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1 
فرع من العلوم یدرس العالقات المتبادلة بین 

 أي المخلوقات التالیة من المخلوقات الكانسة 5 المخلوقات الحیة و تفاعالتھا مع بیئاتھا

 القط  أ میاءعلم الكی  أ
 الفأر  ب علم الفیزیاء  ب
 تباع الشمس  ج علم البیئة  ج
 الروبیان  د علم األرض  د

جمیع المستویات  تضمأي مستویات التنظیم األتیھ  2
بخار الماء الذي ینتج من سطوح أوراق النباتات  6 األخرى

 في عملیة النتح تبلغ
 % 10  أ المجتمع الحیوي  أ

 % 70  ب یئيالنظام الب  ب
 %  50  ج الفرد  ج
 % 30  د الجماعة الحیویھ  د
 اكبر نسبھ للنیتروجین توجد في 7 المساحة التي یعیش فیھا المخلوق الحي تسمي 3
 البروتینات  أ االطار البیئى  أ

 الغالف الجوي  ب الموطن  ب
 الكربوھیدرات  ج العوامل الحیویة  ج
 ریاتالسك  د مستویات التنظیم  د

 معظم ماء البركة او البحیرةفي حرارة الدرجة  8 نبات فینوس من النباتات 4
 تكون ھي نفسھا في فصل

 الشتاء  أ المتطفلة  أ
 الصیف  ب المفترسة  ب
 الربیع  ج المتعایشة  ج
 الخریف  د المتقایضة  د
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األراضي المشبعة بالماء مثل السبخات 
على معدل فیھا معدل التبخر السنوي  قة یزیدمنط 15 تسميوالمستنقعات 

 ولالھط
 الصحراء  أ منطقة اللوجھ  أ

 المنطقة القطبیة  ب المنطقة المظلمة  ب
 المعتدلة الغابات  ج الرسوبیات  ج
 التندرا  د األراضي الرطبة  د

المخلوقات الحیة التي تتغذي علي النباتات  10
 واحد كثر من مخلوق حي عندما یستخدم ا 16 والحیوانات تسمي

 یحدثھ في الوقت نفس ذاتھاالمصادر 
 التنافس  أ قارتةال  أ

 التطفل  ب كانسةال  ب
 التكافل  ج كالت اللحومآ  ج
 التقایض  د كالت االعشابآ  د

ھا مخلوق حي بینما یتضرر یعالقة تكافل یستفید ف 11
 تتغذي معظم المخلوقات الحیة علي اكثر من  17 اآلخر

 وع من المخلوقات الحیة فين
 ھرم الطاقة  أ االفتراس  أ

 الشبكة الغذائیة  ب التقایض  ب
 مستوى غذائى  ج التنافس  ج
 كتلةھرم ال  د التطفل  د

بینھا  مجموعة من جماعات حیویة تتفاعل في ما 12
 ات الحیة ھوالعامل المحدد لجمیع المخلوق 18 في الوقت نفسھنفسھا  وتحتل المنطقة الجغرافیة 

 الماء  أ يالنظام البیئ  أ
 ضوء الشمس  ب يالمجتمع الحیو  ب
 المناخ  ج الغالف الحیوي  ج
 درجة الحرارة  د الجماعة الحیویة  د

حیوان الفقاري طري یعیش داخل تركیب یشبھ  19 بالمواد المغذیة تسمى الفقیرة البحیرات والبرك 13
 الحجارة

 القرش  أ حقیقیة التغذیة  أ
 الجلكي  ب عدیمة التغذیة  ب
 الجریث  ج التغذیة قلیلة  ج
 المرجان  د التغذیة كثیرة  د

عن عدد علماء البیئة للتعبیر ھمصطلح یستخدم 14
 یستخلص من  سالیسن لم مسكن األ 20 لجماعةا یغادرونفراد الذین األ

 البكتریا  أ الھجرة الداخلیة  أ
 فطریاتال  ب الھجرة الخارجیة  ب
 الطحالب  ج القدرة االستیعابیة  ج
 شجرة الصفصاف  د معدل نمو الجماعة  د

 الســــؤال  الثاني 

 یتبع               
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 الفئة العمریة ينجاب یحدث فعدم القدرة على اإل 27 االفتراس والمرض والتطفل والتنافس عامل 21

