
  

 ولوزانثين :يوالكاروجين والف الكلوروفيلالطحالب التي جحخوي على صبغاث  (1

 البييت   -د              اليوغليييت   -ج              الحمساء   -ب             الخضساء       -ا
 : لإلنسانمن الفطرياث الانتهازيت التي حسبب مرض  (2

 الظوداء  الدزهت -د           الهظخوبالشما   -ج         التراًكوفاًخون     -ب         الكاهدًدا    -أ

  : رياث من الطبقتأ الاجهسة الخناسليت في الالفقاشجن (3
 الهالميت  -د                  املخوططت  -ج                     الداخليت   -ب                 الخازجيت   -أ

  حعخبر مخطفال خارجيا على دم الفقارياث ماألسماك والضفادع..دًدان  (4
  العلم الطبيدودة  -د                 هكلوطخوما  لا  -ج                     البلهازطيا -ب                 الاطكازض     -أ

 :الدودة الدبوسيت الطور املعدي في  (5

 الدودة املثاهيت  -د                  الطوز املخكيع    -ج                     اليركت     -ب      البيضت املخصبت   -أ
 :جميع الافراد الخاليت جنخمي لصف ذواث املصراعين ماعدا  (6

 البزاق البحسي  -د                 بلح البحس    -ج          البطليىوض  -ب                  املحاز املسوحي    -أ

::للكائياتالتاليةللكائياتالتاليةأذكرالتصييفالعلنياملطلوبأذكرالتصييفالعلنياملطلوب  ((بب

اث، جصيب إلاوظان بأهواع مً أمساض البلهازطيا...  مً  (1  _______._____ :صفطفيلياث غير ملظمت، حعيش في دم الفلاٍز

اثمجموعت:    __________ _______مملكت:  (2  .شقائق النعمانالىوع:    ______________: صف   ______________كبيلت:   الالفلاٍز

درجات(درجات())::أماوالعبارةاخلاطئةأماوالعبارةاخلاطئة(())أماوالعبارةالصحيحةوعالمةأماوالعبارةالصحيحةوعالمة(())ضحعالمةضحعالمةأ(أ(السؤالالجاىي:السؤالالجاىي:

 .حعيش بعض الهدبياث في أمعاء الىمل الابيض آكل الخشب   (       )   (1
  مشكال حواجص عسضيت بيىما ًفخلس عفً الخبز الي هره الحواجص  ىهيفاث البيظيليوم علجحخوي   (       )   (2

ً
ا  خلٍو

ً
  .مدمجا

اث كالجهاش الهضمي والللب وأعضاء الخىاطل  (       )   (3 ف العباءة على معظم لاعضاء الداخليت في السخٍو  .ًحخوي ججٍو

  (  / غريسوفوالفين /  بنسلين /  جتراسيكلين سيفالوسبورين)  ؟؟فينايليفينايليلفلفاملختاملختاملضاداملضادماما  ((بب

  .___________________________________________________________؟؟الظببالظبب                                              ___________________    /ـ/ـجج

تفحصالشكلالتاليجيدا،ثهأكنلالبياىاتوفقاألرقاو:تفحصالشكلالتاليجيدا،ثهأكنلالبياىاتوفقاألرقاو:  ((جج

 . ________________علدة عصبيت كبيرة حظمى  (1

 . _____________________بلع حظخجيب للضوء  (2

 . ________________امخداد مسوز الغراء حتى لامعاء  (3

              . ____________________ صفهرا الشكل ًمثل كائً ًدبع  (5                      . _________________فخحت دخول الغراء  (4

درجات(درجات())أ(أكتباملصطلحالعلنيالدالعلىالعباراتالتالية:أ(أكتباملصطلحالعلنيالدالعلىالعباراتالتالية:::الجالحالجالحالسؤالالسؤال

ف جظمي حليلي ولها جهاش هضمي مخطوز.:  ______________ (1  كبيلت مً الدًدان أجظامها معللت ذاث ججٍو

ت بين  جيالجيييتطبلت هالميت مً مادة :  ______________ (2  .في الهيدزا  وإلاهدودًسم لاكخودًسمال خلٍو

 ٌظاعد كشط الطعام عً الصخوز أ :  ______________ (3
ً
 حادا

ً
اث حشكل طوكا ف الفمي للسخٍو  .طىان مصفوفت في الخجٍو

 لللكلممايأتيبشكلعلنيودقيق:لللكلممايأتيبشكلعلنيودقيق:ب(عب(ع

ت  (1 ت. باألمساض ملازهتصعوبت عالج الامساض الفطٍس   البكخيًر

 ._________________________________________________________________________________________________________ جـ/

