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   (1)  1443 أحياءأسئلة  
 

 

 أي مما يأتي يمكن استخدامه إلنتاج الكحول صناعيا؟ 1

 فطر الخميرة  )ب( األسبيروجيرا  )أ(

 الطماطم فيروس  )د( انتاميبا كوالي  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 الغشاء المزدوج في الخلية الحية يمثل غشاء:  2

 النواة )ب( الخلية )أ(

 الشبكة األندوبالزمية )د( جهاز جولجي )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي األشعة اآلتية تساعد جسم اإلنسان في انتاج فيتامين د ؟  3

 جاما أشعة  )ب( األشعة السينية  )أ(

 األشعة فوق البنفسجية  )د( األشعة الليلة  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 أي الخاليا اآلتية يخزن فيها الغذاء في نبات البطاطس؟  4

 الخاليا الفلينية  )ب( الخاليا البرنشيمية  )أ(

 الخاليا االسكلرنشيمية )د( الخاليا الكولنشيمية )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 خصائص السؤال غير العلمي انه يعتمد على:من  5

 التأمل  )ب( المحسوسات )أ(

 التفكير االستقصائي )د( إثبات الفروض  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني

https://qudratc.com/home/start_exam/885
https://qudratc.com/home/start_exam/885


6 

الشكل التالي مخططا للمقارنة بين  

على    ٢،  ١ أنواع العضالت يشير الرقمان 

 التوالي إلى:
 

 

 نواة واحدة مخططة، )ب( الإرادية  مركزيه،نواه واحدة  )أ(

 مخططة االنقباض،قادرة على  )د( قادره على االنقباض  ارادية، )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 العضو الذي يبطن بنسيج طالئي مهدب هو: 7

 المريء  )ب( المثانة )أ(

 الحنجرة )د( األمعاء  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 يعد التعديل الوراثي قضية جدلية بسبب أثره: 8

 البيئي  )ب( الصحي  )أ(

 االقتصادي )د( االجتماعي  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

9 
 دم : خاليا الدم الحمراء 

 ما االختيار الذي يتضمن أقرب كلمتين تربطهما نفس العالقة؟

 كلية : جهاز بولي  )ب( معدة : أمعاء دقيقة  )أ(

يا )د( نوية : كروموسوم  )ج(   خلية حيوانية : ميتوكوندر

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 تنتقل السكريات في جهاز النقل النباتي بواسطة: 10

 القصيبات  )ب( األنابيب الغربالية )أ(

 برانشيما اللحاء  )د( األوعية الخشبية  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 

1 

2 

 هيكلية قلبية

 ملساء



11 
عضيات  الشكل التالي يرمز إلى أحد 

 الخلية وهو المسؤول عن: 
 

 انتاج الطاقة  )ب( الهضم الخلوي  )أ(

 تجميع البروتين  )د( االنقسام الخلوي )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 الخاليا الجذعية هي عبارة عن خاليا:  12

 تستخرج من نخاع العظم فقط  )أ(

 غير قابلة لالنقسام  )ب(

 خاليا تالفة متخصصة تنمو لتحل محل  )ج( 

 غير متمايزة وتنمو لتصبح خاليا متخصصة  )د(

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي التي يعد من الخواص األساسية للكائنات الحية؟  13

 السمع )ب( التكاثر  )أ(

 التخفي من األعداء  )د( المحافظة على االتزان الداخلي  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

يا:أي أعضاء جسم  14  االنسان اآلتية تحتوي على أكبر عدد من الميتوكوندر

يا )ب( المثانة )أ(  الميتوكوندر

 اللوزتان )د( القلب )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 جميع المخلوقات الحية اآلتية تمتلك كلوروفيل عدا: 15

 فطر المشروم )ب( بكتيريا مزرقة  )أ(

يا  )ج(   االسبيروجيرا طحلب  )د( نبات الفيونار

  (ب) اإلجابة الصحيحة 



 

   (2)  1443أحياء أسئلة  
 

 

 العالم الذي يرجع إليه الفضل في اكتشاف المجاهر الضوئية هو:  16

 البريوني  )ب( براون )أ(

 ليفين هوك  )د( الحسن بن الهيثم )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 الحمراء: أي االتي يعمل على شبكة لتجميع كريات الدم  17

 خيوط االكتين  )ب( الهيبارين )أ(

 الليف العضلي  )د( خيوط الفايبرين  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي الحيوانات التالية أكثر تشابها مع األسد في التركيب الداخلي: 18

 الدلفين  )ب( الصقر  )أ(

 التمساح  )د( القرش  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 البيئات البرية العامل األكثر تأثيرا على تنوع ونمو النباتات هو:في  19

 الضغط )ب( الرياح )أ(

 الحرارة )د( الملوحة )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي النباتات اآلتية تعرق األوراق فيها شبكي:  20

 النخيل )ب( القمح )أ(

يا )د( البرسيم  )ج(   الفيونار

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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21 

 

 : Xأي الخيارات اآلتية تمثل الرمز 

 

 

يه التطفل  )ب( نواتها بدائية )أ(  اختيار

 تفتقر إلى فجوات منقبضة  )د( تتحرك باألسواط )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 للحد من ظاهرة االحتباس الحراري فالبد من الحد من انبعاث غاز:  22

 ثاني أكسيد الكربون )ب( أول أكسيد الكربون )أ(

 أول أكسيد النيتروجين )د( ثاني أكسيد الكبريت  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 تسمى المجموعة التي تضم مخلوقات حية لها نفس النوع بـ: 23

 العائلة  )ب( الرتبة  )أ(

 الجنس )د( الطائفة  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 الهائمات الحيوانية في النظام البيئي مثاال على: تعد  24

 المحلالت )ب( المنتجات  )أ(

 المستهلكات الثانية )د( المستهلكات األولى  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 عند عمل مقارنة بين البراميسيوم واليوجلينا وجد أن اليوجلينا تفتقد:  25

 جدارا خلويا )ب( فجوة منقبضة  )أ(

 نواتين  )د( بقعة عينية )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 

 

x التريبانوسوما البالزموديوم 



 

 تميزت الطحالب عن الفطريات في:  26

 كونها مخلوقات مترممة  )ب( قدرتها على تخزين الغذاء )أ(

 أنها تتكون من خليه واحدة )د( أنها تصنع غذائها  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي مما يلي يميز فيروس اإليدز؟ 27

 ينتقل عن طريق الهواء )ب( مكون من خاليا حية  )أ(

 DNAيحتوي على حمض  )د( تطفل اجباري )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 العالقة بين القمل واالنسان هي عالقة:  28

 تنافس )ب( تطفل  )أ(

 تبادل منفعة )د( تقايض )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 حيوية؟أي الخيارات اآلتية يمثل جماعة  29

 أبقار مع أغنام وماء  )ب( أغنام مع ماء مع تربة )أ(

 أغنام مع خيول وأبقار وماء  )د( أبقار مع خيول وتربة وماء  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 العنصر الذي يمر في الطبيعة بدورتين طويلة األمد وقصيرة األمد هو: 30

 الكربون  )ب( النيتروجين )أ(

 ثنائي أكسيد النيتروجين )د( األكسجين )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
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   ( 3)  1443 أحياءأسئلة  
 