 ما بعد الخصوبة  أ مثالى  أ
 الخصوبة  ب غیر مثالى  ب
 يمو الصفرالن  ج یعتمد على الكثافة  ج
 ما قبل الخصوبة  د یعتمد على الكثافة ال  د

  ذاتیة التغذیة وتعیش ، بحریة مخلوقات حیة تطفو  22
 عوامل واألعاصیر والفیضاناتالجفاف  عد ی 28 المالحةأو البحریة العذبة  هالمیا يف

 تعتمد على الكثافة  أ العوالق  أ
 مثالیة  ب الرسوبیات  ب
 تعتمد على الكثافة ال  ج األسماك  ج
 غیر مثالیة  د المحار  د

نواع المختلفة تستطیع البیئة فراد األأكبر عدد من أ 23
 خر مخلوق حي من النوع  یسمىأموت  29 ةطول فترة ممكندعمھ ومساعدتھ على العیش أل

 تنوع األنواع  أ معدل نمو الجماعة  أ
 االنقراض  ب الھجرة الداخلیة  ب
 يالتنوع الوراث  ج ارجیةالھجرة الخ  ج
 يتنوع النظام البیئ  د القدرة االستیعابیة  د

 التغیر في الجماعة من معدل والدات ووفیات عالٍ  24
الخصائص الوراثیة التي  أوالجینات المتنوعة  30 إلى معدل والدات ووفیات منخفض

 جماعات تشكللوھبھا الخالق ل
 الوراثيالتنوع   أ التركیب العمري  أ
 يالنمو الصفر  ب معدل نمو الجماعة  ب
 تنوع األنواع  ج التحول السكانى  ج
 يتنوع النظام البیئ  د القدرة االستیعابیة  د

النظام  يحد األنواع دور كبیر فذا كان ألإ 31 عدد الموالید في فترة زمنیة محددة 25
 فیسمى ھذا النوع يالبیئ

 ساسحجر األ  أ كثافة الجماعة  أ
 يالنمو الصفر  ب جماعةلل معدل الموالید  ب
 يالتنوع الحیو  ج القدرة االستیعابیة  ج
 االستغالل الجائر  د معدل نمو الجماعة  د

    عندما یتساوى معدل الموالید والھجرة الخارجیة  26
ع بالعملیات الطبیعیة اسر ستبدلَ الموارد التي تُ  32 مع معدل الوفیات والھجرة الداخلیة یحدث

 ك تسمىستھلَ مما تُ 
 الوقود األحفوري  أ النمو الصفري للجماعة  أ
 الموارد غیر المتجددة  ب التحول السكاني  ب
 الموارد المتجددة  ج التركیب العمري  ج
 الیورانیوم  د القدرة االستیعابیة  د

 الســــؤال  الثاني 

 یتبع               
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 39 مراض الحساسیة الحادة للجھاز التنفسيأسبب ت 33

والبوتاسیوم  زیل الكالسیوممن األسباب التى ت
 خرى من التربةوالمواد المغذیة األ

 يالتنوع الحیو  أ شجرة المورینجا  أ
 يالمطر الحمض  ب شجرة البروسوبس  ب
 يالتضخم الحیو  ج شجرة اللبالب  ج
 يالنمو الصفر  د قدالغرشجرة   د

زالة إل مثل الفطریات استخدام مخلوقات حیة 34
 40 ملوثة یسمى ةمنطق المواد السامة من

بیئي  موطن إلى قللة التي تنتیصنواع غیر األاأل
 تسمى بقصد أو عن غیر قصد جدید

 األنواع المحلیة  أ المعالجة بالمبیدات  أ
 الرائدةنواع األ  ب التلوث  ب
 صیلةاأل األنواع  ج المعالجة الحیویة  ج
 األنواع الدخیلة  د المعالجة الكیمیائیة  د

35 
       نواع أ عالیة من ث تتعرض فیھ نسبةحد

     المخلوقات الحیة جمیعھا لالنقراض في فترة 
 زمنیة قصیرة نسبیا

جزاء صغیرة من ألى إانفصال النظام البیئي  41
 یسمى األرض

 يتجزئة الموطن البیئ  أ تنوع األنواع  أ
 يالنمو الصفر  ب االستغالل الجائر  ب
 ساسحجر األ  ج التدریجياالنقراض   ج
 يالتنوع الحیو  د ياالنقراض الجماع  د

      تنتج مواد تفید في معالجة وجدت حدیثًا زھرة 36
تقوم النباتات الخضراء أثناء عملیة البناء الضوئى  42 نواع سرطان الدمأبعض 

