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يهـدف دليل تقويم العلـوم للصف الثاني االبتدائي إلى أن يألف الطالب االختبـارات المعيارية في العلوم، وإلى 
مراجعـة المفاهيم األساسـية لموضوعات كتاب الطالب. كما تسـهم أنشـطة تقويم األداء في هـذا الدليل - ألنها 

أدوات مساعدة - في قياس مد فهم الطالب موضوعات الكتاب. 


يتوقع أن تسـاعد أسـئلة هـذا الدليل على تدريب الطـالب على أداء اختبارات معيارية في العلوم، تشـمل أسـئلة 

اختيار من متعددٍ، وأسئلة مفتوحة اإلجابة، ومهارات التفكير الناقد. 
اختبار الفصل أ وَ ب: يغطي كل من هذين االختبارين المحتو العلمي للفصل، ويختبر كل منهما معرفة الطالب 
بمفرداته ومفاهيمه. وهما يشمالن أسئلة عن المفاهيم األساسية التي وردت بأشكال عدةٍ؛ للتأكد من فهم الطالب 
 لهـا، كمـا تـم التأكيد فيهما على عدة مهارات علميـة في التفكير. وروعي أن يغطي كل مـن االختبارين المحتو
نفسـه، لكن بأشـكال مختلفة ممـا يوفر للمعلم خيارات متنوعة لالسـتفادة منها في مجـاالت مختلفة، ومن ذلك 

 . اختبارات قبلية، واختبارات بعدية، وتقويم منزلي، أو تقويم إضافيّ
اختبار الدرس: يركز هذا االختبار على مفاهيم محددة وردت ضمن الدرس الواحد.

ز من  ا في الفصل، ويزود الطالب بمهارات يدوية إجرائية تعزّ ا رئيسً نشاط تقويم األداء: يغطي هذا النشاط مفهومً
ا يساعده على تقويم تعلم الطالب.   فهمهم لمحتو الفصل. ويوفر سلم تقويم األداء الرباعي النقاط للمعلم مؤشرً


• صور ورقة االختبار للطالب. 

• احرص على أن يقدم الطالب االختبار معتمدين على أنفسـهم، ويسـاعد على ذلك جلوسـهم متباعدين كل 
منهم عن اآلخر. 

• اطلـب إلـى الطـالب عدم وضع أي شـيء أمامهم، سـو ورقة األسـئلة واألقـالم، مع التأكيـد عليهم بعدم 
التحدث إلى زمالئهم. 

، وتجنب ما قد يلهي الطالب أو يثبطهم.  • احرص على جعل حصة االختبار كما لو كانت حصة اختبار عامٍّ
 إن المعرفـة العلميـة التي يتم تقويمها في هذا الدليل، وفي كتاب الطالب، ستسـاعد الطالب على تكوين أسـاسٍ 

معرفي متين في العلوم لتعلمٍ أفضل في المستقبل.
والله نسأل أن يحقق هذا الدليل األهداف المتوخاة منه، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وتقدمه وازدهاره. 
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لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

   

. قَطْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي باسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ

البذرة معادن الزهرة

بادرة األكسجين دورة الحياة

حبوب اللقاح

ي. ١ فـِ ـا  هَ تَصُّ تَمْ معادن  بــ  ـا  هَ يدِ وِ بِتَزْ ـوِّ  النُّمُ لَـى  عَ النَّبَاتَـاتِ  ـةُ  بَ والتُّرْ ـورُ  خُ الصُّ دُ  ـاعِ تُسَ
. نيَّةٍ دِ عْ حٍ مَ الَ ةِ أَمْ ورَ صُ

٢ .. الزهرة ارَ هوَ  الثِّمَ ورَ وَ نُ البُذُ وِّ كَ ءُ النَّباتِ الَّذي يُ زْ جُ

٣ . . وتُ يَمُ عِيشُ وَ يَ يُّ وَ لُوقُ الحَ خْ و المَ نْمُ يْفَ يَ بَيِّنُ كَ دورة الحياة   تُ