 مهما في الخكاثس الالجيس ي في الاطفىج (2
ً
 .جلعب الخالًا الاميبيت دوزا

 ._________________________________________________________________________________________________________ جـ/

علم: حممد يوسف الصفديامل  متنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ،،،

 م 5102/5102الفصل الدراسي الثاًي للعام  دولــــــــــت فـلـســــــــــــطـيـي

 ًصــف الفصــلاختــبار  وزارة التربيت والتعلين العالي

 هبحث: العلــــوم الحيــــاتيـت هديريت التربيت والتعلين/غرب غسة

 (فصل)عشر العلوي الصف: الحادي  بٌيي -هدرست عـدًــاى العــلـوي الثـاًـويت

                                           درجات(درجات())::اخرتاإلجابةالصحيحةفينايأتياخرتاإلجابةالصحيحةفينايأتيالسؤالاألول:السؤالاألول:

  النموذج األولالنموذج األول



  

 من ألاميبياث الحرة التي حعيش في املياه املالحت  (1

 الجيازدًا -د                  ؤلاهخاميبا-ج                   سا      فىزامىيف-ب                      ألاميبا -أ
 حضخخدم في صناعت البوظت ومضاحيق الخجميل، ويخم اصخخراجها من الجدر الخلويت لبعض الطحالب البنيت... (2

 اجين.                        د. اليىد.أ. آلاغاز.                               ب. ألالجين.                                ج الكاز 

 من أهواع ألاشناث التي جكون متراصت وملخصقت بإحكام في ألاوصاط التي جنمو عليها... (3
ت.                 د. جميع ما سبق. ت.                     ب. أشىاث وزقيت.                       ج. أشىاث شجٍس  أ. أشىاث قشٍس

 جدشكل في الطبقاث الجرثوميت الثالث ما عدا  الجنينيتفي املرحلت  الالفقارياثجميع  (4
ت     -أ   وؤلاسفىجياثالالسعاث  -د                       الالسعاث -ج                        الاسفىجياث  -ب                          السخٍى

 امليدوس ي في : يظهر يظهر الطراز البولي فقط وال  (5

 الهيدزا  -د                   ألاوبيليا -ج                              ألاوزٍليا -ب                       لبحس  قىدًل ا -أ
 ياة البلهارصيا :حالطور املعدي في دورة  (6

 البيضت اإلاخصبت  -د        الدودة الىاضجت     -ج                     اليرقت اإلاهدبت     -ب           اليرقت اإلاخحسكت     -أ

::للكائياتالتاليةللكائياتالتاليةأذكرالتصييفالعلنياملطلوبأذكرالتصييفالعلنياملطلوب  ((بب

 ________ ___________.قد ًصيب الباذهجان...  من قبيلت:  غالبافيها حىاجص مثقبت  الخغرًت، ًخكىن من هيفاث كائن زمي (1

اثمجمىعت:     _______ __________مملكت:  (2  .البطلينوشالىىع:    ______________: صف    ______________قبيلت:    الالفقاٍز

درجات(درجات())::أماوالعبارةاخلاطئةأماوالعبارةاخلاطئة(())أماوالعبارةالصحيحةوعالمةأماوالعبارةالصحيحةوعالمة(())ضحعالمةضحعالمةأ(أ(السؤالالجاىي:السؤالالجاىي:

 .حسخطيع الهيدزا القيام بعمليت هضم جصئي خازج الخالًا   (      )  (1

طيت  (      )  (2   .جمثل مىطقت العىق مىطقت الىمى التي جكىن بقيت أجصاء الدودة الشٍس

اث أفسادجمخلك   (      )   (3   مغلق ًضخ الدم إلى جيىب جخصل مباشسة باألوسجت.جهاش دوزان  السخٍى

    ( جرايكوفيخون  /  ريسوبط /  بنضيليوم  / اصبيرغالش)  لففينايلي؟لففينايلي؟املختاملختالفطرالفطرماما  ((بب

  .___________________________________________________________؟؟السببالسبب                                              ___________________    /ـ/ـجج

تفحصالشكلالتاليجيدا،ثهأكنلالبياىاتوفقاألرقاو:تفحصالشكلالتاليجيدا،ثهأكنلالبياىاتوفقاألرقاو:  ((جج