 زبتحریر غا
 ثانى أكسید الكربون  أ البنفسج  أ

 الھیدروجین  ب كةنْ الوِ   ب
 النیتروجین  ج اللوتس  ج
 األكسجین  د التولیب  د

 43 المضاد الحیوي البنسلین یستخلص من 37
تناقص في استجابة الحیوان لُمثیر لیس لھ تأثیرات 

ضھ لھذا المثیر بشكل  إیجابیة أو سلبیة بعد تعرُّ
ر  متكرَّ

 التضخم الحیوي  أ فطریات  أ
 الزیادة الحیویة  ب بكتریا  ب
 الفترة الحساسة  ج طحالب  ج
 التعود  د شجرة الصفصاف  د

من سرعة االنقراض في ید زمن العوامل التي ت 38
التفكیر واالستنتاج ومعالجة المعلومات وحل  44 ضرالوقت الحا

 المشكالت سلوكات
 إجرائیة  أ تنوع األنواع  أ

 إدراكیة  ب الموارد الطبیعیة  ب
 مطبوعة  ج االستغالل الجائر  ج
 كالسیكیة  د لتنوع الوراثيا  د

 الســــؤال  الثاني 

 یتبع               
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د خالل موسم التزاوج رِّ الطیور تغ بعض ذكور
زیادة مستوى لمثیر داخلي وھو  استجابةً 

 ھرمون
انتقال بعض الحیوانات فصلیا مسافات طویلة الى  48

 مواقع جدیدة مثال على

 سلوك تحدید منطقة النفوذ  أ التستوستیرون  أ
 مع الطعامسلوك ج  ب الثیروكسین  ب
 سلوك السیادة  ج االنسولین  ج
 سلوك الھجرة  د االدرنالین  د

     عند الربط بین نوعین مختلفین من المثیرات  46
 دورة تحدث یومیا كالنوم واالستیقاظ 49 یحدث

 السیادةسلوك   أ التعود  أ
 النمط الیومي  ب السلوك المطبوع  ب
 فترة الحرجةال  ج التعلم الكالسیكي الشرطي  ج
 الفترة الحساسة  د التعلم االجرائى الشرطى  د

بنائھما في مراحل النمو بوان العنایة ألر األیوفّ  50 عالقة قتالیة بین فردین من النوع نفسھ 47
 من خالل المبكرة

 سلوك السیادة  أ سلوك الھجرة  أ
 سلوك المغازلة  ب سلوك الصراع  ب
 حضانةسلوك ال  ج النمط الیومي  ج
 سلوك تحدید منطقة النفوذ  د سلوك جمع الطعام  د

 الســــؤال  الثاني 

          یتبع      
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ا المحیط الماء الدافئ في اتجاه تیارات تحمل  51
تكون مجتمع حیوي في منطقة من الصخور الجرداء  56 األقطاب

 سمى تعاقب ثانوىتربة یُ  أي تي ال تغطیھاال
  X ب   ب   أ  √ أ

 يف والمخلوقات الحیة الدقیقةاألسماك والضفادع  52
 57 الالحیویةموطن السلمون تعد من العوامل 

مثل الشاھین بانتشارھا في نطاق نواع تمتاز بعض األ
 محدود

  X ب  X ب   أ   أ
كلما انتقلنا جغرافیا من المناطق القطبیة الى  58 ثانوى األشناتاألنواع الرائدة فى التعاقب ال 53

 یقل األنواعتنوع  االستوائیة فإن
  X ب  X ب   أ   أ

یعد الحصول علي الطعام والتغذي علیھ مثالین  54
 یتغیر نمو الجماعة البشریة مع مرور الزمن 59 علي سلوك الھجرة

   ب  X ب  √ أ   أ
عمل یفید فرد اخر على حساب یقوم الحیوان ب 55

ستیعابیة من العوامل التى ساعدت في زیادة القدرة اال 60 اإلثارحیاتھ فى سلوك 
 لألرض التقنیات الحدیثة

  √ أ  √ أ
   ب   ب

 الســــؤال  الثاني 

 یتبع               
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 )نصف درجة لكل فقرة  ( :  السؤال الثالث

 ) علل لما یأتي :أ  ( 

 التعاقب الثانوي اسرع من التعاقب االولي.ـ   1 
 الن التربة متوافره وال تزال بعض األنواع موجودهاإلجابة :              