٤ . . يَّةِ لِتَتَنفَّسَ لُوقَاتِ الحَ خْ األكسجين لِلْمَ نْتِجُ النَّبَاتَاتُ  تُ

حبوب اللقاح .. ٥ هارُ  هُ األَزْ نْتِجُ رُ الذي تُ فَ حوقُ األَصْ سْ ى المَ مَّ يُسَ

البذرة .. ٦ ا هوَ  يدً دِ ا جَ باتً يرُ نَ نْبُتُ ويَصِ ءُ النَّباتِ الَّذي يَ زْ جُ

بادرة .. ٧ ى  مَّ ا يُسَ يرً غِ بَاتًا صَ ها نَ وِّ ةِ نُمُ ايَ ةُ في بِدَ رَ نْبِتُ البَذْ تُ



     
    

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ٨ احِ بُوبِ اللَّقَ رُ حُ وْ ا دَ مَ

.ب.  ورِ تَاجِ البُذُ لَى إِنْ دُ النَّبَاتَاتِ عَ تُساعِ .أ.  اءِ ذَ نْعِ الغِ لَى صُ دُ النَّبَاتَاتِ عَ اعِ تُسَ

.د.  ةً ائِمَ اءِ النَّبَاتَاتِ قَ قَ لَى بَ افِظُ عَ تُحَ .ج.  ةِ بَ ثَبِّتُ النَّبَاتَاتِ فِي التُّرْ تُ

؟. ٩ يَّةٌ فُ أنَّ النَّبَاتَاتِ حَ رِ يْفَ أَعْ كَ

ا.ب.  هَ ورَ بُذُ ا وَ هَ ارَ لُ ثِمَ آكُ .أ.  يَّرُ تَغَ تَ و وَ نْمُ يْفَ تَ دُ كَ اهِ أُشَ

.د.  هُ نْتِجُ ي تُ ذِ ينَ الَّ جِ سِ نَفَّسُ األُكْ أَتَ ا. ج.  هَ ارَ هَ مُّ أَزْ أَشُ

؟. ١٠ وِّ لَى النُّمُ انَاتُ النَّبَاتَاتِ عَ يَوَ دُ الحَ اعِ يْفَ تُسَ كَ

.ب.  احِ بُوبَ اللَّقَ لُ حُ نقُ تَ .أ.  نِيَّةِ دِ عْ حِ المَ الَ ا بِاألَمْ هَ دُ وِّ زَ تُ

.د.  اقَ رَ لُ األَوْ أْكُ تَ .ج.  جينَ سِ تَنفَّسُ األُكْ تَ

؟ . ١١ انَاتِ يَوَ طِيهِ النَّبَاتَاتُ لِلحَ ي تُعْ ذِ ا الَّ مَ

ى.ب.  صَ ورَ والحَ البُذُ .أ.  ةَ بَ ورَ والتُّرْ خُ الصُّ

.د.  جينَ سِ األُكْ اءَ وَ ذَ الغِ .ج.  اءَ المَ ءَ وَ وْ الضَّ



      
     

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

نْ ١٢ إِلى ١٤. ةِ مِ ئِلَ نِ األَسْ يبُ عَ ، ثُمَّ أُجِ تَيْنِ رِ التَّالِيَ وَ تَيِ الصُّ وعَ مُ جْ نْ مَ الًّ مِ لُ كُ أَمَّ أَتَ

؟. ١٢ بِهُ النَّباتُ البالونَ شْ يْفَ يُ كَ
كالهما يكبر حجمه.

؟. ١٣ نِ البالونِ تَلِفُ النَّباتُ عَ يْفَ يَخْ كَ
ستتنوع اإلجابات: النبات ينمو من البذرة، والبالون ال ينمو. والنبات حي  والبالون غير حي.