 . ________________الطبقت الجسثىميت الداخليت  (1

 . ________________الطبقت الجسثىميت الخازجيت  (2

ف جسمي  (3  . _______________ججٍى

. _________________________قىاة  (4

 . ___________________________من ألامثلت عليه:  (5

درجات(درجات())أ(أكتباملصطلحالعلنيالدالعلىالعباراتالتالية:أ(أكتباملصطلحالعلنيالدالعلىالعباراتالتالية:السؤالالجالح:السؤالالجالح:

ل البروجىبالشم من الحالت الهالميت :  _____________ (1  .ألاميبياثالسائلت في  إليهخىءاث بسوجىبالشميت جدشكل هديجت جحٍى

ف جسمي كاذب  دًدان جسمها غير مقسم ثالثيت الطبقاث والخماثل فيها جاهبي:  ______________ (2  .وذاث ججٍى

 جفسش كسبىهاث الكالسيىم:  ______________ (3
ً
حخىي علي غددا اث لحماًتها ٍو ت للسخٍى   .وسيج زقيق ًحيط بالكخلت الحشٍى

  علللكلممايأتيبشكلعلنيودقيق:علللكلممايأتيبشكلعلنيودقيق:  ((بب

 .الخعسف علي طفيلي بالشمىدًىم  البيضاءخالًا الدم  ًصعب على (1

 ._________________________________________________________________________________________________________ جـ/

 .الخحكم في شكله وقطس ثقىبه ؤلاسفىجٌسخطيع  (2

 ._________________________________________________________________________________________________________ جـ/

 املعلم: حممد يوسف الصفدي  نجاح ،،،متنياتي لكم بالتوفيق وال

 م 5102/5102الفصل الدراسي الثاًي للعام  دولــــــــــت فـلـســــــــــــطـيـي

 ًصــف الفصــلاختــبار  وزارة التربيت والتعلين العالي

 هبحث: العلــــوم الحيــــاتيـت هديريت التربيت والتعلين/غرب غسة

 (فصل)عشر العلوي الصف: الحادي  بٌيي -هدرست عـدًــاى العــلـوي الثـاًـويت

                                           درجات(درجات())::اخرتاإلجابةالصحيحةفينايأتياخرتاإلجابةالصحيحةفينايأتيالسؤالاألول:السؤالاألول:

  الثانيالثانيالنموذج النموذج 



  

 ً الىباجاث الزاقيت بافخقارها ..جخخلف الطحالب ع (1

 ج. الجهاش الىعائي.                   د. الكلىزوفيل.                    أ. الخشب.                      ب. اللحاء.  
 .. لإلوسانز  املالتي حسبب  الجهاسيتمً الفطزياث  (2

 الظىداء  الدزهت -د              الهظخىبالشما   -ج       التراًكىفاًخىن     -ب        الكاهدًدا    -أ

 ..الطبقت في الالفقارياث مً  طبقت البشزةأ شجي (3
 الهالميت  -د              املخىطعت  -ج                   الداخليت   -ب                الخازجيت   -أ

 يتركب جدار الهيدرا مً طبقتي خلىيخين، جىجد بينهما طبقت هالميت ال خلىيت حسمى .. (4
  إلاهدودًسم -د                 امليزوجيليا -ج                    امليزودًسم -ب                   ألاكخىدًسم -أ

 هىع مً الديدان يخميز الذكز فيها باهحىاء نهايت جسمه الحاملت شىكتي الجماع البارسجين .. (5

  الىيرض -د                 ألاهكلىطخىما    -ج            الاطكازض -ب                  الشيظخىطىما -أ
 وبعضها خىثى مثل ..معظم الزخىياث مىفصلت الجيس  (6

  ألاخعبىط -د                             الحباز -ج                    البعليىىض  -ب                الحلصون -أ

أذكرالتصييفالعلنياملطلوبللكائياتالتالية:أذكرالتصييفالعلنياملطلوبللكائياتالتالية:  ((بب

اث ح (1  ___________. ________: قبيلت.  مً ..البيظلين، ًخكاثس باألبىاغ الكىهيدًت أو الخجصؤ فلغ دظخخدم في اهخاج املضافعٍس

 ألاوريلـيا الىىع:      ____________صف:      ____________كبيلت:      ____________مجمىعت:     الخىالي الحيىاهيتمملكت:  (2

درجات(درجات())::أماوالعبارةاخلاطئةأماوالعبارةاخلاطئة(())أماوالعبارةالصحيحةوعالمةأماوالعبارةالصحيحةوعالمة(())ضحعالمةضحعالمةأ(أ(السؤالالجاىي:السؤالالجاىي:

 .مظاحيم الخجميلصىاعاث كالبىظت و  فيالرهبيت عحالب جدز المً املظخخسج ألالجين  ٌظخخدم)        (  (1

اث الكيظيت املخعفلت على الىباجاث)        (   (2   .ٌعخبر  فعس جفحم الحبىب مً الفعٍس

ف الفمي، جخىاجد داخل صفىف مً ألاطىان حظاعد في كشغ الععاممً  جتركب العاحىت)        (   (3   .الخجٍى

  .فىلفكس  (/  فطز الخميرة/  الفطزياث الغزويت/  )  الفىرامىيفزا        مااملضاداملختلففينايلي؟مااملضاداملختلففينايلي؟  ((بب

  .___________________________________________________________؟؟الظببالظبب                                              ___________________    /ـ/ـجج

تفحصالشكلالتاليجيدا،ثهأكنلالبياىاتوفقاألرقاو:تفحصالشكلالتاليجيدا،ثهأكنلالبياىاتوفقاألرقاو:  ((جج

 . ____________مسكص الليادة وألاًض :  (1

 . ____________جصء الظيخىبالشم الداخلي:  (2

 . ____________عضى الحسكت )املإكت( :  (3

  _____________________.( ما العىز الري ًمثله الشكل؟ 5     .      ____________حىصلت للخغرًت :  (4

درجات(درجات())أ(أكتباملصطلحالعلنيالدالعلىالعباراتالتالية:أ(أكتباملصطلحالعلنيالدالعلىالعباراتالتالية:السؤالالجالح:السؤالالجالح:

 في ثالثيت العبلاث. ألاجهصة العضليت والهيكليت والدوزاهيت والخىاطليتمنها جسثىميت جيشأ  تظبل:  ______________ (1

كاث م ألاميبيتمجمىعت مً الخالًا :  ______________ (2  ا الجيظيا في الاطفىجياث.جكاثس حشكل حاظت بكيع واق مدعم بالشٍى

ت زكيم ًوظيج :  ______________ (3 حميها ًحخىي حيغ بالكخلت الحشٍى تغدد  ٍو اث.الصدفت جيخج ئفساٍش   ، في كبيلت السخٍى

 ب(علللكلممايأتيبشكلعلنيودقيق:ب(علللكلممايأتيبشكلعلنيودقيق:

 بالشمىدًىم الدم .ذكـس بعىضت ألاهىفيلع ال ًىلل  (1

 ._________________________________________________________________________________________________________ جـ/

ف املعىي أهميت ا (2  في الالطعاث.لخالًا الغدًت داخل الخجٍى

 ._________________________________________________________________________________________________________ جـ/

املعلم: حممد يوسف الصفدي  متنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ،،،

 م 5102/5102الفصل الدراسي الثاًي للعام  دولــــــــــت فـلـســــــــــــطـيـي

 ًصــف الفصــلاختــبار  وزارة التربيت والتعلين العالي

 هبحث: العلــــوم الحيــــاتيـت هديريت التربيت والتعلين/غرب غسة

 (فصل)عشر العلوي الصف: الحادي  بٌيي -هدرست عـدًــاى العــلـوي الثـاًـويت

                                           درجات(درجات())::اخرتاإلجابةالصحيحةفينايأتياخرتاإلجابةالصحيحةفينايأتيالسؤالاألول:السؤالاألول:

  الثالثالثالثالنموذج النموذج 



   

 .. بالسمودًوم الدمالطور املعدي في دورة حياة  (1

ذ -أ  الصاٌغىث  -د         الغاميديتالخالًا  -ج            امليروشوٍذ  -ب              الظبىزوشٍو
 الفيكوارثزين .. والكاروجين و  الكلوروفيلالطحالب التي جحتوي على صبغاث  (2

 البييت   -د                 اليىغليييت   -ج                     الحمساء   -ب                   الخضساء       -ا

 .. الي قبيلت الفطزياث فطز الكزة النافثتًنتمي  (3
 الاكتراهيت    -د         الىاكصت      -ج            الكيظيت    -ب                   الدعاميت       -أ

 .. الاسفنج جتحكم في جدفق املاء عبر حيوانخالًا  (4
 ذاث الثلىب  -د                              ألاميبيت -ج                    املظعحت  -ب                 املعىكت    -أ

 في الهيدرا، ًحصل هضم الغذاء داخل الخالًا وينتقل إلى الخالًا املتجاورة عن طزيق .. (5