 
 تشبھ الغابات الموسمیة الي حد ما الغابات المعتدلة المتساقطة األوراق ـ  2

 األجابة : الن اوراقھا غالباً ما تسقط اثناء فصل الجفاف للمحافظھ علي الماء              
 
 زرقاء في لونھا .  من الفضاءتبدو  رضیةالكرة األ ـ  3

   بالماء ىمعظمھا مغطّ ألن اإلجابة :               
 

 

 لة التالیة ؟ ئباستخدام الرسم البیاني الذي امامك اجب علي األس ( ب ) 

    )  B( تمثل منطقة عدم التحمل للعامل بالحرف ؟        -1

 )  D(  تمثل منطقة المدي األمثل بالحرف ؟               -2

 )     C( تمثل منطقة األجھاد الفسیولوجي بالحرف؟       -3

 

 

 بأستخدام الرسم البیاني الذي امامك اجب عن األسئلة األتیة   ( ج ) 
 

 (النمو النسبي )ما نمط نمو الجماعة المبین في الرسم ؟       -1

  ( القدرة االستیعابیة )ماذا یمثل الخط األفقي في ھذا الشكل ؟        -2

 ( طور التباطؤ )؟              7 – 1ل الفترة الزمنیة  ماذا تمث -3

 

 

ھو قیام الحیوان بمجموعھ اعمال محدده متتابعة استجابة لمثیر ما :  اإلجابة( د ) عرف نمط األداء الثابت ؟      
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 یتبع               
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  : السؤال الرابع

 )نصف درجة لكل فقرة  (( أ ) اذكر المصطلح العلمي الدال على العبارات التالیة 

 

  
 

 اكمل ما یلي  ( ب )

 ........( الالحیویة )تقسم العوامل الموجودة في البیئة الي العوامل الحیویة والعوامل .....  -1

 ........... ( مصب النھر )ر والجداول تدفق في اتجاه واحد من المنبع الي ..... األنھا -2
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 المصـطـــلـح ــــــــــــــــــارةالعبـــ م
 النماذج  تمثیل عملیة ما او نظام او محاكتھما  علىتساعد العلماء  1
 الجماعة توزیع نمط انتشار الجماعة في منطقة محدده  2

 الفرمونات   مواد كیمیائیة عالیة التخصص تفرزھا بعض الحیوانات للتواصل 3
 المنطقة المضیئة   وتسودھا العوالقلشمس منطقة میاه مفتوحة یصلھا ضوء ا 4

علم یختص بدراسة حجم الجماعات البشریة وكثافتھا وتوزیعھا وحركتھا ومعدالت  5
 الموالید والوفیات

 علم السكان

 الرسوبیات   الجلیدیة نھاراألأو و الریاح أنقلھا الماء ی يالمواد الت 6

المخلوقات الحیة لفھم العالقات المتبادلة یراقب فیھا علماء البیئة  زمنیة طویلةفترة  7
 بینھا 

 تحلیل طویل االمد

 ھرم الطاقة  ھھرم یمثل في كل مستوي من مستویاتھ كمیة الطاقة المتوفرة فی 8

 انتھت األسئلة



 نموذج إجابة
 )مقررات (  الثاني الفصل الدراسي
 ھـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩للعام الدراسي

 

رقم 
 السؤال

 الدرجة المستحقة
اسم  اسم المصحح

 كتابةً  رقماً  المراجع

   خمسة وعشرون  ٢٥ األول

   خمس درجات ٥ الثاني

   درجاتخمس  ٥ الثالث

   خمس درجات ٥ الرابع الثاني الثانوي:الصف ...............................................................................................: اسم الطالب

   ـــــــ ـــــــ الخامس علم البیئة: المادة  :رقم الجلوس

الیوم 
     والتاریخ

 ثالث ساعات :الزمن 
 ـــــــ ـــــــ السادس

  

 أربعون درجة ٤٠ المجموع أربعون درجة كتابة ٤٠ رقًما الدرجة الكلیة 
  

٤٠ 
 

 

 ٨من  ١صفحة 
 

 

 ولدي الطالب وفقك اهللا استعن باهللا ثم ابدأ اإلجابة 

 یتبع               

 
 
 

  : السؤال األول  
  ثم ظلل في المربع الذي أمامك) √ ( ل التالیة وذلك بوضع عالمة اختر اإلجابة الصحیحة في الجم  

 
 