؟. ١٤ يٌّ لُوقٌ حَ خْ ما مَ هُ فَ أيُّ رِ كِنُنِي أَنْ أَعْ مْ يْفَ يُ كَ
تحتاج النباتات إلى الغذاء والماء والهواء لكي تنمو، وهي تنمو بنفسها. في حين أن البالون ال يحتاج 

نفخ فيه الهواء. إلى أي من تلك األشياء، ولكن حجمه يكبر عندما يُ



لِ سِ األَوَّ رْ تِبَارُ الدَّ االسم  اخْ

               –     
    

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

لَى؟. ١ ا إِلَى أَعْ ائِمً ى قَ بْقَ يْ يَ مُ بَعْضَ النَّبَاتِ لِكَ عَ دْ اءِ التَّالِيَةِ يَ زَ أَيُّ األَجْ

هارُ .ب.  األَزْ .أ.  راقُ األَوْ

.د.  ذورُ الجُ .ج.  اقُ السَّ

؟ . ٢ يَواناتِ نِ الحَ تَلِفُ النَّباتاتُ عَ يْفَ تَخْ كَ

.ب.  اءِ تَاجُ إِلَى المَ النَّبَاتَاتُ تَحْ و.أ.  نْمُ تَ تَغيَّرُ وَ النَّبَاتَاتُ تَ

ا.د.  هَ اءَ ذَ نَعُ غِ النَّبَاتَاتُ تَصْ .ج.  انِ كَ المَ اءِ وَ وَ تَاجُ إِلَى الهَ النَّبَاتَاتُ تَحْ

ن:. ٣ ائِبَةِ مِ حِ الذَّ الَ لَى األَمْ لُ النَّبَاتُ عَ صُ يَحْ

.ب.  سِ مْ ءِ الشَّ وْ ضَ .أ.  ةِ بَ التُّرْ

.د.  انَاتِ يَوَ الحَ .ج.  اءِ وَ الهَ

ابَهُ   تَشَ ا يَ بَيِّنَ مَ لَ التَالِيَ ألُ ـكْ ُ الشَّ ألَ . أَمْ ةِ يَّ يقِ قِ بَاتَاتِ الحَ ثْلَ النَّ ةِ مِ يَّ يكِ ـتِ سْ بَاتَاتِ البِالَ ضُ النَّ و بَعْ بْدُ . تَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

 . لِفانِ فِيهِ تَ ، وما يَخْ يُّ تِيكِ سْ بَاتُ البِالَ النَّ يقِيُّ وَ قِ فِيهِ النَّباتُ الحَ

يقِيُّ قِ بَاتُ الحَ ابَهُالنَّ تَشَ يُّ  تَ تِيكِ بَاتُ البِالسْ النَّ

ينمو ويتغير،
 يحتاج إلى الغذاء
والماء والضوء.

سيقان
أوراق
أزهار

ا كما هو يظل دائمً
 فال ينمو وال يتغير،

ال يحتاج إلى الغذاء والماء 
والضوء. 
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سِ الثَّانِياالسم    رْ تِبَارُ الدَّ اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ١ ورِ تَاجِ البُذُ لَى إِنْ دُ النَّبَاتَاتِ عَ اعِ ي يُسَ ذِ ا الَّ مَ

.ب.  انُ يقَ .أ.  السِّ بُوبُ اللَّقاحِ حُ

.د.  اقُ رَ األَوْ .ج.  ورُ ذُ الجُ

ةِ؟. ٢ رَ ةُ غِالفِ البَذْ ظيفَ ما وَ

.ب.  افِ فَ نَ الجَ ةَ مِ رَ ي البَذْ مِ .أ.  يَحْ وِّ لى النُّمُ ها عَ دَ اعِ اءَ لِيُسَ ذَ ةَ الغِ رَ طِي البَذْ عْ  يُ

ةِ.د.  رَ لَ البَذْ اخِ ا دَ يرً غِ بَاتًا صَ نْتِجُ نَ يُ .ج.  نَ البُذورِ ثيرٍ مِ لى إِنْتاجِ كَ هارَ عَ دُ األَزْ  يُساعِ