 

 أي مما يأتي يعد مخلوقا منتجا في السلسلة الغذائية:  31

 الطحالب )ب( الحشرات  )أ(

 الديدان  )د( الفطريات )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 الببسين هو: الناتج النهائي لعملية الهضم التي تحدث عن طريق انزيم  32

 األحماض الدهنية  )ب( الجلسرين  )أ(

 الجلوكوز )د( األحماض األمينية  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

33 
حسب دراستك للدورة الدموية أي مما يأتي يمثل اتجاه سير الدم الصحيح في  

 االنسان:

يد رئوي < رئتان < شرايين رئوية < أذين أيسر )أ(  بطين أيمن < ور

يد رئوي < رئتان < شرايين رئوية < أذين أيمن )ب(  بطين أيمن < ور

 بطين أيمن < شريان رئوي < رئتان < أوردة رئوية < أذين أيسر )ج( 

 بطين أيمن < شريان رئوي < رئتان < أوردة دموية < أذين أيمن )د(

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

34 

في الشكل المجاور أي الخيارات اآلتية  

 :Xيمثل الرمز 

 

 

 عديمة األسنان )ب( بيوضة )أ(

 ثابتة درجة الحرارة  )د( تفقد المثانة البولية  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 رابط اختبار الكتروني

x الببغاء الخفاش 

 الفهرس
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35 
في الشكل التالي ماذا يحدث داخل 

 التركيب المشار إليه بالسهم؟ 

 

 عادة امتصاص الماءإ )ب( التخلص من سكريات الدم  )أ(

 عملية الترشيح  )د( عادة امتصاص األمالح إ )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي أجزاء الجهاز العصبي المركزي يستخدمه مترجم لغة الصم؟ 36

 المخيخ )ب( النخاع المستطيل  )أ(

 الحبل الشوكي  )د( المخ )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

37 
 من خالل السلسلة الغذائية اآلتية )نبات < حشرات < ضفادع < ثعابين( 

 أي الخلوقات الحية يعد األقل في حجم الجماعة الحيوية:

 ضفادع  )ب( نبات  )أ(

 حشرات  )د( ثعابين  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

38 

من خالل الهرم البيئي أدناه أي  

المخلوقات الحية التالية يمكن وضعه 

 (2الجزء رقم )في 

 

 الصقر  )ب( القمح )أ(

 الثعبان  )د( الفأر )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 



 الهرمونان اللذان يفرزان في الجسم في حالة الخوف والغضب هما:  39

 الثيروكسين والباراثرمون )ب( الريالكسين والبروالكتين )أ(

ينالين  )د( الثايموسين والسكريتين )ج(   والنورادريناليناألدر

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 المركبات الناتجة عن عملية البناء الضوئي في الطحالب تشمل الجلوكوز و ....... 40

 األمالح المعدنية )ب( األكسجين )أ(

 ثاني أكسيد الكربون )د( الماء )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 الصحراوية في: تتركز الثغور التنفسية في النباتات   41

 حافة الورقة  )ب( البشرة العليا  )أ(

 غائرة  )د( البشرة السفلى  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

42 
الهدف المعرفي اآلتي "أن يحل الطالب ثالث مسائل على قانون مندل األول" 

 :يصنف حسب هرم بلوم ضمن مستوى

 التحليل )ب( التطبيق  )أ(

 التركيب  )د( الفهم  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي الخيارات اآلتية يعد من طرق المناعة البيوكيميائية في النبات:  43

 صناعة التيلوزات  )ب( ترسيب الصمغ  )أ(

 إنتاج الفينوالت )د( تكوين الفلين  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 

 



 تتكيف النباتات الصحراوية لمقاومة الجفاف من خالل: 44

 تحور األذينات إلى محاليق  )ب( تكوين أوراق عريضة ملساء  )أ(

 )ج( 
تتساقط األوراق في الموسم 

 الجاف
 تحور األوراق إلى أشواك )د(

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

45 
مرض كلينفلتر من األمراض الناتجة عن اختالل في عدد الكروموسومات  

 الجنسية حيث يكون عددها:

 2 )ب( 1 )أ(

 4 )د( 3 )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
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   (4)  1443 أحياءأسئلة  
 

 

46 
 تعتمد العمليات الحيوية في االنسان على تآزر العديد من األجهزة 

 فمثال تسهم الرئة والجلد في عملية: 

 التنفس  )ب( الهضم )أ(

 اإلخراج  )د( الحماية )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

47 
الرقم الذي يشير إلى  التالي  في الشكل 

 أعضاء التكاثر الذكرية هو:

 

 2 )ب( 1 )أ(

 4 )د( 3 )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

48 
المنتج وعدد  ATPجزئ بيروفيت في التحلل السكري فيكون عدد  ٤٠إذا أنتج 

 جزيئات الجلوكوز المستهلكة هو: 

 جزيء جلوكوز ٤٠،  ATPجزيء ٢٠ )ب( جزيء جلوكوز ٢٠،   ATPجزيء  ٢٠ )أ(

 جزئ جلوكوز٤٠، ATPجزيء   ٤٠ )د( جزيء جلوكوز٢٠،  ATPجزيء  ٤٠ )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 تتميز مملكة البدائيات عن بقية ممالك المخلوقات الحية بوجود:  49

 شبكة اندوبالزمية  )ب( أجسام جولجي  )أ(

 مادة وراثية مبعثرة في السيتوبالزم  )د( مادة وراثية موجودة في النواة  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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 : يشير إلى (3)في الشكل التالي الرقم  50

 

 الميسم )ب( المتك )أ(

 السداة )د( القلم )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 الغاز الذي يحمي من أشعة الشمس فوق البنفسجية هو: 51

 األكسجين )ب( ثاني اكسيد الكربون )أ(

 ثاني اكسيد النيتروجين )د( األوزون )ج( 

  ( ج) الصحيحة اإلجابة 
 

52 
 العبان يمارسان لعب الكرة األول أصيب بشد عضلي والثاني لم يصب

 أي الخيارات اآلتية تفسر ذلك: 

 نقص السوائل في عضالت األول )أ(

يادة األمالح المعدنية في عضالت الثاني  )ب(  ز

يادة حمض الالكتيك في عضالت الثاني  )ج(   ز

 في عضالت األول O2نقص  )د(

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 يمتاز الزيجوت في االنسان بأن عدد كروموسوماته: 53

 نصف عدد كروموسومات الخلية الجسدية )أ(

 ضعف عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي )ب(

 مساو لعدد كروموسومات بويضة األنثى )ج( 

 الجنسية مساو لعدد الكروموسومات في الخلية   )د(

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 



 أي مما يلي يعد من وسائل المناعة الغير متخصصة في جسم االنسان:  54

 الطحال )ب( الجلد )أ(

 الغدة الزعترية )د( اللوزتان )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 "ان الخاليا تأتي من خاليا سابقة لها" هذا التعبير يمثل: 55

 مبدأ علمي )ب( فرضية  )أ(

 قانون علمي  )د( نظرية  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

56 
تعد صناعة األطراف الصناعية لإلنسان ثورة علمية اعتمدت أساسا على تطور  

 علم:

 البيوكيميائية  )ب( النفس بيولوجية )أ(

 الكيمياء العضوية )د( البيوفيزيائية  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 الكروماتيدات في كروموسوم الخلية:عدد  57

 3 )ب( 2 )أ(

 5 )د( 4 )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

58 
في الشفرة الوراثية ترتبط القاعدة النيتروجينية الجوانين مع القاعدة  

 تروجينية: الني

 الثايمين )ب( األدينين  )أ(

 السايتوسين )د( اليوراسيل )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 



59 
عند تزاوج ذكر سليم بأنثى حاملة لمرض عمى األلوان، فكم احتمال ظهور أنثى  

 حامله للمرض؟ 

 % 50 )ب( % 25 )أ(

 % 100 )د( % 75 )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

60 
في االنقسام الخلوي يمثل الشكل  

 التالي الطور:

 

 االستوائي )ب( االنفصالي  )أ(

 النهائي  )د( التمهيدي  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
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 ( 5)  1443 أحياءأسئلة  
 

 

 : RNAأي القواعد النيتروجينية اآلتية ارتباطها صحيح في الحمض النووي  61

 T , U )ب( A , U )أ(

 A , G )د( T , A )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

62 
نقية فإن نسبة األبناء الذين   Bوفصيلة دم األم  Oعندما تكون فصيلة دم األب 

 هي:  Oسيحملون الفصيلة 

 % 25 )ب( %0 )أ(

 % 75 )د( % 50 )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

63 

وحصل   rواللون األبيض متنحي  Rإذا كانت صفة اللون األحمر للزهرة السائدة 

تلقيح بين نبات ذات أزهار حمراء هجينة مع نبات آخر ذي أزهار بيضاء فإن  

 الطراز الجيني ألفراد الجيل األول حسب قوانين مندل:

 RR,Rr,Rr,rr )ب( Rr,Rr,Rr,Rr )أ(

 Rr,Rr,rr,rr )د( RR,RR,rr,rr )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

64 
الفاكهة كل األبوين يحمالن صفة سائدة  أجري تزاوج بين فردين من ذبابة 

 هجينة لذلك ستكون النسب المظهرية للجيل األول هي: 

 2:1 )ب( 1:1 )أ(

 4:1 )د( 3:1 )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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 :RNAعن الحمض النووي  DNAيختلف الحمض النووي  65

 قاعدة اليوراسيل  )ب( السكر الخماسي الرايبوزي )أ(

 السكر الخماسي منقوص األكسجين  )د( الفوسفات )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 : 5AATCCGGTA3أي مما يلي يوضح طفرة حذف من السلسلة  66

 AACCGGTA35 )ب( AATCCGGAT35 )أ(

 ATACCGGTAA35 )د( AATCCGGGTA35 )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 التفكير العليا لدى الطالب؟أي األسئلة اآلتية تقيس مستويات  67

 ما دور العلماء المسلمين في تطور علم األحياء؟  )أ(

 اشرح مع الرسم تركيب المجهر المركب؟ )ب(

 عدد مميزات المخلوقات الحية؟  )ج( 

 اقترح حلول لتقليل التلوث الهوائي في مدينة الرياض؟  )د(

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

68 

 التالي على: يدل الرمز في الشكل 

 

 مادة مؤكسدة  )ب( غاز قابل لالنفجار  )أ(

 مادة قابلة لالشتعال )د( غاز مضغوط  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 عبارة "سقوط األوراق نحو األرض" تعد:  69

 قانون )ب( فرضية  )أ(

 تنبؤ )د( نظرية  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 



 إصدار حكم غير مسبوق لحل مشكلة معينة يسمى: نوع التفكير الذي يؤدي إلى  70

 العلمي  )ب( المنطقي )أ(

 اإلبداعي )د( الناقد  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

71 
عندما يستخدم معلم األحياء الحاسب اآللي لتمثيل نمو الجنين في مدة الحمل  

 فإنه يقوم بـ: 

 البرمجة  )ب( النمذجة )أ(

 التمته  )د( المحاكاة  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 يعتمد األسلوب العلمي باألساس على:  72

 االستقراء )ب( االستنباط  )أ(

 االستدالل  )د( القياس  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

73 
عملية العلم التي تتطلب من المتعلم إعطاء أفضل تقدير مبني على المعلومات  

 المتوافرة لدية هي: 

 الضبط )ب( التفسير  )أ(

 المالحظة )د( التنبؤ  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 يمكن وصف العالقة بين النحل واالزهار بأنها عالقة: 74

 تطفل  )ب( تقايض )أ(

 استيطان  )د( تعايش )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 



75 
طلب المعلم من طالبه أن يقترحوا أكثر من طريقة لمواجهة مشكلة زحف 

 الرمال هذه االستراتيجية تنمي لدى الطالب مهارات التفكير:

 العلمي  )ب( الناقد  )أ(

 اإلبداعي )د( المنطقي )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
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   (6) 1443 أحياء أسئلة  
 

 

 توجد صبغة الفيكوارثرين في الطحالب: 76

 الحمراء )ب( البنية  )أ(

 الخضراء  )د( الذهبية  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 الحيوانات اآلتية خنثى؟ أي  77

 العقرب األسود )ب( النمل األبيض  )أ(

 دودة األرض )د( الجراد الصحراوي )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي العضيات الخلوية اآلتية يستمد الطاقة من السكريات؟  78

 جهاز جولجي )ب( الليسوسوم )أ(

يا  )ج(   البالستيده الخضراء )د( الميتوكندر

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

79 
يادة نسبة األسمدة النيتروجينية والفوسفاتية في بركة ماء تحدث ظاهرة  عند ز

 بيئية ضارة تعرف بـ: 

 األمطار الحمضية  )ب( االثراء الغذائي  )أ(

 التضخم البيولوجي  )د( االحتباس الحراري  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 عروض السيرك يعد:تعلم األسود للقفز خالل  80

 تعلما شرطيا  )ب( تعودا  )أ(

 سلوكا مطبوعا  )د( سلوكا غريزيا )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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81 

في وقت واحد تناول محمد وجبة مكونة من خبز وعسل وتناول علي وجبة  

مكونه من سمك قليل الدهن وتناول أحمد وجبه مكونه من لحم بقر كثير  

 المتوقع أن يبدأ الهضم الكيميائي في جسم محمد:الدهن ولذلك فإن من 

 بعد جسم علي )ب( قبل جسم علي  )أ(

 في نفس التوقيت مع جسم علي  )د( بعد جسم أحمد )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

82 

الجدول التالي يوضح تجربة عملية تعرض  

لعوامل مختلفة في هذه  B , Aفيها نبات

 التجربة يعد الضوء متغير: 

 الضوء  CO2 الماء  العامل 

A √ √ √ 

B √ √ ×  

 ثابتا )ب( تابعا )أ(

 ضابطا )د( مستقال  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

83 

 نسيج طالئي:  التالي الشكل 

 

 بسيط مكعب )ب( طبقي كاذب  )أ(

 طبقي حرشفي  )د( بسيط عمادي  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
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 ( 1) 1442 أحياءأسئلة  
 

