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 م/  2:   المستوى

  

 88ص (المعرفٌة  مكتسباتً اختبر) الكتاب تمرٌن حلول

 :األول التمرٌن حل -

 .وعضوٌة معدنٌة مواد من مزٌج -أ*                                                  حً كائن -8

 .الحٌة الكائنات مجموعة -ب*                                     جغرافً حٌوي مدى -2

 .الحً للوسط المكونة الالحٌوٌة المركبات -ج*                                                     تربة -3

 .المجردة بالعٌن ترى ال مجهرٌة حٌة كائنات -د*                                         دلٌمة كائنات -4

 .  بمائه لضمان الحٌوٌة الوظائف ٌؤدي حً كائن كل -هـ*                                       حٌاتٌة وحدة -5

 

 :الثانً التمرٌن حل -

 .محدد كلمات من جمل تركٌب              

 (.الجغرافً الحٌوي المدى) حٌة ال عناصر والخور والماء المعدنٌة المركبات من كل تشكل -8

 .غذائٌة سالسل مشكلة العٌش وسط فً وتتكاثر تتغذى الحٌة الكائنات مجموع -2

 .بٌنها فٌما تتفاعل حٌة كائنات هً والحٌوانات والنباتات الفطرٌات من لك -3

 

 :الثالث التمرٌن حل  -

 .الدخٌلة الكلمات لص                  

 ماء -3                                   شجرة -8

 .حزازة -4                                  صخرة -2

       

 :الرابع التمرٌن حل  -

                 

 حٌوٌة ال عناصر حٌوٌة عناصر
 اإلنسان إنجازات معدنٌة مركبات حٌوانات نباتات

 مائٌة نباتات
– الدٌدان -نورس -

 اإلنسان -األسمان
 مٌاه -ٌابسة -صخري منحدر

 معدنٌة حواجز –
 -لناطر – أرصفة -موانئ

  لوارب
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 م/  2:   المستوى

 33 ص(المعرفٌة  تًمكتسبا اختبر) الكتاب تمرٌن حلول

 .التالٌة العبارات فً العاللة نوع تحدٌد   :األول التمرين

 (اجتماعٌة.)تعاون داخلٌة عاللة --------  المفترسة الحٌوانات الجماعً بطٌرانها أو المتجمعة بأصواتها الطٌور بعض تبعد -8

 (.غذائٌة)خارجٌة عاللة --------. والبطرٌك الطٌور أسمان من الغذاء ٌتوفر حٌث الجنوبً المطب مٌاه فً الفممة أنواع بعض ٌعٌش -2

 (.غذائٌة)خارجٌة عاللة -------.تلتهمه ثم الدم من ٌمده بما ٌموت حتى العمالق األزرق الحوت السفاح الحوت اسراب وتنهش تهاجم -3

 (اجتماعٌة)داخلٌة عاللة-------------------------------. وجوعا بردا لٌموت النحل خلٌة خارج مهامه أدائه بعد النحل ذكر ٌطرد -4

 (.اجتماعٌة) تنافس داخلٌة عاللة-----------------------------. الجنسً بالمرٌن للفوز االٌل ذكور بٌن عنٌفا صراعا ٌحدث -5

 :   الثاني التمرين 

 غابً برٌة سلسلة.      إنسان               خروف             عشب -8

        2م                    8م                 منتج

 غابً بري وسط..........طائر             دعسولة           لرمزٌة             البرتمال شجرة -2

 3م                 2م                  8م                      منتج      

 .مائً وسط.........  نإنسا           حوت            حٌوانً علك            نباتً علك -3

 3م              2م                     8م                      منتج

 (مستنمع)بري وسط.........  نسر             حٌة           ضفدع          جرادة            أخضر نبات -4

 4م             3م           2م                8م                        منتج

 .الخضراء النباتات طرف من استخدامها وإعادة المٌتة العضوٌة المادة تحلٌل هو المحللة الكائنات دور -