ا:. ٣ مَ نْدَ يَاةِ النَّبَاتِ عِ ةُ حَ رَ وْ أُ دَ بْدَ تَ

.ب.  ةُ رَ نْبُتُ البَذْ .أ.  تَ ةٌ ثِيرَ اقٌ كَ رَ و أَوْ نْمُ تَ

.د.  ةَ رَ انُ الثَّمَ يَوَ لُ الحَ أْكُ يَ .ج.  ةُ رَ هْ تَّحُ الزَّ تَفَ تَ

. لِكَ بَبَ ذَ حُ سَ ضِّ أَُوَ اةٍ، وَ يَ ةِ حَ رَ وْ لُ دَ وَ هُ أَطْ يْنِ لَ اتَ بَ بَيِّنُ أَيُّ النَّ ، وأُ يْنِ تَ ورَ نُ بَيْنَ الصُّ ارِ قَ . أُ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

 دورة حياة الشجرة أطول من دورة حياة الزهرة؛ ألنها تحتاج إلى فترة أطول لكي تنمو.



 –     
    

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم اخْ

: قَطْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي بِاسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ

البذور المعادن الزهرة

بادرة األكسجين دورة حياة

حبوب اللقاح

١ .. هُ النَّبَاتَاتُ نْتِجُ األكسجين الَّذي تُ انَاتُ  يَوَ تَنفَّسُ النَّاسُ والحَ  يَ

٢ . . حبوب اللقاح ى  مَّ رَ يُسَ فَ وقٍ أَصْ حُ سْ لَى مَ ارُ عَ هَ ي األَزْ تَوِ تَحْ

٣ . . بادرة ى  مَّ يرٌ يُسَ غِ ورِ نَباتٌ صَ نَ البُذُ نْبُتُ مِ يَ

٤ .. ائِبَةٍ حٍ ذَ الَ ةِ أَمْ ورَ ةِ في صُ بَ نَ التُّرْ المعادن مِ ذُ النَّبَاتَاتُ  أْخُ تَ

٥ .. وتُ يَمُ عِيشُ وَ يَ و وَ نْمُ يفَ يَ يِّ كَ لُوقِ الحَ خْ دورة حياة   المَ بَيِّنُ  تُ

٦ .. الزهرة ورَ  نتِجُ البُذُ ي يُ ذِ ءُ النَّبَاتِ الَّ زْ ى جُ مَّ يُسَ

٧ . . البذور نَ  ةُ مِ يدَ دِ و النَّبَاتَاتُ الجَ نْمُ تَ
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لِ باالسم    صْ تِبارُ الفَ اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

تَاجُ النَّاسُ إِلَى النَّبَاتَاتِ ألنَّها:. ٨ يَحْ
.ب.  جينَ سِ نْتِجُ األُكْ .أ.   تُ ينَ جِ سِ مُ األُكْ دِ تَخْ تَسْ

.د.  اءِ تَاجُ إِلَى المَ تَحْ .ج.  سِ مْ ءَ الشَّ وْ تَصُّ ضَ تَمْ

؟. ٩ ارِ هَ يْنَ األَزْ احِ بَ بُوبَ اللَّقَ لُ حُ نْقُ ا الَّذي يَ مَ
.ب.  اقُ رَ األَوْ .أ.  لُ النَّحْ

.د.  ةُ رَ الثَّمَ .ج.  ورُ ذُ الجُ

؟. ١٠ ورِ تَاجِ البُذُ لَى إِنْ دُ النَّبَاتَاتِ عَ اعِ ي يُسَ ذِ ا الَّ مَ
.ب.  احِ بُوبُ اللَّقَ .أ.   حُ اقُ رَ األَوْ

.د.  ورُ ذُ الجُ .ج.  انُ يقَ السِّ

انَاتُ إِلَى النَّبَاتَاتِ ألنَّها:. ١١ يَوَ تَاجُ الحَ تَحْ
.ب.  جينَ األُكسِ رُ الغِذاءَ وَ فِّ وَ .أ.   تُ بوبَ اللَّقاحِ نْتِجُ حُ تُ