٢٥ 
٢٥ 

المتبادلة بین فرع من العلوم یدرس العالقات  ١
ف�ي  مخلوقات تتغذى على أجزاء من الم�واد المیت�ة ٥ المخلوقات الحیة و تفاعالتھا مع بیئاتھا

 النظام البیئي
    كالت اللحومآ  أ علم الكیمیاء   أ

             كالت االعشابآ  ب علم الفیزیاء  ب
 كانسة  ج علم البیئة  ج
                 قارتة  د علم األرض   د

مستوي یتكون من المجتمع الحیوي و العوامل   ٢
بخار الماءالذي ینتج من المحیطات و البحیرات  ٦  الالحیویة كلھا التي تؤثر في 

            تبلغ نسبتھ 
 % ٩٠  أ الجماعة الحیویة  أ

 % ٧٠  ب النظام البیئي  ب
 %  ٥٠  ج المنطقھ الحیویة  ج
 % ٣٠  د الحیويالغالف   د

الدور او الموضع الذي یؤدیة المخلوق الحي في بیئتة  ٣ 
 النیتروجین عنصر موجود في  ٧  یسمي 

   البروتینات    أ           االطار البیئى  أ
 الماء  ب الموطن  ب
 الكربوھیدرات  ج العوامل الحیویة  ج
 السكریات  د       مستویات التنظیم  د

 معظم ماء البركة او البحیرة في حرارة الدرجة  ٨               مخلوق حي لمخلوق حي اخر یسميالتھام  ٤ 
 تكون ھي نفسھا في فصل

 الشتاء  أ التنافس  أ
 الصیف  ب االفتراس  ب
 الربیع  ج التقایض  ج
 الخریف  د  التعایش  د



 

 
 ٨من  ٢صفحة 

  
 
 

 
 
 
 

  
  ٩ 

نطاق من منطقة المد والجزر یكون جاف معظم 
على معدل فیھا معدل التبخر السنوي  منطقة یزید ١٥ الوقت

 ولالھط
 الصحراء  أ        المد المنخفض نطاق  أ

 المنطقة القطبیة  ب           الرذاذ نطاق  ب
           المعتدلة الغابات  ج         المد المتوسط نطاق  ج
 التندرا  د                                                                                 المرتفع   المد  نطاق  د

المصادر واحد عندما یستخدم اكثر من مخلوق حي  ١٦ األسود و الوشق من المخلوقات ١٠
 یحدثھ في الوقت نفس ذاتھا

 التنافس  أ قارتةال  أ
   التطفل  ب كانسةال    ب
   التكافل  ج كالت اللحومآ   ج
 التقایض  د كالت االعشابآ    د

ھا مخلوق حي بینما یتضرر یعالقة تكافل یستفید ف ١١
                       كل خطوة في السلسلة أو الشبكة الغذائیة تسمى ١٧ اآلخر

 ھرم الطاقة  أ االفتراس  أ
 ألعدادھرم ا  ب التقایض  ب
 مستوى غذائى   ج التنافس  ج
 كتلةھرم ال  د التطفل  د

بینھا  مجموعة من جماعات حیویة تتفاعل في ما ١٢
 قدرة المخلوق الحي على البقاء عند تعرضھ  ١٨ في الوقت نفسھنفسھا  وتحتل المنطقة الجغرافیة 

 حیویة تسمى لعوامل حیویة او ال
           الذروة  أ ي    النظام البیئ  أ

 التوزیع  ب ي        المجتمع الحیو  ب
 التعود  ج   الغالف الحیوي  ج
 التحمل  د        الجماعة الحیویة  د

حیوان الفقاري طري یعیش داخل تركیب یشبھ  ١٩ بالمواد المغذیة تسمى الفقیرة البحیرات والبرك ١٣
           الحجارة

 القرش  أ                 حقیقیة التغذیة  أ
 الجلكي  ب       عدیمة التغذیة  ب
 الجریث  ج                  التغذیة قلیلة  ج
 المرجان   د    التغذیة كثیرة  د

عن عدد علماء البیئة للتعبیر ھمصطلح یستخدم ١٤
 یستخلص من  سالیسن لم مسكن األ ٢٠ ینضمون إلى الجماعة ویدخلونھافراد الذین األ

    البكتریا   أ الھجرة الداخلیة      أ
 الفطریات  ب الھجرة الخارجیة  ب
 الطحالب  ج   القدرة االستیعابیة  ج
               شجرة الصفصاف  د    معدل نمو الجماعة  د