 

 أي الخاليا التالية تحوي شبكة اندوبالزمية ملساء:  1

 العضالت  )ب( الدماغ )أ(

 الدم )د( الكبد )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 عند فحص مياه الصرف الصحي أي نوع من البدائيات توجد بها؟ 2

 البدائيات المحبة للحرارة )ب( البدائيات المحبة للملوحة )أ(

 البدائيات المنتجة للميثان  )د( البدائيات المحبة للحموضة  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 فيروس االنفلونزا من الفيروسات التي تتكاثر عن طريق:  3

 الدورة االندماجية  )ب( دورة التحلل )أ(

 الدورة العضوية )د( دورة الخلية )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 ما مصدر الطاقة الالزمة لبناء الكربوهيدرات أثناء حلقة كالفن: 4

 NADPH -ATP )ب( H2O – O2 )أ(

 ATP – CO2 )د( H2O – NADPH )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 يتمثل دور العباءة في الحيوانات ذات المصراعين في:  5

 نقل الغذاء )ب( الفضالت اخراج  )أ(

 الحركة  )د( تكوين الصدفة )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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6 

افترض أن خلية بكتيرية من نوع سالمونيال سقطت على طعام مكشوف  

وكانت الظروف مناسبة لنموها، فكم عدد الخاليا البكتيرية بعد ساعتين إذا 

 دقيقة؟  20كانت تتكاثر كل 

 32 )ب( 16 )أ(

 128 )د( 64 )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

7 
إذا احتوى الجدار الخلوي لخلية بكتيرية على طبقة سميكة من الببتيدوجاليكان 

 فإنها تتلون بعد صبغها بصبغة جرام باللون:

 القرمزي )ب( البرتقالي  )أ(

 الوردي  )د( األصفر )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 )السليلوز( عند الحيوانات المجترة في:تهضم االلياف الغذائية  8

 الفم )ب( األمعاء الدقيقة  )أ(

 المعدة  )د( األمعاء الغليظة  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 احدى مراحل الطور البيني تستعد فيه الخلية النقسام نواتها: 9

 DNAطور بناء   )ب( طور بناء البروتينات  )أ(

 النمو األولطور  )د( طور النمو الثاني  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 التفاعالت الالضوئية في عملية البناء الضوئي تحدث في:  10

 اللحمة )ب( الغمد  )أ(

يا  )ج(   الثايالكويدات  )د( الميتوكندر

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 



 البعوض يتميز بأجزاء فم من النوع:  11

 االنبوبي  )ب( الثاقب الماص  )أ(

 القارض  )د( االسفنجي )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 غراب يكسر البيض للتغذية، هذا سلوك: 12

 شرطي  )ب( غريزي  )أ(

 قطري  )د( ادراكي  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

13 
كم عدد الذكور واالناث المصابين في  

 مخطط الساللة؟ 
 

 ذكر  1أنثى ،  2 )ب( ذكر  1أنثى ،  1 )أ(

 ذكر  1أنثى ،  3 )د( ذكر  2أنثى ،  1 )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي المخلوقات الحية التالية تستطيع صنع غذائها بنفسها؟ 14

 االمبيا  )ب( االسبيروجيرا  )أ(

 التريبانوسوما )د( البراميسيوم  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي المناطق تحوي تنوعا كبيرا من العوالق؟ 15

 المنطقة المظلمة )ب( المضيئة المنطقة  )أ(

 المنطقة العميقة )د( منطقة الشاطئ  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
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 ( 2) 1442 أحياءأسئلة  
 

 

 عدم هروب قطة المنزل عند اقتراب األطفال منها يعد مثال على: 16

 نمط األداء الثابت )ب( التعود  )أ(

 التعلم اإلجرائي الشرطي  )د( التعلم الكالسيكي الشرطي  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 ينتمي إلى شعبة حبليات الرأس؟أي مما يلي  17

 الكيسيات  )ب( نجم البحر )أ(

 االسفنج )د( السهيم )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 تستطيع االفاعي السمع عن طريق:  18

 طبلة االذن )ب( عظام الفك )أ(

 اللسان  )د( أعضاء جاكوبسون )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 نسبة ........ من الماء العذب. الجبال الجليدية تشكل  19

 %30 )ب( %0.3 )أ(

 %69 )د( % 50 )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي الحيوانات التالية درجة حرارته ثابتة؟  20

 السلحفاة )ب( الثعبان  )أ(

 الصقر  )د( الضفدع )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
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ية؟أي مما يلي ينتمي إلى النباتات الوعائية  21  البذر

يات  )أ(  نباتات السيكادات  )ب( الحزاز

 النباتات الصولجانية  )د( الحشائش الكبدية  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي مناطق المحيط تضم المنطقتين الضوئية والمظلمة؟ 22

 المنطقة العميقة )ب( المنطقة البحرية )أ(

 منطقة قاع المحيط )د( منطقة اللجة  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي مستويات التنظيم تحوي أقل عدد من المخلوقات الحية؟ 23

 المجتمع الحيوي  )ب( النظام البيئي  )أ(

 المنطقة الحيوية )د( الجماعة الحيوية )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 ما المصطلح المناسب لوصف دور النحلة في جمع حبوب اللقاح؟  24

 مفترس  )ب( طفيل )أ(

 موطن بيئي  )د( حيز بيئي  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي اآلتي من المخلوقات الكانسة؟  25

 القطط  )ب( الدببة )أ(

 الديدان  )د( البقر )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 تعدد أشكال الدعسوقة يمثل: 26

 تنوع وراثي )ب( تنوع النظام البيئي  )أ(

 تنوع حيوي  )د( تنوع األنواع  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 



 

 عندما يشير تقرير طبي بوجود كسر غير منتظم، متوقع أن تكون عظام: 27

 العمود الفقري  )ب( الرسغ )أ(

 الجمجمة  )د( الساق  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 من أمثلة األنظمة البيئية االنتقالية:  28

 البرك  )ب( الجداول  )أ(

 األراضي الرطبة  )د( المحيطات )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي من التالي ال يعتمد على الكثافة؟  29

 طفيل في األمعاء  )ب( الجفاف الحاد )أ(

 االزدحام الشديد )د( فيروس قاتل  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 حجمها. يحدث ........ عندما يتناسب معدل نمو الجماعة الحيوية طرديا مع  30

 النمو الهندسي )ب( النمو االسي )أ(

 النمو الخطي )د( النمو النسبي  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
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 أي مما يلي يزيل الكالسيوم والبوتاسيوم والمواد المغذية من التربة؟ 31

 المطر الحمضي  )ب( ماء الري  )أ(

 األسمدة  )د( النتح  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

32 
بآلية التغذية الراجعة السلبية في   PTHيعمل هرمون الغدة الجاردرقية 

 الحفاظ على اتزان الكالسيوم مع هرمون:

 الكالسيتونين )ب( الكورتيزول  )أ(

 الثيروكسين  )د( االلدوستيرون  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 السلوك في النحل يسمى: 33

 حضانة  )ب( ايثار )أ(

 تنافس )د( هجرة )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 

 

 

