً وز،الجلوك الضوئً البناء عملٌة تنتج . ث

 حٌاة دورة مخطط فً 2 برقم المعلَّمة المرحلة فً ٌحدث التالٌة العملٌات من أي -84

 أعاله؟ النبات

  اإلخصابج.      الالجنسً التكاثر . أ

ؾ نقساماال . ب  المتساوي نقساماالد.   الُمنّصِ

 جمٌع الحٌوانات؟ بٌن مشتركة خاصٌة لٌس ٌلً مما أي -83

 الخالٌا متعددة الحٌوانات جمٌع . أ

 .علىالكوالجٌن أجسامها تحتوي الحٌوانات جمٌع . ب

 خارجً هٌكل لها الحٌوانات جمٌع . ت

 .الطعام تتناول الحٌوانات جمٌع . ث

 الالفقارٌات؟ جمٌع بٌن المشتركة الخاصٌة ما -84

  حالوشاد. فقري عامود بالج. فقري عامودب.  الخلٌة جدران . أ

 الحبلٌات؟ كل ٌنب مشتركة خاصٌة ٌلً مما أيّ  -85

 المزدوجة الزعانؾد. اللبنٌة الؽددج. الظهري الحبلب. السلى . أ

 الحٌوانات؟ جمٌع بٌن مشتركة خاصٌة ٌلً مما أي -86

  الخارجً د.الهٌكلالحرارة ثباتج. الكوالجٌنب. الالتناظر . أ

 لدى الحٌوانات؟ الجسم خطة من نوع ا لٌس ٌلً مما أي -87

  الشعاعً التناظرد. الجانبً التماثلج. ارةالحر ب.تؽٌُّرتناظر الال . أ

 للتكٌّف؟ وصف أفضل ٌوفّر ٌلً مما أي  -88

 الفرد بقاء فً تأثٌر لها لٌس وراثٌة صفة . أ

ا الفرد بقاء تجعل وراثٌة صفة . ب  صعب ا أمر 

ا  أكثر األحٌائٌة الجماعة تجعل وراثٌة صفة . ت  .البقاءفً وتساعدها فٌها تعٌش التً البٌئة مع انسجام 

 .ذرٌته إلى تنتقل ال لكنها الفرد لدى تظهر وراثٌة فةص . ث

ارتباط ا  أكثر هً التالٌة الحٌوانات مجموعات من أيّ  -555

 الحلقٌة؟ بالدٌدان

  المفلطحة الدٌدان.ج المفصلٌات . أ

 األسطوانٌة الدٌداند. الرخوٌات . ب
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 الالفقارٌات؟ على ٌنطبق ٌلً مما أي -555

 عضلً نسٌج لها ج.لٌسفقرٌة أعمدة لها لٌس . أ

 عظمٌة هٌاكل لها لٌسد. عصبً نسٌج لها لٌس . ب

 

 التالً؟ الشكل فً الحٌوان المبٌّن تُصنّف قد التالٌة المجموعات من أيّ  ضمن -555

  المفلطحة الدٌدان.ج الشوكٌات.أ

 .المفصلٌاتد اتاإلسفنجٌ.ب

 الحبلٌات؟ فً شائعة خاصٌة لٌس ٌلً مما أي -554

  د.الذٌلشورج.القالظهري الحبلب. العصبً الحبل . أ

 وبٌن الالفقارٌات؟ بٌنه الخلط ٌمكن التالٌة الحبلٌات من أيّ  -553

 الؽاللٌاتد. الثعبانج. البحر فرسب. الكٌسٌة . أ

ا الٌابسة الفقارٌات على تكاثر ٌجعل التالٌة البنٌوٌة التكٌّفات من أي -554  ممكن ا؟ أمر 

  التنفسٌة الثؽورج. الخارجً الهٌكل . أ

 البلعومٌة الجٌوبد. .لسلويا الحٌوان بٌضة . ب

 والحٌوانات؟ النباتات بٌن تشابه وجه ٌمثل ٌلً مما أي -555

 خلٌة جدران ذات خالٌا له كالهما . أ

 نواة ذات خالٌا له كالهما . ب

 عصبٌة خالٌا له كالهما . ت

 الطاقة لتولٌد الضوء ٌستخدم كالهما . ث

 ؟والالفقارٌات بٌن الفقارٌات األساسً االختالف وجه ٌمثّل ٌلً مما أي -556

  الفقارٌات عكس على فقرٌة، أعمدة لاّلفقارٌات . أ

 .البٌئات من العدٌد فً الفقارٌات تعٌش بٌنما فقط، الماء فً الالفقارٌات تعٌش . ب

 الالفقارٌات أنواع من أكثر الفقارٌات أنواع . ت

 الالفقارٌات عكس على فقرٌة، أعمدة للفقارٌات . ث

 ؟وحبله الشوكً اإلنسان دماغ منه ٌتطور الذي التركٌب ما -557

 د.الذٌلالبلعومً ج.الجٌبالظهري الحبلب. العصبً الحبل . أ

  المثقبات؟ إلٌه تنتمً الذي التصنٌف مستوى ما -558

 المملكة.ج الجنس . أ

 األنواعد. الشعبة . ب
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 الثدٌٌات؟ فً فقط موجود التالٌة الخصائص من أي -555