 :الثالث التمرين 

 بري والغنم واالنسان العشب من كل عٌش وسط -

 إنسان             خروف          عشب –.  غذائٌة سلسلة فً ترتٌبها -
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 2م                  8م           منتج                                    

 مستهلن آخر عند الحٌة الكتلة كمٌة حساب

 =       الخروف عند -8

   =    اإلنسان عند -2

8.5Kg - إنسان                                              بالهرم التمثٌل      

85Kg                                                                                                          خروف                                  

853Kg                                                                   عشب        

 :الرابع التمرين

  المخفٌة الكلمة

 المواد باستعمال العضوٌة للمادة المنتجة الخضراء نبتات منتج

       الطبٌعً الوسط  من( Co2+المالح+الماء)المعدنٌة

 

 

 

 م/  2:   المستوى

 53+49 ص (المعرفٌة  مكتسباتً اختبر) الكتاب تمرٌن حلول

 :األول التمرٌن

  

 .والصور النصوص بتحلٌل الجدول إتمام             

 الحرارة اإلضاءة الرطوبة العٌش وسط   الحً الكائن
 متوسطة ضعٌفة عالٌة تربة األرض دودة -8
 مرتفعة جٌدة منخفضة صحراء الجرادة -2
 معتدلة متوسطة عالٌة غابة السمندل -3
 معتدلة ضعٌفة عالٌة غابة السرخس -4

 

 

 :الثانً التمرٌن

 الحرارة درجة وإنخفاض الوسط فً الغذائً المصدر نمص أو لغٌاب الشتاء فصل طوال عمٌك نوم فً الفرنب دخول سبب -8

 .حركة دون مهجور مكان فً وانزوائه اختفائه عمٌك نوم حالة ف أنه على الدالة العالمات -2

 الغذائً المخزون استهالن نم بالتملٌل حٌاته استمرار على المحافظة السلون هذا من الهدف -3

 .البطٌئة الحٌاة فً تتمثل اإلستراتٌجٌة -4

        

   ل م ن   

    ن و ا ع ت

 ن ل هـ ت س م  

 ع م ت ج م   
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 . الربٌع فصل وبداٌة الشتاء نهاٌة هو الفرنب استٌماظ ولت -5

 .الكافً والغذاء الدافئ الجو توفر نتٌجة:  التعلٌل -

 

 

 :الثالث التمرين

 .لغذاءا وللة الحرارة درجة أنخفاض هو األصلً لموطنها البرٌة الطٌور مغادرة سبب  -8

 .الشتاء فصل عند ذلن ٌحدث -

 (.إفرٌما)األرضٌة للكرة الجنوبٌة المناطك نحو تتجه -2

 . والغذاء الدفء عن البحث أجل من -

 .الهجرة: هً الطٌور هذه عند المتبعة االستراتٌجٌة -3

 .جنوبها وحتى الغربٌة ودالحد فً إفرٌمٌا إلى الشمالٌة وامرٌكا أوربا من السنوٌة رحلتها أثناء الطٌور هذه سلكتها التً الطرق -4

 .بها االختالط: هً المستأنسة إلى البرٌة الطٌور من العدوى انتمال طرائك -5

 (.تنفس) المصابة الطٌور فضالت غبار+ اللحم أكل -: هً اإلنسان إلى المستانسة الطٌور ومن

 .الناس اوساط فً الوباء تفشً ومنع العدوى لتفادي الضرورٌة االجراءات -6

 أثناء الهواء مرشحات استخدام.+ دفنها أو وحرلها المصابة عزل+ حضائر داخل وجعلها وجعلها بالدجاج الطٌور ذهه اختالط تجنب -
 .  الطٌور هذه خدمة

                

 

 

 

 

 

 م/  2:   المستوى

 63 ص (المعرفٌة  مكتسباتً اختبر) الكتاب تمرٌن حلول

    :األول التمرين

 (نباتٌة أوراق+ نمل+ خنافس+ بذور+ تربة+ حوض) التالٌة العناصر من المكون النظام طبٌعة تحدٌد  -8