.د.  ةٍ تَلِفَ خْ ةٍ مُ ثِيرَ اكِنَ كَ و في أَمَ نْمُ تَ .ج.  ةِ بَ نَ التُّرْ ائِبَةَ مِ ذُ األمْالحَ الذّ تَأخُ



 –     
    

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم اخْ

نْ ١٢ إِلى ١٤. ةِ مِ ئِلَ نِ األَسْ يبُ عَ ، ثُمَّ أُجِ رِ التَّالِيَتَيْنِ وَ تَي الصُّ موعَ جْ نْ مَ الًّ مِ لُ كُ أَتأَمَّ

؟. ١٢ ةَ كَ عْ بَقِ الكَ نْ بَاتُ الزَّ بِهُ نَ شْ فِيمَ يُ
كالهما يتغيَّر ويكبر حجمه.

؟. ١٣ ةِ كَ عْ نِ الكَ بَقِ عَ نْ بَاتِ الزَّ ةُ نَ رَ هْ ِفُ زَ تَل يْفَ تَخْ كَ
ستتنوع اإلجابات. ينمو النبات من البذرة، أما الكعكة فال تنمو. النبات مخلوق حي في حين أن 

ا حيًّا. الكعكة ليست مخلوقً

؟ . ١٤ لُوقٌ حيٌّ خْ ا مَ فَ أَيُّهمُ رِ كِنُني أَنْ أَعْ مْ يفَ يُ كَ
يحتاج النبات إلى الغذاء والماء والهواء لكي ينمو، وهو ينمو بنفسه. بينما ال تنمو الكعكة بنفسها،

ولكن يكبر حجمها عندما يقوم شخص ما بخبزها.
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اءِ االسم    يمُ األَدَ وِ قْ تَ

  
ورٍ  ثِ بُذُ فِ بَيْنَ ثَالَ تِالَ ـهَ االخْ جُ أَوْ هِ وَ ـابُ هَ التَّشَ جُ الِبُ أَوْ فُ الطَّ رَّ تَعَ : يَ فُ دَ الهَ

لَ (ڤِن)  ـكْ لُ شَ مِ كْ يُ ا. وَ هَ ائِصِ صَ ـى خَ لَ ا بِنَاءً عَ هَ نِّفُ ـمَّ يُصَ ، ثُ اعِ نْـوَ ـةِ األَ لِفَ تَ خْ مُ

ا.  هَ اءَ زَ ا أَجْ نً يِّ بَ ةِ مُ رَ مِ البَذْ سْ ومُ بِرَ مَّ يَقُ ، ثُ فِ تِالَ االخْ هِ وَ ابُ هَ التَّشَ جُ ا أَوْ حً ضِّ وَ مُ

              
 ، ةٍ كَ تَرَ شْ اتٍ مُ فَ ا لِصِ قً فْ ورِ وَ ذُ اعٍ مِنَ البُ نْوَ ةَ أَ دَّ الِبُ عِ نِّفُ الطَّ . يُصَ اتٍ جَ رَ بَعُ دَ أَرْ

امِ  دَ تِخْ هِ بِاسْ ابُ التَّشَ فِ وَ تِالَ هَ االخْ جُ يِّنُ أَوْ بَ يُ ، وَ نِ وْ اللَّ لِ وَ ـكْ الشَّ مِ وَ جْ ثْلِ الحَ مِ

ا  يْهَ لَ دُ عَ دِّ يُحَ ةِ، وَ رَ ا لِلبَذْ يًّ ضِ رْ ا عَ عً طَ قْ مُ مَ سُ يَرْ ةٍ، وَ يحَ حِ ةٍ صَ ورَ لِ (ڤن) بِصُ كْ شَ