 الســــؤال  الثاني 

 یتبع               



 

 
 ٨من  ٣صفحة 

 
 
 

 
 
 
 

   
         الفئة العمریة ينجاب یحدث فعدم القدرة على اإل ٢٧ االفتراس والمرض والتطفل والتنافس عامل ٢١

               ما بعد الخصوبة  أ   مثالى  أ
   الخصوبة  ب غیر مثالى  ب
 ي               النمو الصفر  ج    یعتمد على الكثافة  ج
        ما قبل الخصوبة  د    یعتمد على الكثافة ال  د

  ذاتیة التغذیة وتعیش ، بحریة مخلوقات حیة تطفو  ٢٢
 عوامل   واألعاصیر والفیضاناتالجفاف  عد ی ٢٨ المالحةأو البحریة العذبة  هالمیا يف

 تعتمد على الكثافة  أ العوالق  أ
 مثالیة  ب الرسوبیات  ب
 تعتمد على الكثافة ال  ج األسماك  ج
 غیر مثالیة  د المحار  د

نواع المختلفة تستطیع البیئة فراد األأكبر عدد من أ ٢٣
 خر مخلوق حي من النوع  یسمىأموت  ٢٩ ةطول فترة ممكندعمھ ومساعدتھ على العیش أل

   تنوع األنواع  أ            معدل نمو الجماعة  أ
 االنقراض  ب الھجرة الداخلیة      ب
 ي        التنوع الوراث  ج الھجرة الخارجیة             ج
 ي      تنوع النظام البیئ  د   القدرة االستیعابیة  د

 التغیر في الجماعة من معدل والدات ووفیات عالٍ  ٢٤
الخصائص الوراثیة التي  أوالجینات المتنوعة  ٣٠ إلى معدل والدات ووفیات منخفض

 جماعات تشكللوھبھا الخالق ل
 الوراثي    التنوع   أ التركیب العمري  أ
     يالنمو الصفر  ب الجماعةمعدل نمو   ب
    تنوع األنواع  ج التحول السكانى  ج
      يتنوع النظام البیئ  د القدرة االستیعابیة  د

النظام  يحد األنواع دور كبیر فذا كان ألإ ٣١ عدد الموالید في فترة زمنیة محددة ٢٥
 فیسمى ھذا النوع يالبیئ

     ساسحجر األ  أ كثافة الجماعة  أ
 يالنمو الصفر  ب الجماعة    معدل الموالید  ب
 يالتنوع الحیو  ج   القدرة االستیعابیة  ج
 االستغالل الجائر  د معدل نمو الجماعة  د

    عندما یتساوى معدل الموالید والھجرة الخارجیة  ٢٦
بالعملیات الطبیعیة اسرع  ستبدلَ الموارد التي تُ  ٣٢   مع معدل الوفیات والھجرة الداخلیة یحدث

   ك تسمىستھلَ مما تُ 
          الوقود األحفوري  أ النمو الصفري للجماعة        أ
    الموارد غیر المتجددة    ب   التحول السكاني  ب
      الموارد المتجددة     ج التركیب العمري           ج
          الیورانیوم  د    القدرة االستیعابیة  د

 الســــؤال  الثاني 

 یتبع               



 

 
 ٨من  ٤صفحة 

 

 

 
 
 

 
 ٣٩ مراض الحساسیة الحادة للجھاز التنفسيأسبب ت ٣٣   

والبوتاسیوم  من األسباب التى تزیل الكالسیوم
 خرى من التربةوالمواد المغذیة األ

                 يالتنوع الحیو  أ       شجرة المورینجا  أ
               يالمطر الحمض  ب     البروسوبسشجرة   ب
               يالتضخم الحیو  ج     شجرة اللبالب  ج
 يالنمو الصفر  د قد     الغرشجرة   د

زالة إل مثل الفطریات استخدام مخلوقات حیة ٣٤
 ٤٠ ملوثة یسمى ةالمواد السامة من منطق

بیئي  موطن إلى قللة التي تنتیصنواع غیر األاأل
 تسمى بقصد أو عن غیر قصد جدید

     األنواع المحلیة  أ المعالجة بالمبیدات               أ
  الرائدة  نواع األ  ب    التلوث  ب
 صیلةاأل األنواع    ج              المعالجة الحیویة  ج
     األنواع الدخیلة  د المعالجة الكیمیائیة  د