 .ترابً بٌئً نظام

  معدنً محلول+  عضوٌة بماٌا+ هواء+  تراب هو الجغرافً الجٌوي الحٌوي المدى -2

 .البذور+ الخنافس+النمل فً تتمثل الحٌاتٌة الوحدة

 الحوض تحوٌة+ الماء من مناسبة كمٌات توفٌر –. النظام هذا استمرار على المحافظة أجل من العمال بعض -3
 .النهار فً خاصة الحوض غضاءة+ باستمرار

 النظام هذا تركٌب ٌوضح وظٌفً مخطط -4
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 .ترابً بٌئً نظام. النظام لهذا مناسبة تسمٌة -5

 

 :   الثاني التمرين 

  العمالنً غٌر التصرف عوالب -8

 على والمضاء الزراعٌة المساحة تملص -

 O2 لغاز الهواء وفمر الحٌوانٌة الحٌة الكائنات من كبٌر عدد غٌاب عنه ٌنجر الذي النباتً الغطاء

 :على النباتً الغطاء إزالة تأثٌر -

 ظاهرة إلى ٌؤدي -----------التربة -8 -

 .واالنجراف التصحر

 درجة وارتفاع جفاف........... المناخ -2 -

 الحرارة

 بمختلف الحٌة الكائنا هجرة او موت -3 -

 .أنواعها

 

 :الثالث ينالتمر

 .أسهم بواسطة الربط                  

 .واألمطار الرٌاح بفعل آلخر مكان من للتربة السطحٌة الطبمة انتمال.                             .            التصحر -8

 .منتظم وغٌر مفرط بشكل المراعً استغالل.                             .     التربة إنجراف -2

 .لاحلة أراضً إلى الخصبة الراضً تحو.                             .      لجائرا الرعً -3

 . للحماٌة ٌخضع متوازن بٌئً نظام.                             .     محمٌة حظٌرة -4
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 72 ص( المعرفٌة  مكتسباتً اختبر) الكتاب تمرٌن حلول

 : التمريناألول

 .ٌناسب بما الجدول مؤل -8

 

 

 

 

 

 

 

 :   الثاني التمرين

 :التالٌة الظواهر تفسٌر  -        

 لنمصه األعماق فى الماء عن بحثا الخضري المجموع لصر رغم ةالترب فً الشٌح نبات جذور امتداد - -8
 .الجافة األوساط تربة فً

 .للماء ادخارٌة ساق بأنه ٌفسر الشوكً التٌن نبا لطع عند بالماء غنً مخاط خروج -2
 من منع أو للتملٌل وسٌلة أنها على ٌفسر أشوان غلى الجاف األوساط نباتات أوراق تحول أو صغر -3

 .النتح عملٌة
 من للتملٌل الثغور على للحرارة المباشر التأثٌر لتجنب نفسها حول الصحاري نبات أوراق لتفافا -4

 .النتح عملٌة

 

 

 :الثالث التمرين

 .والتحور التكٌف بٌن الفرق -8

 النبات عند اإلعاشً الجهاز شكل أو حجم فً التغٌر هو التحور -
 .المعٌش الوسط فً اإلعاشً الجهاز تحورات باستخدام العٌش على النبات لدرت هو التكٌف -

 الساق فً بالماء غنً مخاطً نسٌج بوجود ٌتمٌز فإنه العصاري أما. الشوكً النبات ٌعنً  بالصبار النبات ٌسمى -2
 .والوراق

 هٌن النبات هذا فً التحورات نمط -
 لحمٌة سٌمان -
 .شوكٌة أوراق -

 منها الهدف التحورات أهم للجفاف مماومة نباتات
 شوكً نبات برمٌل صبار

 /8M2 لطره الشكل كروي

 7Cm بطول اشواكا ٌحمل

  أشوان إلى األوراق -
 عصارٌة ساق -

 النتح عملٌة منع -
 الماء ادخار -

 شوكٌة شجرة سنغال أكاسٌا
 من مركبة أوراق ذات

 .رٌشٌة ورٌمات

 الورلٌة المساحة تملص -
 أشوان وجود -

 النتح من التملٌل -

 النجٌلٌات من بنجر أرٌستٌدا
 الرملٌة الكثبان على ٌنمو

 عمك إلى تصل جذوره
87M/ 

 وتوغلها الجذور طول -
 التربة داخل كبٌر بعمك

 .الماء عن البحث -
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 م/  2:   المستوى