يـرَ  غِ بَـاتَ الصَّ النَّ ةِ، وَ رَ فَ البَـذْ ــالَ غِ ، وَ بَـةَ لْ ةَ الصُّ ــرَ : القِشْ الِيَـةَ اءَ التَّ ـزَ جْ األَ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ )، بِشَ ةَ قَ لْ بَاتِ (الفَ اءَ النَّ ذَ غِ )، وَ نِينَ (الجَ

اتٍ  فَ ـا لِصِ قً فْ ورِ وَ ـذُ ـنَ البُ اعٍ مِ نْـوَ ةَ أَ ـدَّ بُ عِ الـِ نِّـفُ الطَّ . يُصَ اتٍ جَ رَ ثُ دَ ثَـالَ

فِ  تِالَ ـهِ االخْ جُ مَ أَوْ ظَ عْ يِّنُ مُ بَ يُ ، وَ نِ ـوْ اللَّ لِ وَ ـكْ الشَّ مِ وَ جْ ثْـل الحَ ةٍ، مِ كَ ـتَرَ شْ مُ

اءِ  زَ جْ ةً مِنَ األَ ثَ دُ ثَالَ دِّ يُحَ ةِ، وَ رَ ا لِلبَذْ يًّ ضِ رْ ا عَ عً طَ قْ ـمُ مَ سُ يَرْ ةٍ. وَ يحَ حِ ةٍ صَ ورَ لِ (ڤن) بِصُ كْ امِ شَ دَ تِخْ هِ بِاسْ ـابُ التَّشَ وَ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ ةِ)، بِشَ قَ لْ بَاتِ (الفَ اءِ النَّ ذَ غِ )، وَ نِينَ يرِ (الجَ غِ بَاتِ الصَّ ةِ، والنَّ رَ فِ البَذْ الَ غِ ، وَ بَةِ لْ ةِ الصُّ رَ : القِشْ الِيَةِ التَّ

يِّنُ  بَ يُ ، وَ نِ وْ اللَّ لِ وَ ـكْ الشَّ مِ وَ جْ ثْل الحَ ةٍ، مِ كَ ـتَرَ شْ اتٍ مُ فَ ا لِصِ قً فْ ورِ وَ ذُ يْـنِ مِنَ البُ عَ الِبُ نَوْ نِّـفُ الطَّ . يُصَ تَانِ جَ رَ دَ

ـمُ  سُ يَرْ ، وَ ةً يحَ حِ ا صَ هَ لُّ ـتْ كُ يْسَ ا لَ هَ نَّ ، لَكِ ةٍ يحَ حِ ةٍ صَ ورَ لِ (ڤن) بِصُ ـكْ امِ شَ دَ خْ ـتِ هِ بِاسْ ـابُ التَّشَ فِ وَ تِالَ هَ االخْ جُ أَوْ

 ،( نِينَ يرِ (الجَ غِ بَاتِ الصَّ النَّ ةِ، وَ رَ فِ البَذْ الَ غِ ، وَ بَةِ لْ ةِ الصُّ رَ ا يَلِي: القِشْ مَّ يْنِ مِ أَ زْ دُ جُ دِّ يُحَ ةِ، وَ رَ ا لِلبَذْ يًّ ضِ رْ ا عَ عً طَ قْ مَ

ةِ). قَ لْ بَاتِ (الفَ اءِ النَّ ذَ غِ وَ

مِ  جْ ثْل الحَ ، مِ ةِ كَ تَرَ شْ اتِ المُ فَ ا لِلصِّ قً فْ ورِ وَ ذُ اعٍ مِنَ البُ نْوَ ةِ أَ دَّ نِيفِ عِ وبَةً فِي تَصْ عُ الِبُ صُ دُ الطَّ . يَجِ ةٌ دَ احِ ةٌ وَ جَ رَ دَ

ةِ،  رَ ا لِلبَذْ يًّ ضِ رْ ا عَ عً طَ قْ مُ مَ سُ يَرْ لِ (ڤن). وَ كْ امِ شَ دَ تِخْ هِ بِاسْ ابُ التَّشَ فِ وَ تِالَ هَ االخْ جُ يِّنْ أَوْ بَ لَمْ يُ ، وَ لِ كْ الشَّ نِ وَ وْ اللَّ وَ