٣٥ 
       نواع أ عالیة من حدث تتعرض فیھ نسبة

     المخلوقات الحیة جمیعھا لالنقراض في فترة 
 زمنیة قصیرة نسبیا

جزاء صغیرة من ألى إانفصال النظام البیئي  ٤١
          یسمى األرض

 ي   تجزئة الموطن البیئ  أ تنوع األنواع  أ
          يالنمو الصفر  ب االستغالل الجائر      ب
      ساسحجر األ  ج التدریجي    االنقراض    ج
            يالتنوع الحیو  د ي   االنقراض الجماع  د

      تنتج مواد تفید في معالجة وجدت حدیثًا زھرة ٣٦
تقوم النباتات الخضراء أثناء عملیة البناء الضوئى  ٤٢ نواع سرطان الدمأبعض 

 زبتحریر غا
 ثانى أكسید الكربون         أ البنفسج  أ

 الھیدروجین       ب كة نْ الوِ   ب
 النیتروجین                         ج اللوتس  ج
 األكسجین      د التولیب  د

 ٤٣ المضاد الحیوي البنسلین یستخلص من ٣٧
تناقص في استجابة الحیوان لُمثیر لیس لھ تأثیرات 

ضھ لھذا المثیر بشكل  إیجابیة أو سلبیة بعد تعرُّ
ر     متكرَّ

   التضخم الحیوي  أ فطریات  أ
      الزیادة الحیویة  ب بكتریا  ب
 الفترة الحساسة               ج طحالب  ج
  التعود  د شجرة الصفصاف  د

من سرعة االنقراض في ید زالتي تمن العوامل  ٣٨
التفكیر واالستنتاج ومعالجة المعلومات وحل  ٤٤  ضرالوقت الحا

 المشكالت سلوكات
 إجرائیة        أ                   تنوع األنواع  أ

 إدراكیة  ب       الموارد الطبیعیة  ب
 مطبوعة  ج               االستغالل الجائر  ج
   كالسیكیة  د    الوراثيالتنوع   د

 الســــؤال  الثاني 

 یتبع               



 

 
 ٨من  ٥صفحة 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  ٤٥ 

د خالل موسم التزاوج رِّ الطیور تغ بعض ذكور
زیادة مستوى لمثیر داخلي وھو  استجابةً 
 ھرمون

انتقال بعض الحیوانات فصلیا مسافات طویلة الى  ٤٨
 مواقع جدیدة مثال على

      سلوك تحدید منطقة النفوذ  أ التستوستیرون  أ
 سلوك جمع الطعام  ب  الثیروكسین  ب
     سلوك السیادة  ج االنسولین  ج
    سلوك الھجرة  د االدرنالین  د

     عند الربط بین نوعین مختلفین من المثیرات          ٤٦
 دورة تحدث یومیا كالنوم واالستیقاظ ٤٩ یحدث

 السیادة     سلوك   أ  التعود  أ
 النمط الیومي      ب    السلوك المطبوع  ب
       الفترة الحرجة  ج التعلم الكالسیكي الشرطي  ج
 الفترة الحساسة     د            التعلم االجرائى الشرطى  د

بنائھما في مراحل النمو بوان العنایة ألر األیوفّ  ٥٠ عالقة قتالیة بین فردین من النوع نفسھ ٤٧
 من خالل المبكرة

 سلوك السیادة  أ    سلوك الھجرة  أ
 سلوك المغازلة  ب   سلوك الصراع  ب
 سلوك الحضانة  ج       النمط الیومي  ج
 سلوك تحدید منطقة النفوذ  د    سلوك جمع الطعام  د

 الســــؤال  الثاني 

 یتبع               



 

 
 ٨من  ٦صفحة 

 
 
 

  : الثانيالسؤال 

 :ثم ظلل  للعبارة الخاطئة) ب ( الصحیحة أو اختر للعبارة ) أ ( اختر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥ 
٥ 

تكون مجتمع حیوي في منطقة م�ن الص�خور الج�رداء  ٥٦    یسخن سطح األرض بفعل تأثیر البیت الزجاجي ٥١ 
         سمى تعاقب ثانوىتربة یُ  أي التي ال تغطیھا

  X ب   ب   أ  √ أ
 يف والمخلوقات الحیة الدقیقةاألسماك والضفادع  ٥٢

 كماعز الحجاز بانتشارھا الواسعنواع تمتاز بعض األ ٥٧                  الالحیویةموطن السلمون تعد من العوامل 