 الجسم حرارة وتولِّد الحرارة ثابتة الثدٌٌات . أ

 .الٌابسة  على بالتنفس لها تسمحان رئتان للثدٌٌات . ب

 لصؽارها الحلٌب الثدٌٌات تنتج . ت

 .للتكاثر السلوي الحٌوان بٌوض الثدٌٌات تستخدم . ث

 الجانبً؟ التناظر على مثاال   ٌُعد التالٌة الحٌوانات من أي -555

  اإلنسان.ج البحري النعمان شقائق . أ

  اإلسفنجد. البحر نجم . ب

 للمفصلٌات؟ خاصٌة لٌس ٌلً مما أي -555

 صلب خارجً هٌكل اتللمفصلٌ . أ

 دموٌة أوعٌة للمفصلٌات . ب

  األنواع من جد ا كبٌرة مجموعة المفصلٌات تشمل . ت

 .وبطن وصدر رأس للمفصلٌات . ث

 السلوكً؟ التكٌف على مثاال   ٌُعد ٌلً مما أي -554

  الهٌدروستاتٌكً العظمً الهٌكل . أ

 المفتوح الدوري الجهاز . ب

  الماء فً الخارجً اإلخصاب . ت

 شرٌك لجذب األجنحة رفرفة . ث

ا األكبر الالفقارٌات شعبة ما  -553  بالحبلٌات؟ ارتباط 

  الشوكٌات.ج المفصلٌات . أ

  اإلسفنجٌاتد. الرخوٌات . ب

 الالفقارٌة؟ الحبلٌات ضمن السهٌم ٌُصنَّف لماذا  -554

 السباحة بإمكانه ألنّ . أ

 فقري عمود لدٌه لٌس ألنّ . ب

 المحٌط من قرٌب ا ٌحٌا ألنه . ت

 .األرض تحت ٌحٌا ألنه . ث

 متعلَّم؟ سلوك ٌلً مما أيّ  -555

 الؽرٌزةب. التكٌُّؾ . أ

 االنعكاسٌة األفعال ردودد. ج.الهجرة . ب

 الفرمونات؟ افراز على ٌنطوي التالٌة التواصل أشكال من أي -556

 الوجه تعبٌراتد. الجسد لؽةج. الضوءب. الكٌمٌائٌة المواد . أ
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 المنعكس؟ الفعل رد هو ما -557

  الؽذاء على للحصول النفوذ ب.استخدامعشا  ٌبنً طائر . أ

  حذائك أربطة َرْبطد. الخافت الضوء فً تضٌقان العٌنٌن حدقتا . ب



 

 الشتوي؟ بالبٌات ٌقوم ال ٌلً مما حٌوان أي -558

  الخفاشب.      الثعبان . أ

يال السنجاب د. السنجاب . ب   بّرِ

 أدناه؟ الشكل فً مبٌَّن الحٌوان سلوكٌات من أيّ  -555

  ج.الؽرٌزةمنعكس فعل رد.أ

 ردفعلمنعكسد. بالطبع التعلُّم .ب

 السابقة؟ الخبرات من االستنتاج تستخِدم ُمتعلَّمة استجابة هو ٌلً مما أيّ   -555

 والخطأ التجربةد. المعرفً السلوكج.بالطبع التعلُّمب.التكٌُّؾ . أ

 على ِمثال   هً الجسد لغة إنّ  -555

 د.التكٌؾالمجتمعاتج. التواصل.بالهجرة . أ

 ؟المجاور الشكل فً مبٌّن السلوك أنواع من أيّ  -554

  التودُّدج. العدائٌة . أ

 الخضوعد. الهجرة . ب



 بٌنها؟ ما فً الحٌوانات تواصل طرق إحدى ٌمثِّل ال ٌلً مّما أي -553

 طوٌلة مسافات تهاجرج.كٌمٌائٌة مواد تفرز . أ

 الصوت تستخدمد.الضوء تستخدم . ب

 ؟الشكل فً المبٌَّن السلوك ٌصف التالٌة المصطلحات من أيّ  -554

  بالطبع التعلُّمج. التكٌُّؾ . أ

 اإلنعكاسً الفعل ردد.الؽرٌزة . ب

 ٌبٌِّن سلوك   أيَّ  .القطٌع داخل المحتََملٌن اوجالتز شركاء أمام بطنه عن كاشف ا ظهره، على ذئب   تدحرج -555

 ذلك؟

 الخضوع.دالسٌادةج. التوددب. العدائٌة . أ

 هذا؟ هو السلوك من نوع أيّ  .أّمه كٌس داخل ٌزحف فإنه الكانجارو، صغٌر ٌولد عندما -556

 والخطأ بالتجربة لّمتعد. فطري سلوكج. بالطبع تعلُّمب. معرفً سلوك.أ
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 االتزان على الحفاظ فً السلحفاة السلوك هذا ٌساعد كٌف .الشمس فً خشب قطعة على سلحفاة جلست -557

 الداخلً؟

ا تجذب . أ  المحتملة المفترسات تخٌؾب.مناسبٌن أزواج 

 الوالدة حدٌثة ذرٌَّة  تحمًد.. جسمها حرارة درجة على تحافظ . ج

 اإلخصاب؟ عن ٌنتج ٌلً مما أيّ  -558

 القحةد. منوي نحٌواج. جنٌنب. بوٌضة . أ

www.almanahj.com