م. سْ ى الرَّ لَ ةَ عَ رَ اهِ اءَ الظَّ زَ جْ مِّ األَ ، أَوْ لَمْ يُسَ اءِ زَ جْ يعِ األَ مِ لَى جَ لْ عَ تَمِ هُ لَمْ يَشْ لَكنَّ وَ

: اتُ وَ دَ األَ ادُّ وَ وَ المَ
ةٌ•  بِيرَ ةٌ كَ قَ رَ وَ

يـنٍ •  لْوِ  أَقْـالمُ تَ
يَّةٌ أَو أَقْالمُ  عِ مْ شَ

طيطٍ تَخْ

طَةُ •  سِّ توَ قيَِّةٌ مُ رَ أْسٌ وَ  كَ
مِ جْ الحَ

ؤوسٍ •   ثَالثُ كُ
ةٍ غيرَ قيَّةٍ صَ رَ وَ

ةٌ •  تَلِفَ خْ ورٌ مُ  بُذُ
يُورِ ةِ الطُّ يَ ذِ لِتَغْ

ةٌ •  يرَ غِ ةٌ صَ قَ لْعَ  مِ
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اءِ  يمِ األَدَ وِ قْ اطُ تَ االسم   نَشَ

  
؟ ورِ نِ البُذُ فُ عَ رِ ا أَعْ اذَ مَ

١ .. مِ جْ طَةِ الحَ سِّ تَوَ أْسٍ مُ ورِ فِي كَ نَ البُذُ ةٍ مِ قَ لْعَ ءَ مِ لْ عُ مِ أَضَ
ةٍ . ٢ تَلِفَ خْ اعٍ مُ ةِ أَنْـوَ ثَ ا إِلَـى ثَالَ هَ ـمُ ا، ثُمَّ أُقَسِّ ينَهَ هِ بَ ـابُ هَ التَّشَ جُ يِّنُ أَوْ أُعَ ، وَ أْسِ ي في الـكَ تـِ ورَ الَّ ـصُ البُـذُ حَّ  أَتَفَ

. عٍ لِّ نَوْ ةً لِكُ يرَ غِ ا صَ أْسً ا كَ مً دِ تَخْ سْ مُ
تِالفِ . ٣ هَ االخْ أَوجُ هِ وَ ـابُ هَ التَّشَ جُ بَيِّنًا أَوْ نْها، مُ يْنِ مِ عَ يْنَ نَوْ نُ بَ ارِ أُقَ ، وَ وسِ الثَّالثِ ؤُ ورَ فِي الكُ ـصُ البُـذُ حَّ  أَتَفَ

ينَها. بَ
٤ .. ورِ يْنَ البُذُ تِالفِ بَ هِ االخْ جُ هِ وأَوْ ابُ هِ التَّشَ جُ هُ بأَوْ لَؤُ أَمْ ، وَ ةٍ قَ رَ لَى وَ اهُ عَ نَ لَ أَدْ كْ مُ الشَّ سُ  أَرْ
٥ .. ةَ عَ بَ ا األَرْ هَ اءَ زَ ا أَجْ يْهَ لَ ةٍ، مبَيِّنًا عَ رَ ةً لِبَذْ ورَ لِ التَّالِي صُ كْ تَ الشَّ مُ تَحْ سُ  أَرْ

ة ١ رَ ابَهُبَذْ تَشَ ة ٢تَ رَ بَذْ

كبيرة الحجمصغير الحجم تكون نباتًا 
ا جديدً
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لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

   

: قَطْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ رَّ لِماتِ التَّالِيَةِ مَ نَ الكَ لٍّ مِ دامِ كُ تِخْ لِي باسْ ا يَ اتِ فِيمَ راغَ ألُ الفَ أَمْ