 .82+88 ص( المعرفٌة  مكتسباتً اختبر) الكتاب تمرٌن حلول

 :األول التمرين

 .ٌناسب بما الجدول                

 جلدي+ رئوي جلدي لصبً غلصمً رئوي التنفس نمط
 -الدلفٌن -الخفاش الحٌة الكائنات

 الحمام
  الرض دودة  -الجرادة -النحلة الشبوط سمن

 

 : الثاني التمرين

 :التالٌة الجمل تعلٌل                  

 .الوكسجٌن غاز انحالل)الجلدي تنفسال على تساعدها كً -8

 .الفتحات هذه عبر عندها التنفس عملٌة لتولف -2

 .األكسجٌن بغاز فمٌرة فهً الماء من السطحٌة الطبمات بخالف االوكسجٌن بغاز لغناها -3

 .الغالصم لغٌاب الرئوي التنفس لعملٌة الهواء ٌستنشك لكً -4

 .والغلصمً الرئوي الجهاز لوجود -5

 :الثالث التمرين

 .طرفها من المستعمل االوكسجٌن نوع حسب الوثٌمة فً الحٌوانات ٌفتصن -8

 حر أوكسجٌن منحل أوكسجٌن الغاز نوع
 الطائر -االرضبالجلد دودة-بالرئتٌن السحلٌة -بالرئتٌن الدلفٌن باغالصم السمن الحٌوان

 بالرئتٌن الماء سلحفات -بالرئتٌن
 .الماء سلحفات هً ًوالمائ الهوائً التنفس بٌن تجمع التً الحٌوانات -2

 .الجهازٌن على توفرها السبب -3

 .الضفدع أخرى أمثلة -4

 :الرابع التمرين

 فً وفرته بٌنما المغلً الماء فً االوكسجٌن غاز كمٌة نمص هو الحالتٌن فً الحلزون صعود فً الزمنً التباٌن سبب -8

 .االولى الحالة فً الماء

 .مائًو هوائً تنفس ٌتنفس الن ٌمكنه الحلزون: االستنتاج -2

 :  الخامس التمرين

 فً التنفسٌة الوتٌرة أمن المنحنٌن من ٌتبن. السنة أشهر خالل التنفسٌة الوتٌرة حٌث من والرئتٌن الجلد بٌن ممارنة -8

  الحرارة درجة بارتفاع فتزداد الرئة فً الوتٌرة بخالف تمرٌبا السنة أشهر طٌلة فً مستمر تكون الجلد
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 أو مساعد الجلد بٌنما الحٌوان لنشاط األوكسجٌن غاز توفٌر فً أهمٌة األكثر تنفسًال الجهاز هً الرئة: االستنتاج -2

 .للعملٌة مكمل

 :السادس التمرين

  الخانات مؤل -8

  الجلد :هً المخفٌة الكلمة -2

                 

 

 

 

 

 

 م/  2:   المستوى

 93+92ص (المعرفٌة  مكتسباتً اختبر) الكتاب تمرٌن حلول

 

 الجدول اتمام    :األول التمرين

 

 التحورات أهم التنمل نمط التنمل عضو العٌش وسط الحٌوان
 واسعة الزعانف مساحة+المغزلً الشكل السباحة مغزلً جسم+ زعانف مائً سمن

 Zحرف بشكل الخلفً الطرف المفز ةالخلفٌ األطراف مائً الضفدع
 Zحرف بشكل الخلفً الطرف المفز الخلفٌة األطراف بري األرنب
 البطن عضالت لوة+ أملس سطح الزحف البطن على بري الثعبان
 واسع إسناد سطح المشً األطراف بري الفٌل
 لؤلجنحة واسعة مساحة+المغزلً الشكل الطٌران مغزلً جسم+أجنحة جوي حمام

