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     توقيع المشرف : .................................

 صفحة، أرجو االجابة عنها جميعها  2أسئلة و  4يتكون االختبار من 

 عالمات(  4عرف ما يلي:                                                                                   ) السؤال االول:

 ...................................................................................................العلوم الحياتية:  ...... -

           .............................................................................................. ..............................  

 ............................... ............................................................................قوة التمييز: .. -

.............................................................................................................................  

    ___________________________________________________________ 

 عالمات( 8)                                                                         السؤال الثاني: أكمل الفراغ فيما يلي: 

 أحد فروع العلوم الحياتية  يبحث في تصنيع الهرمونات وإنتاج األغذية المختلفة يسمى ................... -

العلم الذي ظهر لمنع استغالل العلوم الحياتية لمصالح شخصية تجارية تؤذي اآلخرين وتهدد الحياة على  -

 ......................................الكوكب هو 

 العالم الذي استخدم المجهر لوصف خاليا الفلين هو ....................................  -

 المجهر الذي يساعد على رؤية العينة بأبعادها الثالثة هو .......................................  -

  ......................أبسط مستويات التنظيم الحياتي .......  -

 .............................    2.......................   1من األجهزة التي ساعدت على تقدم العلوم الحياتية  -

   شكل الطاقة المستخدمة في المجهر اإللكتروني هي ........................................................... -

  ___________________________________________________________ 

 عالمات(  4)                                                                                             السؤال الثالث:  

 (                   عالمتان)                                                           ما األداة المستخدمة لدراسة ما يأتي:  ( أ

 خلية الدم الحمراء ............................................. حجم  -

                                       مدارس تقارب 

Taqarob schools 

قسم اإلشراف 
 الفني

 الزمــــــــن:
 حصة

  22002211//22002222    األول     األول     الفصل الفصل             العلوم        العلوم          القسمالقسم                        األولاألولاختبار الشهر اختبار الشهر 
  

  التاسع التاسع الصف: الصف:   ..........................................................................................االسم: االسم: 

 المجموع الرابع الثالث الثاني األول رقم السؤال

 20 4 4 8 4 عالمة السؤال

      عالمة الطالب

http://www.awa2el.net/
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  حجم جزيء جلوكوز  ..............................................  -

 

 (                   عالمتان)كم تبلغ قوة التمييز عند دراسة كل من اآلتية باستخدام المجهر:                         ( ب

 سمك شعرة إنسان ......................................  -

 ( ........................................ DNAجزيء ) -

 ___________________________________________________________ 

 عالمات(   4العبارة الخاطئة:      ) (  أمام ( أمام العبارة الصحيحة إشارة  ) ضع إشارة )السؤال الرابع:  

  ( مرة50-7تبلغ قوة التكبير في المجهر االلكتروني )(    )   -

 وئي المركب األشعة الضوئية لتمييز الخاليا المفحوصة )      ( يستخدم المجهر الض -

 )      ( يحصل االنسان على المعرفة من المصدر االلهي والمصدر البشري  -

 )      ( مجموعة الخاليا المتشابهة التي تقوم مًعا بالوظيفة نفسها تسمى العضو  -

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

 لكم التوفيق نرجو

 مدارس تقاربالعلوم /  قسم

http://www.awa2el.net/