  X ب  X ب   أ   أ
كلما انتقلنا جغرافیا من المناطق القطبیة الى  ٥٨   األنواع الرائدة فى التعاقب الثانوى األشنات ٥٣

 یقل األنواعتنوع  االستوائیة فإن
  X  ب  X ب   أ   أ

 یتغیر نمو الجماعة البشریة مع مرور الزمن ٥٩ ما طریقة یستجیب بھا الحیوان لمثیرالسلوك  ٥٤
   ب   ب  √ أ  √ أ

یقوم الحیوان بعمل یفید فرد اخر على حساب  ٥٥
ستیعابیة في زیادة القدرة االمن العوامل التى ساعدت  ٦٠ اإلثار    حیاتھ فى سلوك 

     لألرض التقنیات الحدیثة
  √ أ  √ أ
   ب   ب

 الســــؤال  الثاني 

 یتبع               



 

 
 ٨من  ٧صفحة 

  
 
 

 :  السؤال الثالث
 :علل لما یأتي ) أ  ( 

 .التعاقب الثانوي اسرع من التعاقب االوليـ   ١ 
 متوافره وال تزال بعض األنواع موجودهالن التربة                               

 
 .ُتعد النباتات مؤشًرا جیًدا على توزیع المخلوقات الحیة في منطقة ما  ـ  ٢

 ألن معظم المخلوقات الحیة تعتمد في بقائھا على النباتات الخضراء أو الطحالب                           
 
 . ھا زرقاء في لون تبدو من الفضاء رضیةالكرة األ ـ  ٣

   بالماء ىمعظمھا مغطّ ألن                           
 

 

  -:باستخدام الكلمات التي بین االقواس حدد نوع العالقة لكل مما یأتي ) ب ( 

 )تقایض  –تطفل خارجي  –تطفل حضانھ  –تطفل داخلي (                     

 )  تطفل خارجي( و البراغیث  القراد -١

 ) تطفل داخلي ( البكتریا و الدیدان الشریطیة  -٢

 )  تطفل حضانھ( طائر االبقار البني الرأس  -٣

 )  تقایض( السمكة المھرجة و شقائق النعمان  -٤

 

 :عرف كل من   ) ج ( 
  

 تنافص في استجابة الحیوان لمثیر ما  ھو   لتعودا   -١

 من حیاة المخلوق الحي و یستمر بعد ذلك محددهھو التعلم الذي یحدث في فترة زمنیة    السلوك املطبوع -٢

      ٣ـ نمط األداء الثابت   قیام الحیوان بمجموعھ اعمال محدده متتابعة  إستجابھ لمثیر ما

 

 

 
 

 

 

٥ 
٥ ٥ 

 یتبع               



 

 
 ٨من  ٨صفحة 

  
 
 

  : السؤال الرابع

  :اذكر المصطلح العلمي الدال على العبارات التالیة ) أ ( 

 

  
 

 -:حدد نمط التوزیع للجماعھ في كل مما یأتي )ب ( 
  
 عشوائي : طیور الخرشنةـ  ١ 

 
 
 تكتلي : االبلـ   ٢ 

 
  

 

 

 

 

 

٥ 
٥ 
 

 المصـطـــلـح العبـــــــــــــــــــــارة م
 يالتركیب العمر   عدد الذكور وعدد اإلناث في كل من الفئات العمریة الثالث ١
 كثافة الجماعة       دد المخلوقات الحیة لكل وحدة مساحةع ٢

 الفرمونات   مواد كیمیائیة عالیة التخصص تفرزھا بعض الحیوانات للتواصل ٣
 المنطقة المضیئة   میاه مفتوحة یصلھا ضوء الشمس و تسودھا العوالقمنطقة  ٤

علم یختص بدراسة حجم الجماعات البشریة وكثافتھا وتوزیعھا وحركتھا ومعدالت  ٥
 الموالید والوفیات

 علم السكان

 الرسوبیات   الجلیدیة نھاراألأو و الریاح أنقلھا الماء ی يالمواد الت ٦

یراقب فیھا علماء البیئة المخلوقات الحیة لفھم العالقات المتبادلة طویلة  فترة زمنیة  ٧
 بینھا 

 تحلیل طویل االمد

 السلسلة الغذائیة نموذج بسیط یمثل كیف تنتقل الطاقة ضمن النظام البیئي  ٨

 انتھت األسئلة
 


