
 

 
 
 
 
 
 

 :  التالية للجمل المناسب االختيار حرف حوط أوال: : لسـؤال األولا
 : ليس لهاالسمة المشتركة بين الالفقاريات أن جميعها  -1

 عمود فقاري  –د                       معي -ج                     دماغ – ب                  تناظر -أ

 : لبالغة هو تناظرالتناظر في شوكيات الجلد ا -2
 مزدوج  -د                 غير متناظر -ج                 شعاعي -ب                  جانبي -أ     

 :أول من أسس علم التصنيف المنظم هو العالم  -3
 ستيرلويس با -د        لكساندر فليمنج       ا -ج   كارلوس لينيوس        -ب      مارتينيوس بايرينك   -أ

 

   :   جنين الثديي المشيمي يتشكل و ينمو في  -4

 بيض جلدي -د                        كيس -ج                     المشيمة -ب                الرحم – أ    

     :   ما عداكل من التالي مجموعات من البرمائيات  -5
 األفعى -د           برمائيات عديمة أرجلال -ج            الضفادع -ب          السلمندر -أ 

 :تتنفس الزواحف بواسطة  -6

  كيسها األمنيوني -د                          جلدها -ج             رئتيها – ب                 خياشيمها -أ

 :  المستوى الثالثعندما تتدرج مستويات التصنيف الثمانية من األكبر إلى األصغر الذي يمثل  -7

 شعبة   -د                          مملكة -جطائفة                – ب                فوق مملكة -أ

         : تسمى البيئة التي تعيش فيها كائنات حية محددة  -8
 االصنوفة -د                    غير ذاتي التغذية -ج الموطن البيئي  – ب          ذاتي التغذية -ب

 :  يب الذي يتطور منه دماغ االنسان وحبله الشوكيما الترك -9

 الجيوب البلعومية -د                 الذيل -ج       الحبل العصبي – ب      الحبل الظهري  -أ

 :  كل مما يلي من النباتات الوعائية الالبذرية ما عدا -10

  السراخس -د                    لمخروطياتا -ج           رجل الذئب – ب       ذيل الحصان -أ

  

 علومادة : ـــالم        ية المتحدةدولة اإلمارات العرب
 ساعة ونصفابة : ـزمن اإلج       وزارة التربيــة والتعــليم

 (  7عدد الصفحات :  )                           
 م   2016-2017الصف السابع -لمادة العلوم  نموذج امتحان تجريبي) 

 ،،،على الطالب التأكد من عدد صفحات األسئلة
 

  نفسها( اإلجـابة على الورقة )صفحات األسئلة،،، ب التأكد من عددعلى الطال
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 ي الالفقاريات التالية :ف نوع التناظر حدد :ثانيًا 

 
 

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

 كحيوان بسيط و ليس كنبات ؟ اإلسفنجيصنف  فسر: ثالثاً  
............................................................................................................ 

 :ثانيالسـؤال ال

 مل الجمل التالية بالمفردات والمفاهيم المناسبة : أك أواًل :
 ........................  النباتات األكثر شيوعا في معراة البذور هي  .1
 ........................ لعيش الزواحف على اليابسة هو أكثر التكيفات أهمية  .2
 .......................النباتات التي تنتج أزهار وثمار تسمي نباتات ا .3
 ........................   التي تغذي صغارها بواسطة الثدييات هي الحيوانات الوحيدة  .4
 بنقل المواد المغذية داخل النبات هو النسيج الناقل الذي يقوم ........................ .5

 

  : يلي األمثلة عليها لكل ممابخط بين الطوائف و صل :  ثانيا  
 
 
 

 
 

 

 
                                                                                              

 

 : حددي ثالث من خصائص الطيور تساعدها على الطيران: الثاث
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
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 الثدييات المشيمية

 أحادية المسلك الثدييات

 الثدييات الكيسية

 الكنغر

 قنفذ النمل

 القطط

 الكواال

 منقار البط

 الحصان
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 : في كل مما يلي بكتابة الكلمة الصحيحة بين القوسين  صوب ما تحته خط :رابعا