 تعلم يحدث عند الربط بين نوعين مختلفين من المثيرات:  34

 االجرائي الشرطي  )ب( التعود  )أ(

 الكالسيكي الشرطي )د( االدراكي  )ج( 

  )( اإلجابة الصحيحة 
 

 ما أثر نقص حمض الفوليك لألم الحامل؟ 35

 اكتمال نمو الدماغ والرأس عدم  )ب( نقص وزن المولود  )أ(

يادة وزن المولود عن الطبيعي  )د( ال يتأثر المولود )ج(   ز

  (ب) اإلجابة الصحيحة 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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 أي الهرمونات التالية ليس له دور في تنظيم الحمل والوالدة عند النساء؟  36

 االستروجين  )ب( البروجسترون )أ(

 التستوستيرون )د( الريالكسين )ج( 

  (د) الصحيحة اإلجابة 
 

 أي من التالي يستقبل الدم العائد من الجسم؟ 37

 األذين األيمن  )ب( االذين االيسر )أ(

 البطين األيمن  )د( البطين االيسر  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

38 
في مستشفى اختلفت أربع عائالت على نسب مولود فإذا كانت فصيلة دم  

 فأي العائالت التالية ال يمكن نسب المولود لها؟ Oالمولود 

 Oواألم  ABاألب  )ب( Bواألم  Aاألب  )أ(

 Aواألم  Oاألب  )د( Oواألم  Bاألب  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 يفتقر هذا الشخص إلى:شخص مصاب بهشاشة العظام  39

 Aفيتامين  )ب( Bفيتامين  )أ(

 الصوديوم  )د( الكالسيوم  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 نسيج ضام صلب يربط بين العضالت والعظام: 40

 االوتار )ب( المفاصل )أ(

 االربطة )د( الغضاريف )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 

 



 تثبيط نمو المخلوقات الدقيقة تسمى:المادة القادرة على قتل أو  41

 مولد الضد )ب( مضاد حيوي )أ(

 مضاد بكتيري  )د( مضاد فيروسي  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي مما يلي مسؤول عن إبعاد اليد سريعا عند وضعها على كوب شاي ساخن؟ 42

 القنطرة )ب( المخ )أ(

 الحبل الشوكي  )د( المخيخ )ج( 

  (د) الصحيحة اإلجابة 
 

 أي الطرز الجينية التالية يسبب الوفاة؟  43

 XO )ب( OY )أ(

 XYY )د( XXY )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 مع الرايبوسوم وتصنيع البروتين: mRNAالعملية التي يتم فيها ربط  44

 الترجمة  )ب( التضاعف )أ(

 الشفرة  )د( النسخ  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 األمثلة التالية يعتبر مناعة سلبية؟ أي  45

 )ب( أجسام مضادة لسموم عقرب )أ(
حقن فيروس ميت في جسم  

 شخص سليم

 )د( التطعيم ضد شلل األطفال )ج( 
حقن فيروس ضعيف في جسم  

 شخص سليم

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
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46 
حمض أميني يجب أن يكون عدد القواعد النيتروجينية   60لتكوين بروتين من 

 هو: mRNAعلى الحمض النووي  

 180 )ب( 120 )أ(

 360 )د( 183 )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

47 

عائلة  الشكل التالي يمثل مخطط ساللة 

ألبوين وأبنائهم لتوضيح اإلصابة بمرض  

  هنتجتون، يمكن االستدالل على أن:

 واحد من األبناء سليم )ب( جميع األبناء مصابون )أ(

 أحد األبناء مصاب  )د( األب سليم  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 عملية تبادل األجزاء بين زوجي الكروموسوم المتماثل تسمى:  48

 التشابك )ب( االتحاد  )أ(

 التماثل )د( العبور )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

49 
يمثل   Bالصلع صفة متأثرة بالجنس سائد في الذكور ومتنح في االناث، فإذا كان 

 يمثل غير أصلع فأي من التالي يمثل جينات أنثى صلعاء: bأصع و 

 bB )ب( bb )أ(

 BB )د( Bb )ج( 

  (د) الصحيحة اإلجابة 
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 في أنثى االنسان يكتمل نمو المشيمة خالل الحمل في األسبوع:  50

 السادس  )ب( الرابع )أ(

 العاشر )د( الثامن  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 من المهم أن يركز معلم العلوم في تدريسه على:  51

 حفظ المعلومات )ب( التلقين )أ(

 االستقصاء  )د( المحاضرة )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 ما نوع الطفرة:  GGAأصبحت  GGGتحمل التسلسل  DNAقطعة من  52

 استبدال )ب( حذف )أ(

 إزاحة  )د( إضافة  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 فحصت نباتا والحظت اختفاء االنسجة الوعائية استنتجت أنه من:  53

 الجنكية النباتات  )ب( السيكادات  )أ(

يات  )ج(   النباتات المخروطية  )د( الحزاز

  )( اإلجابة الصحيحة 
 

 من أبرز حركات إصالح تعليم العلوم:  54

يس )أ(  معايير العلوم للجيل القادم  )ب( التعرف على استراتيجيات التدر

 تقليل كثافة الطالب في الفصول )د( تغيير المقررات الدراسية )ج( 

  (ب) الصحيحة اإلجابة 
 

 بوصفه مادة وراثية هو: DNAأول من اكتشف  55

 هرشي وتشيس  )ب( جريفث  )أ(

 تشارجاف  )د( أفري  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 



 

 من عمليات العلم التكاملية:  56

 التنبؤ  )ب( ضبط المتغيرات  )أ(

 القياس  )د( المالحظة )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

57 
كروموسوم فإن عدد  39الكروموسومات لألمشاج في الدجاج إذا كان عدد 

 الكروموسومات في الخلية الكبدية يساوي: 

 39 )ب( 19 )أ(

 156 )د( 78 )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 عام:  TIMSSشاركت المملكة العربية السعودية في اختبارات  58

 2016 )ب( 2015 )أ(

 2018 )د( 2017 )ج( 

  (أ) الصحيحة اإلجابة 
 

 :NGSSتمثل  59

يس العلوم للطالب  )أ(  معايير العلوم للجيل القادم  )ب( أهداف تدر

 )د( بيئة الطالب المدرسية العالمية  )ج( 
يس   االستراتيجيات الحديثة في تدر

 العلوم

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

60 
يادة الوزن،  المتغير التابع في هذه  أراد باحث دراسة أثر الوجبات السريعة على ز

 التجربة هو:

 العمر )ب( الوجبات السريعة )أ(

يادة الوزن  )د( الطول  )ج(   ز

  (د) اإلجابة الصحيحة 
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 اشتهر منحى العلوم والتقنية والمجتمع باسم: 61

 CCT )ب( STS )أ(

 SCT )د( STC )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

62 
ب تحت إشراف المعلم وتوجيهه دون تحديد الخطوات  ال عندما يعمل الط

 االستقصاء: اإلجرائية فإنه يمارس 

 الموجه )ب( العائد )أ(

 المبني  )د( المفتوح )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 تعرض محمد لحروق كيميائية في العين، أي مما يلي غير صحيح إلسعافه؟ 63