  الاهدشاز -د                  الخالًا الغدًت -ج                     اللىامع -ب                  الخالًا الالطعت -أ
 نان داخل التجويف الفمي للزخوياث ..طوقا حادا ًنتج من صفوف ألاس (6

  اللدم. -د                  العاحىت -ج                    العباءة -ب                  الصدفت   -أ

أذكرالتصييفالعلنياملطلوبللكائياتالتالية:أذكرالتصييفالعلنياملطلوبللكائياتالتالية:  ((بب

اث الحليليتمً حباتها حشبه العالئعياث  مسحلتكائىاث  (1  ___________. ________: جحت مملكت ..ومسحلت أخسي حشبه الفعٍس

 الكاًتون  : النوع   ____________صف:      ____________كبيلت:      ____________مجمىعت:    الخىالي الحيىاهيتمملكت:  (2

درجات(درجات())::أماوالعبارةاخلاطئةأماوالعبارةاخلاطئة(())أماوالعبارةالصحيحةوعالمةأماوالعبارةالصحيحةوعالمة(())ضحعالمةضحعالمةأ(أ(السؤالالجاىي:السؤالالجاىي:

 .دم ومخاط في بساش الاوظانمع وجىد  الشدًدمً أعساض مسض الصحاز الاميبي الاطهال  )        ( (1

 عىدما جكىن الظسوف مىاطبت مثل اهخفاض دزجت الحسازة والج)        (  (2
ً
اث جيظيا   .فافجخكاثس الفعٍس

ف العباءة فىق السأض في  )        ( (3  .الري جيخمي إليه التراًكىفاًخىن ًىجد ججٍى

  .(  دًاجوماث  /  أكزوموهاس  / فاًتوبالهكتون  /   ًوغلينا)          مااملضاداملختلففينايلي؟مااملضاداملختلففينايلي؟  ((بب

  .____________________________________________؟؟الظببالظبب                                  ___________________    /ـ/ـجج

  تفحصالشكلالتاليجيدا،ثهأكنلالبياىاتوفقاألرقاو:تفحصالشكلالتاليجيدا،ثهأكنلالبياىاتوفقاألرقاو:  ((جج

 . ________ ______ع الضىء : ظجحعضيت  (1

 . __________ ______الغراء املختزن : شكل  (2

 . ________________مسكص الخكاثس وألاًض :  (3

 _____.______ ________( كبيلت الكائً: 5.              _____________مظئىلت عً صىع الغراء :  (4

درجات(درجات())أ(أكتباملصطلحالعلنيالدالعلىالعباراتالتالية:أ(أكتباملصطلحالعلنيالدالعلىالعباراتالتالية:السؤالالجالح:السؤالالجالح:

اث بين  كت جبادليتعال:  ______________ (1 االخضساء أو  كائىاث أخسي كالعحالبمع جلاًضيت فعٍس  .املصزكتالخضساء  البكخيًر

 .شعس الحيىان إلى هصفين مدشابهين مخلابلين مسوزا بالخغ العىلي للجظم عىد كععه ظىليا:  ______________ (2

اث.اق والخلاط الععامالحسكت والالخصًلىم ب بعني كبير جسكيب أطاس ي عضلي :  ______________ (3  ، في السخٍى

 ب(علللكلممايأتيبشكلعلنيودقيق:ب(علللكلممايأتيبشكلعلنيودقيق:

 . خصائص الكائً الكاملألاولياث جمخلك  (1

 ._________________________________________________________________________________________________________ جـ/

اث.أهميت ألاكياض الخيعيت املىجىدة على لىا (2  مع الجىفمعٍى

 ._________________________________________________________________________________________________________ جـ/

 املعلم: حممد يوسف الصفدي  متنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ،،،

 م 5102/5102الفصل الدراسي الثاًي للعام  دولــــــــــت فـلـســــــــــــطـيـي

 ًصــف الفصــلاختــبار  وزارة التربيت والتعلين العالي

 هبحث: العلــــوم الحيــــاتيـت هديريت التربيت والتعلين/غرب غسة

 (فصل)عشر العلوي الصف: الحادي  بٌيي -هدرست عـدًــاى العــلـوي الثـاًـويت

                                           درجات(درجات())::اخرتاإلجابةالصحيحةفينايأتياخرتاإلجابةالصحيحةفينايأتيالسؤالاألول:السؤالاألول:

  الرابعالرابعالنموذج النموذج 