 )........................... (   أحادي المجموعة الكروموسومية   الطور البوغي .1
 )........................... (   السداة العضو التناسلي األنثوي للزهرة هو  .2
 ............ () ...............   ثابتة الحرارةالزواحف هي حيوانات  6 .3
 ()...........................  العنكبوتياتيعتبر من  النمل .4
 (........... )...............تنتج البذور في مخاريط   مغطاة البذور .5
 (........... )...............خارج الثمار في نبات البازالء تكون البذور .6

 : يالسؤال التاللالجابة عن استخدم الشكل ا :خامس
 
 
 
 

                                            : صنف الحيوانات الفقارية الواردة ما بين القوسين في الجدول أدناه   سادسا
 (  القرش  –التمساح  –الخفاش  -النعامة  –آكل النمل  –السمندر  )     

 همية كال من :: ما أسابعا
A.  في شوكيات الجلد ؟ االقدام األنبوبية 

................................................................................................................ 
B.  ؟ الخياشيم في األسماك  

................................................................................................................ 
C.  ؟  الجذور في النباتات  

................................................................................................................ 
 ..........................يتحول إلى .  2 العضو رقم  أمامك حيوان حبلي أكتب أجزاؤه على الرسم ؟ :ثامنا

 
 
 
 

 االسماك البرمائيات الزواحف الثدييات الطيور
     

 ما الحي، الكائن لهذا البدنية الخصائص إلى استنادًا

 ؟.اختيارك سبب اشرح إليها؟ ينتمي قد التي الشعبة
...................................... 
...................................... 
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 .......................يمثل الحرف أ على الرسم  -45

 .....................تسمى هذه العملية عند البرمائيات عملية  -46

 والضفدع البالغ ؟بين ابو ذنيبة  اذكر فرق  -47
............................................................... 
. .............................................................

  ما الطريقة التي يمكن أن تتنفس بهما برمائيات كثيرة؟       -48
............................................................... 

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

  السـؤال الثالث:
 انظر إلى الرسم الذي أمامك و أجب عن األسئلة التالية :: أواًل 

A. إلى أي صنف من المفصيات ينتمي هذا الحيوان ؟.................................. 
B. ؟  أجزاء جسم هذا الحيوان ام............................................. 
C.  ؟مفصلية لدى هذا الحيوان المفصلي  كم رجالا.................................. 

D. ؟ كيف يستطيع االحساس بالبيئة.............................................. 

 

 :المناسب من العمود األيسر رقم المفردةضع في الفراغ المحدد أمام العمود األيمن : ثانياً 
  

 األيسر العمود األيمن ودالعم

A. .......  فتحات موجودة على طول الحيوان الحبلي أثناء نموه  

B. ....... نظام تسمية يمنح كل كائن حي اسما علميا يتكون من كلمتين  
C. .......  عضو تنفسي باألسماك يأخذ األكسجين من الماء 
D. ......  ستخدامالكائنات التي تحول الطاقة من الضوء إلى طاقة قابلة لال  
E. .......  كائنات حية تحصل على الطاقة من كائنات حية أخرى  
F. ....... مجموعة الكائنات الحية  

 

 كائنات ذاتية التغذية-1
 االصنوفة-2
 القشور  -3

 الكائنات غير ذاتية التغذية -4    

 التسمية الثنائية -5

 الخيشوم -6    
  الجيوب البلعومية -7

 تجيب عن األسئلة التالية :استخدم الرسم لثالثًا : 
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 يظهر الشكل التخطيطي درجة حرارة الجسم لكائنين حيين و درجة حرارة األرض: رابعًا 
 في بيئتهما استخدم الشكل لالجابة عن األسئلة التالية : 

 
 
 
 
 
 
 

 كٍل من نجم البحر ويرقته. : حدد نوع التناظر ) جانبي أم شعاعي ( على خامسا
 
 

 
 اقرأ الفقرة التالية بتمعن ، ثم استخرج منها ثالثة أخطاء علمية سادسًا :

 
 
 
 

 وردت عدة أخطاء في الفقرة، اكتب ثالثًا منها:
1.............................         2..........................          3............................. 
 

 للسنجاب الشرقي هو الصيدناني المخططإذا علمت أن االسم العلمي   سابعا :

 
 
 

 .....................  إلى اسم  لصيدنانياتشير كلمة  (أ)

 ....................إلى اسم مخطط الوتشير كلمة ) ب(

 

4 
 درجات حرارة الجسم

لحرف يمثله ا درجة الحرارة الثابتة الكائن ذو  -

 وما سبب ذلك ؟.........