 تغطية العين برباط معقم )أ(

 معرفة اسم المادة والتعامل معها إلعطاء معلومات للمستشفى  )ب(

 المصاب إلى المستشفى أخذ  )ج( 

 عدم غسل العين بالماء )د(

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 التهيئة للدرس:  64

 يمكن تطبيقها في أي وقت أثناء الحصة  )أ(

 تستخدم في األسبوع األول من الدراسة )ب(

 تسبب ملل الطالب  )ج( 

 تطبق في بداية الحصة فقط )د(

  (أ) اإلجابة الصحيحة 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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يس فإن من المناسب:عند  65  تطبيق استراتيجية التدر

 تطبيق االستراتيجية على جميع الفصول )أ(

 عدم تحديد أي استراتيجية مسبقا  )ب(

 االلتزام باستراتيجية حديثة واحدة  )ج( 

 تغيير االستراتيجية بحسب ما يتطلبه الموقف التعليمي  )د(

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

يس يتمثل في: أسلوب سقراط في   66  التدر

 المحاضرة )ب( حفظ المعلومات )أ(

 التجريب العملي )د( الحوار والمناقشة  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

67 
يسمى األسلوب التعليمي الذي يجعل الطالب يواجه مواقف مماثلة للواقع  

 المعايش:

 المستشعرات  )ب( النمذجة )أ(

 المحاكاة  )د( الوسائط المتعددة  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 من عمليات العلم:  68

 الدقة )ب( التوقع )أ(

 الموضوعية  )د( األمانة  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

69 

التغيرات في الصفات الوراثية المتوارثة بين الكائنات الحية مع الوقت مما يؤدي 

الواحد للكائنات الحية، العبارة  إلى إنتاج أنواع متعددة أو احداث تغيرات في النوع 

 السابقة تعتبر: 

 قانون )ب( مبدأ علمي )أ(

 مفهوم علمي  )د( نظرية  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 



 

 أي المصطلحات التالية يختلف معناها عن باقي المصطلحات؟ 70

 المفهوم العلمي  )ب( التصور البديل  )أ(

 الخاطئالمفهوم  )د( المفهوم الساذج )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

71 
يسمى االستقصاء الذي يقوم فيه الطالب باتباع التعليمات وممارسة عمليات  

 العلم:

 العادل )ب( الحر )أ(

 المفتوح )د( المبني  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 يقوم المعلم بتنفيذ التجربة العلمية: 72

 االستقصاء العلمي )ب( العروض العملية )أ(

 المتحف العلمي  )د( التجريب العملي )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 من مؤلفات العالم ابن البيطار: 73

 الجامع لمفردات األدوية والنبات  )ب( المغني في األدوية )أ(

 أ و ب صحيحة  )د( الموجودات وعجائب المخلوقات   )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 على:  التالييدل الشكل  74

 

 ملوثات حيوية بيولوجية )ب( مادة سامة  )أ(

 مادة مهيجة  )د( مادة كيميائية  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 



 

75 
............. من الزجاجيات المستخدمة في المختبر والتي تصب فيها البيئات  

 للميكروبات.المعقمة التي تستعمل فيما بعد كمزارع 

 اطباق بتري )ب( الدورق المدرج  )أ(

 القمع )د( الشرائح الميكروسكوبية )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
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76 
أثناء االنقسام المنصف للخلية في أي المرحل التالية تنفصل الكروماتيدات  

 الشقيقة بعضها عن بعض:

 الطور االنفصالي الثاني )ب( الثاني الطور النهائي   )أ(

 الطور االنفصالي االول )د( الطور االستوائي االول )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 من التطبيقات الحيوية في مجال الطب:  77

 في عالج بعض األمراض  9استخدام كاسبر كاس  )أ(

 النفطياستخدام الكائنات الحية الدقيقة في التخلص من التلوث   )ب(

 تدوير استخدام المياه )ج( 

 تطوير إنتاجية الحيوانية الزراعية  )د(

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 يعتبر العالم وليم هارفي أول من: 78

 اكتشف الخاليا باستخدام المجهر )أ(

 اكتشف الدورة الدموية الكبرى )ب(

 صنف المخلوقات الحية )ج( 

 الصغرىاكتشف الدورة الدموية  )د(

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 متى يبدأ تكون النوية والغشاء النووي في االنقسام المتساوي؟ 79

 في الطور االستوائي  )ب( في الطور النهائي  )أ(

 في الطور التمهيدي )د( في الطور االنفصالي  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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80 
بعضها عند تكوين األمشاج،  تمثل كل صفة بزوج من الجينات ينفصالن عن 

 العبارة السابقة تعتبر: 

 نظرية  )ب( قانون )أ(

 مبدأ علمي )د( حقيقة علمية  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 الخاليا ............ تبني صفيحة خلوية تقسم الخلية إلى خليتين جديدتين.  81

 النباتية  )ب( البكتيرية  )أ(

 الحيوانية )د( البدائية  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 تتكاثر الثدييات األولية بوضع البيض، العبارة السابقة تعتبر:  82

 حقيقة علمية  )ب( نظرية  )أ(

 قانون )د( مبدأ علمي )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 يتحول البيروفيت إلى كحول ايثيلي أثناء عملية: 83

 السكريالتحلل  )ب( التخمر الكحولي  )أ(

 حلقة كربس  )د( التخمر اللبني  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 أحد مسببات حدوث السرطان:  84

 التعرض للحرارة  )ب( التعرض لألبواغ )أ(

 تناول األدوية  )د( التعرض لجزيئات االسبست )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
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 ؟ أدائية همات على م حتويي لي يأي مما  1

 المشروع  )ب( ريالتقر  )أ(

 ة يالمطو )د( ملف االنجاز )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 ؟DNAفي الحمض النووي  نينيمع األد رتبطيأي القواعد التالية  2

 السايتوسين )ب( الجوانين  )أ(

 اليوراسيل )د( الثيامين )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 هو:  pH=  2األنزيم الذي له قيمة الـ  3

 الببسين  )ب( الليبيز  )أ(

 السليلوز  )د( االميليز  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 : هو للنبات  الضوئي االنتحاء عن المسؤول النباتي  هرمونال 4

 االثيلين )ب( الجبريلين  )أ(

 االكسين  )د( السايتوكينين )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 التعلم الذي يحدث في فترة زمنية محددة من حياة المخلوق الحي ويستمر بعد ذلك  5

 المطبوعالسلوك  )ب( السلوك المكتسب  )أ(

 التعود  )د( االدراكي  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
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 ما هي فصيلة الدم التي تعطى للكـل؟  6

 B )ب( A )أ(

 O )د( AB )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 االميبا تنتمي لطائفة: 7

 هدبياتال )ب( البوغيات  )أ(

 اللحميات  )د( السوطيات  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 مكتشف البنسلين؟من هو  8

 هوك روبرت  )ب( ألكسندر فلمنغ  )أ(

 لويس باستير  )د( هوكليفن )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

يادة نسبة األكسجين في البيئة؟  9  أي المخلوقات الحية اآلتية لها دور في ز

 الفيروسات )ب( البكتيريا البدائية  )أ(

 الفطريات )د( الطحالب )ج( 

  ( ج) الصحيحة اإلجابة 
 

10 
في الشكل التالي، في االنقسام  

 الخلوي يمثل الطور؟

 