 ضٌك إسناد سطح الركض األربعة األطراف بري حصان
 

*************** 

 :الثاني التمرين

 . المرلمة للتعارٌف المناسبة الكلمات بحروف الفارغة الخانات ومؤل الشكل نمل -8

 المخفٌة الكلمة -2

 سباحة

 .للكلمة مناسب تعرٌف -3

  المجذافٌة الطراف ذات والبرمائٌات والطٌور كاألسمان المائٌة الحٌوان عند التنمل أنماط من نمط هً

 . واألسمان والبرمائٌات الطٌور البعض.  عٌشها وسط حسب التنمل من النمط بهذا غٌرها عن تتمٌز التً الحٌوانات -4

 ن ي ج ي س ك و ا    

        ل ا ز غ 

    ة د ا ر ج    

     د ل ج ل ا   

       س د ن ق ل ا

       

 ب ا ر س أ  

    ب ل ن 

   ن ا ر ي ط

   ف ح ز  

    ة ل ض ع
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******************* 

 :الثالث التمرين

 Zالمثنً والشكل الطول.   للضفدع الخلفً الطرف بهما ٌتمٌز التً المٌزتٌن استخالص -8
 المفز التنمل نمط تحدٌد -2

 العضالت بموة مدها بعد لفزا متنمال الخلفٌة أطرافه ٌستخدم بل  ٌركض وال ٌمشً ال ألنه: التعلٌل
 المؤلت الذٌل هو الشرغوف عند الحركة عن المسؤول العضو -3
 بعد نامٌة اطراف له لٌس ألن الماء فً السباحة أجل نم الشرغوف عند المؤلت الذٌل وجود سبب -4

 
******************** 

 :الرابع التمرين

 فً متخصصة أعضاء من بماٌملكه الهواء فً وطرانا الماء فً سباحة ٌتنمل  ألنه والطٌران السباحة هو النمط:   البط -8
 .النمطٌن هاذٌن

 .واسعة وزعانف انسٌابً جسم وتملن المائً طالوس فً تعٌش لكونها نظرا السباحة النمط: األسمان -2
 .والمفز للطٌران متخصصة أعضاء من ٌملكه لما والطٌران المفز النمد الجراد -3
  لوٌة وأطراف ضٌمة إسناد بمساحة ٌتمٌز حٌث العدو النمط: الفهد -4
  (.األصابع) المدم ممدمة وهً للعدو التنمل عضو ٌكٌف كونه العدو النمط( المتسابك: )اإلنسان -5

 
 
 
 

 

 م/  2:   المستوى

 838 ص( المعرفٌة  مكتسباتً اختبر) الكتاب تمرٌن حلول

 :األول التمرين

 

 الجنٌن تطور ومكان اإللماح نمط تحدٌد مع جدول فً الحٌوانات ترتٌب                  

 السلحفاة الدلفٌن الخروف الجراد 
 البحرٌة

 سمن األسد
 المرش

 الجمبري الفٌل المرد الحمام

 نمط
 اإللماح

 خارجً داخلً داخلً داخلً خارجً داخلً داخلً داخلً داخلً داخلً

 مكان
 تطور
 الجنٌن

 فً
 البٌضة
 خارج
 الجسم

 فً
 الرحم

 فً
 الرحم

 فً
 البٌضة
 خارج
 الجسم

 فً
 الرحم

 فً
 البٌضة
 خارج
 الجسم

 فً
 البٌضة
 خارج
 الجسم

 فً
 الرحم

 فً
 الرحم

 فً
 البٌضة
 خارج
 الجسم

 
 
 