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

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

 

 يمثله الحرف  درجة الحرارة المتغيرةالكائن ذو  -

 وما سبب ذلك ؟ ........

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

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

 الكائن ب 

 الكائن أ

 

 يرقة نجم البحر
 ...(....تناظر )........ال

 نجم البحر
 ...(....)........تناظر ال

األسفنجيات من أبسط الالفقاريات، ألجسامها تناظر شعاعي وتستطيع صنع غذاءها بنفسها، حيث يسحب 
ثم يخرج الماء من الجسم عبر  كسجين فتقوم المعدة بهضم الغذاء،األسفنج الماء المحمل بالغذاء واأل 

 موته.ب ن ذلك يتسبب حال قمنا بقطع جزء من األسفنج فإ الفويهة. في
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 السـؤال الرابع :

 أواًل: استعن بالمخطط البياني المقابل لإلجابة عن األسئلة التالية:
 ة ألعداد بعض الحشرات*يمثل الرسم البياني إحصائي

 والديدان التي تعيش بحديقة منزل أحمد
 

 ديدان األرض في الحديقة؟ يبلغ عدد.كم 1
....................................................... 

 .ما هي فائدة األنفاق التي تحفرها الديدان في التربة؟2
........................................................ 

 ما العدد الكلي للجراد والعناكب في الحديقة؟ .3
....................................................... 

 برأيك أي الحشرات تسهم بشكل كبير في نقل  .4
 حبوب اللقاح ما بين األزهار ؟

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

 لبالمكان المناسب لها في الجدو نصنف الحيوانات الالفقارية الواردة ما بين القوسيثانيا 
 العنكبوت ( –قنفذ البحر  –الحبار  –الربيان  –األخطبوط  –) نجم البحر     

 شوكيات الجلد المفصليات الرخويات
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 ......... وتغطى بطبقة .................................هما .................. يوجد نوعان من خاليا البشرة -6

 ..... و يوجد فيها فتحات صغيرة تسمى ..............................................وخاليا البشرة   ..........

2 

3 

اكتب ما يدل عليه  رقةأمامك مقطع عرضي في وثالثاً :

 األرقام ؟

1- .......................... 

2- .......................... 

3-.......................... 

4-.......................... 

5-.......................... 

 يو
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 : الكلمة غير المنسجمة مع ذكر السببحدد : رابعا
 التفاح –الهندباء البرية  –الذرة  -البازالء   -1

 ......   السبب ..................................................................الكلمة غير المنسجمة .......
 الدودة المثقبة  –نجم البحر  –الضفدع  –العنكبوت  -2

 الكلمة غير المنسجمة .............   السبب ..................................................................
 القلم –المبيض  –المتك  –الميسم  -3

 الكلمة غير المنسجمة .............   السبب ..................................................................

 االيثيلين  –الجبريلين  –االنتحاء  –األكسين   -4

 .....................الكلمة غير المنسجمة .............   السبب .............................................

 الطاقة  –بخار الماء  –االكسجين  –ثاني أكسيد الكربون  -5

 الكلمة غير المنسجمة .............   السبب ..................................................................

 :  اهقارن بين البناء الضوئي و التنفس الخلوي باالستعانة بالمفردات أدن خامسا:
 
 
 

  

 

 

  :بما يناسبها من كلمات خريطة المفاهيم أدناه  أكمل سادسا:

 

              

                                               

 

 

         

                                                                                                            

 

 

 

                  
 انتهت األسئلة                                                    
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 النباتات
   

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

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

   

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

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

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

........... 
   

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

 توفر الطاقة من خالل

 الطاقة من خالليعالج 

 لها دورة حياة تسمى

 تنمو النباتات البذرية من

تنمو النباتات الالبذرية 

 من

  ––يحدث في الميتوكوندريا -من نواتجه االكسجين  –يحدث في البالستيدة 

 المتفاعالت جلوكوز –المتفاعالت ماء وثاني أكسيد الكربون ––ني أكسيد الكربون من نواتجه ثا

 يحدث في النبات  - و أكسجين 

 البناء الضوئي

 التنفس الخلوي
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