 النهائي  )ب( االنفصالي  )أ(

 االستوائي )د( التمهيدي  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 



 %، فكم تكون نسبة األدينين؟ 27إذا كانت نسبة الثيامين  11

 27 )ب( 23 )أ(

 73 )د( 54 )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 أسمك حجرات القلب هي:  12

 البطين االيمن  )ب( البطين االيسر  )أ(

 االذين االيمن  )د( االذين االيسر )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي من العالقات التالية لها نفس العالقة التصنيفية التي تربط بين أرنب وغزال؟  13

 ضفدع : سحلية )ب( دلفين : قرش  )أ(

 دلفين : ضفدع  )د( تمساح ضب :  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 من الذي يسبب ثقب األوزون؟ 14

 ثاني اكسيد الكربون )ب( اكاسيد النتروجين )أ(

 الكلوروفلوروكربون  )د( اكاسيد الكبريت )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 االستنساخ يتبع علم: 15

 الهندسة الوراثية )ب( األجنة )أ(

 علم الخلية )د( األعضاء علم  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
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   ( 2) 1441 أحياءأسئلة  
 

 

 عامل حيوي يؤثر على نمو الطحالب: 16

 الضوء القليل  )ب( جفاف المستنقع  )أ(

 الكربون  )د( عدد األسماك )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي مما يلي ينطبق على التجربة التأكيدية؟ 17

 بعد شرح الدرس )ب( تكون قبل الدرس  )أ(

 تحفز الطالب متدني المستوى )د( على الطالب المتميزين  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

18 
 ماء، تربة، أسد، نعامة، غزال، ضوء، أمامك مجتمع حيوي 

 أي مما يلي يمكن إزالته ليصبح جماعة حيوية؟ 

 تربة -ماء   )ب( ضوء -أسد  )أ(

 والغزالالنعامة  )د( ماء   -نعامة  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 من خصائص متك الزهرة؟  19

 يوجد في الكربلة )ب( انتاج حبوب اللقاح  )أ(

 يوجد في الزهرة المؤنثة )د( احتوائه على سائل لزج )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 ما العضو الذي يغطيه أغشية للحماية؟  20

 الكبد )ب( الرئة  )أ(

 الطحال )د( الكليتين  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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 المجهر المستخدم لمشاهدة وعد بتالت االزهار:  21

 مركب  )ب( رقمي  )أ(

 الكتروني )د( تشريحي  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي المخلوقات الحية يتكاثر جنسياً بواسطة التبرعم؟  22

 نجم البحر )ب( شقائق النعمان  )أ(

 فطر المشروم )د( الهيدرا )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 ؟RNAماهي القاعدة التي ال توجد في  23

 اليوراسيـل )ب( الثيامين )أ(

 السايتوسيـن )د( األدينين  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 الخاليا الجديدة التي تنشأ من خاليا أخرى، تسمى:  24

 نظرية  )ب( قانون )أ(

 مفهوم  )د( علميمبدأ  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي العمليات اآلتية يمثل عملية التحليل وفقاً لتصنيف بلوم؟ 25

 )أ(
يفرق بين الخلية الحيوانية 

 والنباتية 
 ؟اشرح دورة كربس )ب(

 ارسم الجهاز الهضمي؟  )د( مثل على الحيوانات الثديية؟ )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 



26 
مجموعة من المخلوقات الحية المتشابهة في التركيب وقادرة على التزاوج  

 فيما بينها: 

 الطائفة  )ب( الرتبة  )أ(

 الفصيلة  )د( النوع )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 وظيفتها نقل األكسجين: 27

 بالزما الدم  )ب( كريات الدم البيضاء  )أ(

 الحمراء كريات الدم  )د( الصفائح الدموية )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 مخطط الساللة التالي يشير إلى:  28

 

 مرض مرتبط بالجنس )ب( مرض سائد  )أ(

 ال عالقة لها بالوراثة المندلية )د( مرض متنحي  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 ما العامل الذي يتحكم بغلق وفتح الثغور في الخاليا الحارسة؟ 29

 محتوى الضغط المائي  )ب( الخالياعدد  )أ(

 نوع الخاليا  )د( الضغط الغازي )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 ماهي كيفية تغذية فطر عيش الغراب؟  30

 ترممي )ب( تطفلي )أ(

 تقايض )د( تعايش )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 



 

   (3)  1441 أحياءأسئلة  
 

 

 منطقة ذات تربة متجمدة خالية من األشجار تسمى: 31

 السافانا  )ب( التندرا  )أ(

 الصحراء  )د( غابات االمازون االستوائية  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

32 
متر، المتغير   60تجربة تأثير الحرارة والتغذية على تكاثر الدالفين عند عمق 

 التابع في التجربة هو:

 التغذية )ب( الحرارة )أ(

 عمق الماء  )د( تكاثر الدالفين )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 ماذا يمثل الشكل التالي:  33

 

 دورق مدرج  )ب( السحاحة  )أ(

 أنبوب اختبار  )د( مخبار مدرج  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 من أمثلة التقايض:  34

 انتاميبا كوالي : األمعاء  )ب( النحل : األزهار  )أ(

 أرنب ميت )د( فيروس في دم غزال )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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 وظيفة الخشب هي: 35

 الغذاءنقل  )ب( النتح  )أ(

 التدفئة  )د( نقل الماء واألمالح  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 من القضايا الجدلية في االحياء؟  36

 الدراسة المائية  )ب( التعديل الوراثي )أ(

يخ البيولوجي  )ج(   دراسة الحياة في المريخ  )د( التار

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

يا؟ أي األعضاء اآلتية تحتوي على عدد  37  كبير من الميتوكندر

 القلب )ب( المعدة  )أ(

 الكبد )د( االمعاء  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 دمج العلوم والتقنية والرياضيات والهندسة في التعلم:  38

 TIMSS )ب( STEM )أ(

 GLOBE )د( STS )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

39 
الحيوية وذلك بحقن مورثات إنتاج  ينتج األنسولين البشري بواسطة التقنية 

 األنسولين في:

 الفيروسات )ب( الفطريات )أ(

 الطحالب )د( البكتيريا  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 

 



 تؤدي قلة مساحة سطح الورقة في النباتات الجفافية إلى:  40

يادة اإلدماع  )ب( تقليل النتح  )أ(  ز

يادة معدل األيض )ج(  يادة  )د( ز  النتح ز

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

41 

طرح معلم السؤال التالي: هل يتأثر وزن التربة قبل الزراعة، ثم طلب منهم وزن  

التربة قبل وبعد الزراعة من ثم مناقشة النتائج، هذا النوع من االستقصاء  

 :يعتبر

 استقصاء حر  )ب( استقصاء موجه  )أ(

 استقصاء مفتوح  )د( استقصاء مبني  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 من الكائنات التي تعيش معيشة اجتماعية: 42

 الضب )ب( النحل )أ(

 النمل )د( العصافير  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

43 
نبات أصفر سائد نقي وأخضر نقي ما نسبة الجيل الثاني إذا كان الجيل األول 

 % أصفر؟100المطلوب = 

 أخضر 25أصفر ،  75 )ب( أخضر 0أصفر،  100 )أ(

 أخضر 75أصفر ،  25 )د( أخضر 50أصفر ،  50 )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

