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 :السؤال األول 
 كولح الصحٍحح لكل هوا ٌؤتً تالٌوٍي (  ) ضع عالهح 

 

 التآم الجزوح ًىع هي (1

 انغزاء *   انخهٍح*    انتجذد*     انًُى* 
 

 تتكىى أجسام الكائٌاخ الحٍح هي (2

 األكسجٍٍ*   انُثاتاخ *   انثكتٍشٌا*    انخالٌا* 
 

 

 هصٌع الغذاء فً الٌثاخ هى (3

 األوساق*   انجزوس*     انثغىس*    انساق* 
 

 

 تتخلص األوراق هي الواء الزائذ عي طزٌق (4

 انخالٌا*   انتُفس *   انثُاء انضىئً*     انُتخ* 
 

  هي ًىاتج عولٍح الثٌاء الضىئً (5

 األكسجٍٍ*   انكشتىٌ*   ثاًَ أكسٍذ انكشتىٌ*    انٍُتشوجٍٍ*
 

 

 الجزء الذي تتن فٍه عولٍح الثٌاء الضىئً فً الىرقح هى (6

 انساق*   انجزوس *  انثالستٍذاخ انخضشاء*    انثغىس* 
 

 تالٌسثح للعذد األصلً االًقسام الوٌصفعذد الكزوهىسىهاخ الٌاتجح هي  (7

 انُصف *  انعذدَفس *    ضعفان*    ثالثح أضعاف *
 

 تحتىي الخلٍح العادٌح فً جسن اإلًساى على (8

 يىسىوكشو 02*  كشويىسىو 64*   كشويىسىياخ 8 *  كشويىسىو 20*
 

 :هي أهثلح الٌثاتاخ التً تخزى غذاءها فً الجذور  (9

 انتٍٍ*   انثصم *   لصة انسكش*    انثطاطا*
 

 كل ًىاج تحتىي على خٍىط تسوى  (10

 جذاس انخهٍح *   انهذاء*   انثالستٍذاخ انخضشاء*   انكشويىسىياخ* 
 

 2.. / ٌتثع 
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 :الثاني  لسؤالا

 (أ ) أهام ها ٌٌاسثها هي العوىد ( ب ) اإلجاتح الصحٍح هي العوىد اكتة رقن 
 

 (ب ) العوىد  (أ ) العوىد        

 .يٍ وظائفها إيتصاص انًاء يٍ انتشتح (2 انتكاثش انجُسً(        )

 شفشج كًٍٍائٍح تتذكى فً شكم انخهٍح ووظائفها ويىعذ اَمسايهاان (0 انخشة وانهذاء(        )

انخًٍشج وتكىٌ تئَشاء تشعى صغٍش عهى انخهٍح األو عٍ طشٌك طشٌمح تتكاثش تها  (2 انكهىسوفٍم(        )

 االَمساو انًتساوي

 هى انًسؤول عٍ انهىٌ األخضش فً انىسلح  (6 انتثشعى)       ( 

 يٍ األَاتٍة انًىجىدج فً انساق انُثاتٍح (5 انجزوس(        )

 أتىٌٍال ٌذذث إال تىجىد  (4 

 

 

 

 

  :السؤال الثالث 



 يٍ وظائف انساق َمم انغزاء يٍ انىسلح نثالً أجزاء انُثاخ)      (  (2

 انُثاتاخ راخ انسٍماٌ انخشثٍح تعٍش نًىسى وادذ فمط)      (  (0

 غزائهانتفاح يٍ انجزوس انتً ٌتُاونها اإلَساٌ فً )      (   (2

 نذاء شجش انصفصاف ٌستخذو كعالج نهصذاع عُذ يضغه)      (  (6

 ٌُصُع انىسق يٍ أخشاب تعض انُثاتاخ)      (  (5

 

 العلوم مع خالص متنيات معلمو
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