 :نيالثا التمرين
 .بأسهم الربط                     

 .برعاٌتها ٌموم وال األنسال من كبٌر عدد ٌضع -أ -                               -    الشبوط سمن -8
 .وإرضاعه برعاٌته وٌموم واحد مولود ٌضع  -ب -                               -             األسد -2
 .وٌهاجر البٌض من كبٌر عدد ٌنتج  - ج -                              -            الجراد -3
 .للٌل سنوي بإنتاج ٌتكاثر ثدًٌ حٌوان  - د -                              -            الدلفٌن -4
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 :الثالث التمرين
 .خارجً السردٌن سمن عند اإللماح نمط -8
 .الحٌوان جسم خارج البٌضة فً السردٌن سمن جنٌن ٌتطور -2
 والتخهام تلف إلة ٌعد االنثى تضعها التً البٌوض عدد مع بالممارنة والبالعٌط المخصب البٌض عدد للة سبب -3

 .المائٌة الحٌوانات طرف من ها من كبٌر عدد
 .       البٌض من كبٌر عدد هوانتاج الضٌاع لتعوٌض السردٌن سمن عند المستعملة التكاثر استراتٌجٌة -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م/  2:   المستوى

 822 ص( المعرفٌة  مكتسباتً اختبر) الكتاب تمرٌن حلول

 

 :األول التمرين

 .باسهم الربط                    

 .واألنثوٌة الذكرٌة األعراس بتدخل ٌتم تكاثر.                      .              غزو -8

 برعم أو ورلة ، جذر ساق، من جزء بواسطة ٌتم خضري تكاثر.                      .     جنسً تكاثر -2

 .واحتالله وسط فً النباتات انتشار.                       .           إفتسال -3

 .فصلها ثم الزاحفة ساله من فرع بثنً النبات تكاثر.                      .   خضري تكاثر -4

 .           اغوالبو البذور تدخل دون تكاثر.                      .             ترلٌد -5

 

 

 :الثاني التمرين

 .الرٌاح بفعل التربة فً البواغ أو البذور توضع. الثانٌة: هً بها االحتفاظ ٌمكن التً الفرضٌة -8

 .والبواغ البذور عدٌمة معممة المستعملة التربة ألن: التعلٌل -2
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 :الفرضٌتٌن رفض شرح -3

 .واألبواغ البذور فٌها بما الحٌة الكائنات كل وتم ٌحدث حٌث المعممة التربة فً وأبواغ بذور تكون أن ٌمكن ال  -
 (.ابواغ وال بذور ال)  العدم من نباتات المعممة التربة من تنشأ ان ٌمكن ال -

 
 

 :الثالث التمرين
 (    جذمور) الترابً الساق هو سلٌمان خاتم لنبات السرٌع التطور عن المسؤول النباتً العضو -8
 .الترابً الساق بفضل اتالنب انتشار فً المساعدة كٌفٌة شرح -2

 التً البراعم بفضل ممتدا مختلفة اتجاهات فً تفرع ٌحث حٌث التربة داخل أفمً بشكل الترابً الساق نمو ٌحدث -
 .تدرٌجً بشكل النبات ٌنتشر وهكذا هوائٌة وأخرى ترابٌة سٌمان تعطً

 
 
 

 :الرابع التمرين
 (.الساق) الخضراء األفرع فً تتمثل البحر بغزو الطحلب لنبات تسمح التً األعضاء -8
 هو ذلن على والدلٌل كبٌرة بسرعة ٌنتشر الطحلب نبات أن تتمثل المخطط من المستخلصة المعلومات -2

 .3352 إلى هكتار 8 من سنوات 37 خالل شارهتان مساحة تضاعف
 (. البكتٌرٌا) الكائنات لبعض سامة -   الصٌادٌن ٌعٌك -: مباشر تأثٌرات -3

 .األكسجٌن غاز لملة عنها الضوء بحجبها األخري الحٌة للكائنات انمةخ: مباشرة غٌر تأثٌرات -
 
 
 

 

