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لواء بني عبيد  /عليم وزارة التربية والت  

 مــدارس تقـــارب 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

: الفراغ فيما يلي  أكملالسؤال األول:   

.حلقي صغير غير محاط بغالف بروتيني   هو جزيء        .........(.....)............  -1  

 

. .................(......)... وهذا يسمىبالمملكة، نتهي ي بدأ تصنيف الكائنات الحية بالنوع وي -2  

 

.ماءهو من أقدم العلوم ويمر بمراحل عدة عمل عليها العل ............................() -3  

 

 

 

. ثانية تدل على النوعاليتألف من كلمتين األولى تدل على الجنس و ..................(.......)... -4  

 

 

 

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )      ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:    ضع إشارة )  السؤال الثاني: 

   )      ( الصغير.العلمي بالحرف  االسميبدأ  -1

. )      (لى مفهوم النوع هو جون ريإشار أأول من  -2  

)      ( .رتبت الكائنات الحية في ثالث مجموعات مختلفة تسمى النطاق -3  

. )      (حقيقيات النوى من الطالئعيات فقط -4  

. )       ( من سلبيات الفرويد أنه يسبب تأخر نمو البراعم -5  

. )      (يوجد عالجات متعددة للبيريونات -6  

)       (  نطاق البكتيريا. ضمنتصنف مملكة الطالئعيات  -7  

 

. األساسي )     (  العاشر :والشعبة  الصف      .. ... . ................. ..... ............. :اسم الطالبـ/ـة   

............... .. ........ ............... التاريخ:  اليوم                                     الحياتيةالعلوم  المادة:  ً 
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[نصا ً اكتب]  
 

:يما يلفسر : ثالثالسؤال ال  

 

. تتبع مصادر البريون من الصعب -أ  

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

. البريون يجعل شكل الدماغ اسفنجيا   -ب  

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

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

الفقرات اآلتية: : اختر اإلجابة الصحيحة لكل من الرابعالسؤال   

 

: هو مرض جنون البقر سبب  -1  

الفيروس  -ج                   البريون -ب                   الفيرويد -أ  

: الفيروس يستهدف -2  

            هرمونات الخلية -ج                النباتيةنزيمات الخلية أ -ب               الحيوانية  نزيمات الخليةأ -أ

: االسم العلمي باللغةكتب ي   -3  

      لمانيةاأل -ج          العربية  -ب        ةالالتيني -أ

: سس التصنيف الحديث هوأ  العالم الذي وضع  -4  

    كارلوس لينيوس -ج                   قزوينيال -ب         جاحظال -أ

هو: وز  وهم أعمال العالم كارل من أ -5  

درس المادة الوراثية لمجموعات مختلفة  -صنف الحيوانات حسب أشكالها             ج -علم التصنيف         ب أَّسس -أ  

إلى:قسم العالم وتكر الكائنات الحية  -6  

مجموعات  خمس -مجموعات        ج  أربع -خمس ممالك          ب -أ  

البريون: تية يدخل في تركيب حدى اآلإ -7  

          نزيماتاأل -البروتين          ج -وراثية         بالمادة  -أ

 

 

 

 

 

 سيا الوقفي والنجاح/ معلمة المادة: ا انتهت األسئلة/ ارجو لكم التوفيق
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