44 
توصل أحد العلماء إلى اكتشاف أثر أشعة اكس على أجنة الحيوانات من خالل  

 المنهج:

 التحليلي  )ب( التجريبي  )أ(

 الوصفي )د( التاريخي  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 



 الحجرية في الجوافة توجد في النسيج: الخاليا  45

 الكولنشيمي )ب( البرانشيمي  )أ(

 الضام  )د( االسكلرنشيمي )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ( 4) 1441أحياء أسئلة  
 

 

46 

في السلسلة الغذائية التالية إلى ماذا  

 تشير األسهم؟

 

 مستهلك ثاني ومستهلك ثالث )ب( انتقال الطاقة من مخلوق إلى آخر  )أ(

يادة نمو الجماعة )ج(   تمثل حركة المخلوقات الحية في البيئة )د( ز

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 التقويم التشخيصي يكون في:  47

 حل المشكالت  )ب( التجربة االستهاللية )أ(

 المشروعات )د( المعارض العلمية  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 الجزء في الدماغ المسؤول عن المشي على الحبل:  48

 المخيخ )ب( المخ )أ(

 الشوكي الحبل  )د( النخاع المستطيل  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 المواد الكيميائية التي تفرزها الذكور لجذب اإلناث:  49

 الهرمونات )ب( االوكسينات  )أ(

 الفرمونات  )د( االنزيمات  )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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 األلياف البيضاء نوع من انواع األنسجة: 50

 الضامة  )ب( الطالئية  )أ(

 العضلية  )د( العصبية  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي المصطلحات التالية تصف األزهار ذوات الفلقتين؟ 51

 ومضاعفاتها  5أو  4تتكون أوراقها من   )أ(

 كامبيوم مبعثر  )ب(

 جذورها ليفية  )ج( 

 أوراقها ذات تعرق متوازي )د(

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

52 
 المحافظة على البيئة، ذكر الطالب أفكار جديدة عن كيفية 

 هذا يعد من مهارات التفكير:  

 الناقد  )ب( االبداعي )أ(

 اتخاذ القرار )د( العلمي  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 ، الرايبوسومي؟ RNAما وظيفة حمض  53

 صنع الكربوهيدرات  )ب( صنع السكر  )أ(

 صنع البروتين )د( صنع الدهون )ج( 

  (د) اإلجابة الصحيحة 
 

54 
 ساق طويلة هجين ،   50أجري تزاوج بين نباتين و نتج عنه %

 فما هو الطراز الجيني لألبوين؟

 RR - rr )ب( Rr - rr )أ(

 Rr - Rr )د( RR - Rr )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 



 

 يكشف مدى صدق البحث العلمي: 55

 التوثيق )ب( االصالة )أ(

 التجديد  )د( االقتباس  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي مما يلي يماثل العالقة التالية الدم : كريات الدم الحمراء؟  56

 الكلية : الجهاز البولي )ب( النوية : الكروموسوم )أ(

يا )ج(   معدة : أمعاء دقيقة  )د( الخلية : الميتوكندر

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 دراسة فيزياء االعضاء تعتبر من:  57

 تكامل العلوم المختلفة )ب( التقنية الحيوية  )أ(

 التنوير الثقافي  )د( تكامل بفروع العلوم )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

58 
 Phoenix dactylifera - Phoenixإذا كان االسم العلمي لنخيل التمر هو 

reclinata   :فأنهم يشتركون في 

 نفس الفصيلة  )ب( التزاوج فيما بينها  )أ(

 نباتان ثالوسيان  )د( نفس النوع )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 الرتبة التصنيفية ألجناس الكائنات الحية التي لها صفات مشتركة:  59

 الرتبة  )ب( النوع )أ(

 الجنس )د( الفصيلة  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 



60 
، مع فأرة بنية اللون طرازها الجيني  BBعند تزاوج فأر أسود اللون طرازه الجيني  

bb  فإن الطراز الجيني للجيل األول وفق قانون مندل ؟ ، 

 BB )ب( bb )أ(

 BB - bb )د( Bb )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   (5) 1441أحياء أسئلة  
 

 

61 
من خالل السلسلة الغذائية التالية، أي مما يلي يوضح تحكم المنتجات  

 والمستهلكات؟ 

 الفئران أكثر من األعشاب  )ب( األفاعي أقل من الفئران )أ(

 الجراد أقل من الفئران )د( االعشاب أقل من الجراد )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

62 
في الشكل التالي أي الخيارات تمثل العالقة  

 بين المخلوقين؟ 

 

 يستفيد الغزال )ب( يستفيد الطائر  )أ(

 الغزال يستفيد الطائر ويتضرر  )د( يستفيد الغزال والطائر  )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي مما يلي من األعمال الفردية التي تعطى للمتعلم؟  63

 التعلم التعاوني  )ب( ملف االنجاز )أ(

 التلخيص بواسطة المجموعات )د( المشروع  )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

64 
ظهور الصفة  عند تزاوج نباتين كالهما يحمل صفة سائدة هجينية، ما نسبة 

 السائدة في الجيل األول؟ 

 50 )ب( 25 )أ(

 100 )د( 75 )ج( 

  ( ج) اإلجابة الصحيحة 
 

 الفهرس رابط اختبار الكتروني
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 التسلسل المنطقي 65

 المشاهدة ، فرض الفروض ، التجربة ، االستنتاج  )أ(

 المشاهدة ، التجربة ، جمع البيانات ، االستنتاج  )ب(

 االستنتاج المشاهدة ، التجربة ، فرض الفروض ،  )ج( 

 المشاهدة ، جمع البيانات ، فرض الفروض ، االستنتاج  )د(

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

        DNA    3AGTTGCA5في السلسلة المتممة للتسلسل التالي   66

 TCAACGT53 )ب( TCAACGT35 )أ(

 3AGTTGCT5 )د( UCAACGU35 )ج( 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

67 
القدرة على شم تمييز رائحة الدم في الماء على بعد أميال ثم  سمك القرش له 

 يتجه بسرعة نحو تلك الرائحة ويهاجم أي كائن يقابله: 

 استجابة )ب( مثير  )أ(

 التغذية )د( التوازن )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 أي النباتات التالية يحتوي جذور ليفية؟ 68

 البصل  )ب( البطاطس  )أ(

 الملوخية )د( الفجل  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 المساحة من الطبيعة وما تحتويه من مخلوقات حية وغير حية ؟  69

 نظام بيئي  )ب( حيز بيئي  )أ(

 جماعة حيوية )د( مجتمع حيوي )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 

 



 

 أي من الصور التالية عديم التناظر؟  70

 )أ(

 

 )ب(

 

 )ج( 

 

 )د(

 

  (أ) اإلجابة الصحيحة 
 

 تعد دراسة الخرائط الجينية مثااًل على:  71

 التقنية الحيوية  )ب( البيولوجيا الحيوية  )أ(

 البيولوجيا الفيزيائية )د( التقنية الصناعية  )ج( 

  (ب) اإلجابة الصحيحة 
 

 