 م/  2:   المستوى

 838+837 ص( المعرفٌة  مكتسباتً اختبر) الكتاب تمرٌن حلول

 :األول التمرين

  خرطوم – أنٌاب وجود – العام الشكل -: المالحظة التشابه أوج   -8
 خرطوم.لآلسٌوي بالنسبة كبٌر األذن وصوان سٌوياأل عن لصٌرة أنٌاب لؤلفرٌمً: االختالف أوجه -2

 للخارج واألسٌوي للداخل مثنً األفرٌمً
 .التاللح معٌار بٌنهما ٌتوفر ال ألنهما النوع نفس إلى ٌنتمٌان ال -3

 
 

 :الثاني التمرين
 جنسٌا خصبة أفرادا وتعطً تتكاثر شكال متشابهة أفراد عن عبارة النوع  -8
 .جنسٌا خصبة تكون النوع نفس من بالغٌن ٌنفرد تاللح من الناتجة الفراد -2
 .عمٌمة تكون مختلفٌن نوعٌن من بالغٌن فردٌن تاللح من الناتجة الفراد -3
 .النوع لتحدٌد طافٌا ممٌاسا ٌعتبر ال الخارجً الشكل -4

 
 

 
 :الثالث التمرين

 .والحجم اللون فً فالاالخت مع شكال متشابها. والجرد الفأر بٌن الممارنة -8
 .والحجم اللون فً ومختلفان شكال متشابهان. والعلجوم الضفدع بٌن الممارنة -2
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 .بٌنها فٌما التكاثر على لادرة غٌر هً -3
 .واحد نوع إلى تنتمً ال ألنها: التعلٌل -

 
 
 
 

 :  الرابع التمرين
1-  

 .النوع نفس إلى ٌنتمٌان الحٌوانٌن تجعل التً الصفات -أ
 فمط العام الشكل -

 . مختلفٌن نوعٌن إللى ٌنتمٌان الحٌوانٌن تجعل التً الصفات -ب
 .للجسم العضوٌة صفات -  النشاط  - التكاثر -   المسكن -

 
 االستنتاج -2

 .مختلفٌن نوعٌن من الحٌوانٌن                
 (.للحٌوانٌن التكاثر خصائص علٌه الدال) التاللح معٌار غٌاب: التعلٌل -

 
 
 
 
 
 
 

 م/  2:   المستوى

 846 ص( معرفٌةال  مكتسباتً اختبر) الكتاب تمرٌن حلول

 
 :األول التمرين

 .الخفاش تصنٌف -8
 .الثدٌٌات صف  الفمرٌات شعبة إلى ٌنتمً                    

 .الطٌور صف ممٌزات بجملة ٌتمٌز ال ألنه الطٌور صف ضمن الخفاش ٌصنف ال -2
  للتصنٌف كمعٌار األجنحة على االعتماد ٌمكن ال -3

 
 :الثاني التمرين

 .لبحرا ونجم الكلب بٌن الممارنة -8

 الكلب البحر نجم
 مائً حٌوان -
 شوكٌات رتبة الرخوٌات صف الالفمرٌات شعبة -

 الجلد
 صلبة جٌرٌة بألواح مغطى جسم -
 وأطراف وجذع رأس بوجود ٌتمٌز ال -
 أنبوبٌة بأرجل زاحف -

 بري حٌوان -
 الثدٌٌات صف الفمارٌات شعبة -

 
 بالوبر مغطى جسم -
 وأطراف وجذع رأس وجود -
 ةالٌابس على أربع على ٌمشً -

 
 

 :الثاني التمرين
 المخفٌة الكلمة عن البحث -8
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     م م ل ك ة

   ن و ع    

 ا ل ج د ي    

   خ ر ا ن ق  
 ي خ ض و ر    

 
 :الكلمة تعرٌف -2

 .ممٌز صفات فً تشترن التً الحٌة الكائنات تصنٌف أو الحً الكائن نوع تحدٌد فً المعتمد الممٌاس هو المعٌار

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 م/  2:   المستوى

 859 ص( المعرفٌة  مكتسباتً اختبر) الكتاب تمرٌن حلول

 :األول التمرين 
8- + 
 الرسوبٌة الصخور فً توضعت   - -2
3- + 
4- + 
 الوسط طبٌعة حسب -  -5
6- +  

 
 :الثاني التمرين
 المخفٌة الكلمة على التعرف   -8

      م ح ا ر ة
    ت ر س ب   
 ح ف ر ي ا ت    

      ح ف ظ  
     ك ا ئ ن ح ي
     آ ث ا ر  
  ق و ق ع ة    
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 :الكلمة تعرف -2

 ترسبت الماضٌة الجٌولوجٌة األزمنة فً عاشت وحٌوانات لنباتات وآثار بماٌا عن عبارة المستحاثة              
 . تشكلها أثناء الرسوبٌة الصخور فً موتها بعد وترسخت

 
 
 
 
 

 :لثالثا التمرين
 .مللجس كامل حفظ الماموث مستحاثة تواجد شكل -8

 المادة تحلل ٌتم أن لبل بسٌبٌرٌا المتجمدة الرمال فً السرٌع الحفظ عملٌة تمت مباشرة موته بعد ألن التفسٌر -

 .الجسم من الرخوة

 . الفٌل هو بالماموث شبٌه حالً حٌوان الرب -2

 العام الشكل – الجسم ضخامة – األنٌاب – الخرطوم -: الشبه أوجه -3

 .العائلة نفس أي لماموثا ساللة من الفٌل ٌعتبر: االستنتاج -4

 

 

 

 

 

 م/  2:   المستوى

 869+868 ص( المعرفٌة  مكتسباتً اختبر) الكتاب تمرٌن حلول

 :األول التمرين
 .لربطا                  

  د                       -8
 ب                      -2
 أ                       -3
 هـ                       -4
                   ج                       -5

 
 :الثاني التمرين

 .التعلٌل -
 .المرجانٌات فٌه عاشت بحرا كانت سنة ملٌون23 لبل بشار منطمة أن ذلن ٌفسر -8
 .للحٌوان الرخوة للمادة تحللً نشاط أي حدوث تمنع التً الجلٌدٌة المنطمة طبٌعة فً ٌكمن السر -2
 .دلٌمة بحرٌة حٌة كائنات أصله البترول بأنت ذلن ٌفسر -3
 .الحرارة وشدٌد رطب استوائً بمناخ تتمٌز كانت المناطك هذة أن ذلن ٌعنً -4
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 فرضٌة مثل لاسٌة طبٌعٌة ظروف بسبب اختفاؤها تم التً المدٌمة الحٌة للكائنات حصل تطور هنان ان ٌعنً -5
 .الدٌناصورات على لضت التً نالنٌاز

 
 :لثالثا التمرين

 مستحاثة عٌش وسط بناء إعادة -8

  

 

 

 

 

 

 

 :لثالثا رينالتم
       الجدول ؤلم -8

 البجلة الدٌنصور األركٌوبٌترٌكس 
 + - + رٌش تحمل أجنحة

 + - - منمار
 - + + فمرات+  طوٌل ذٌل
 + - - فمرات+  لصٌر ذٌل

 واألركٌوبٌتركس الحجلة بٌن نةرالمما  -2

 . ومخالب وذٌل وأجنحة رٌش وجود

  والدٌنصور األكٌوبٌترٌكس بٌن الممارنة -3

  حرشفً جلد طوٌل ذٌل سنانأ به فم -

 الجسم تملص الحجم حٌث من تطورت لد المدٌمة العصور وزواحف طٌور أن الممارنة هذه من نستخلص -4

 .األعضاء بعض وضمور

  الدناصٌر من تطورت  الحالٌة الطٌور اعتبار ٌمكن ال -5

 واألسنان ًالحرشف والجسم الرٌش وهو الحالً العصر الطٌور ممٌزات أهم غٌاب هو السبب التعلٌل

 

 

 هذا الكتاب أنجز بواسطة المولع األول للدراسة فً الجزائر من طرف عدة أساتذة جزاهم هللا خٌرا
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