الزواحف دورة حياة ا أسماكً

الثدييات الحشرة برمائيات

الطائر عذراء يرقة

١ .. فِ اشِ رَ طًّى بِالحَ غَ لْدٌ مُ جِ ئَاتٌ وَ ا رِِ هَ اناتٌ لَ يَوَ الزواحف حَ

٢ .. وٌ رْ رٌ أَوْ فَ عْ ا شَ هَ انَاتٌ لَ يَوَ الثدييات حَ  

٣ .. ا أسماكً ى  مَّ اءِ تُسَ كَ فِي المَ رَّ ا لِتَتحَ هَ انِفَ عَ مُ زَ دِ تَخْ تِي تَسْ انَاتُ الَّ يَوَ الحَ

٤ . . وتُ يَمُ عِيشُ وَ يَ و وَ نْمُ يْفَ يَ انِ كَ يَوَ دورة حياة الحَ بَيِّنُ  تُ

٥ .. يٌّ رِ قَ ودٌ فَ مُ هُ عَ لْبٌ ولَيسَ لَ جيٌّ صُ ارِ طاءٌ خَ هُ غِ انٌ لَ يَوَ الحشرة حَ

٦ .. عذراء ءٍ إِلَى  لُ بِبُطْ وَّ تَحَ بَةٍ تَ لْ ةٍ صُ رَ شْ ةُ بِقِ قَ لَّفُ اليَرَ غَ ما تُ نْدَ عِ

٧ .. برمائيات ىَ  مَّ لِها تُسَ جُ ابِعِ أَرْ يْنَ أَصَ اءٌ بَ شَ ها غِ لَ طْبٌ وَ ا رَ هَ لْدُ تِي جِ اناتُ الَّ يَوَ الحَ

٨ . . يرقة ى  مَّ ةِ تُسَ اشَ رَ يَاةِ لِلفَ ةِ الحَ رَ وْ ةِ في دَ سَ البَيْضَ لِي فَقْ تِي تَ ةُ الَّ لَ حَ رْ المَ

٩ .. ارٌ نْقَ مِ انِ وَ نَاحَ هُ جَ لَ ، وَ يشُ هُ الرِّ مَ سْ طِّي جِ غَ يَوانٌ يُ الطائر حَ
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لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

الٍ . ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

١٠ .: غارِ ألنَّ عَ الصِ يِيَّاتِ مَ اءُ الثَّدْ ى آبَ بْقَ يَ

.ب.  يْ تَعِيشَ ا لِكَ يْهَ تَاجُ إِلَ ا تَحْ هَ ارَ غَ .أ.   صِ ةٍ ايَ مَ تَاجُ إِلَى حِ البَيْضَ يَحْ

فأَ.د.  انٍ أَدْ كَ رُ إِلَى مَ اجِ ها تُهَ ارَ غَ صِ .ج.  تَاءِ ةِ الشِّ تْرَ الَ فَ نَامُ طُوَ ها تَ ارَ غَ صِ

؟. ١١ فِ واحِ نِ الزَّ راتُ عَ شَ تَلِفُ الحَ يْفَ تَخْ كَ

.ب.  يمَ لِتَتَنفَّسَ يَاشِ مُ الخَ دِ تَخْ اتُ تَسْ رَ شَ الحَ .أ.  طْبٌ لْدٌ رَ ها جِ اتُ لَ رَ شَ الحَ

.د.  يٌّ رِ مودٌ فِقْ ها عَ يْسَ لَ اتُ لَ رَ شَ الحَ .ج.  اءٌ ها فِرَ اتُ لَ رَ شَ الحَ

؟. ١٢ ارٌ نْقَ مِ انِ وَ نَاحَ هُ جَ انَاتِ اآلتِيَةِ لَ يَوَ أَيُّ الحَ

.ب.  اةُ فَ لَحْ السُّ .أ.  ةُ اشَ رَ الفَ

.د.  اشُ فَّ الخُ .ج.  ورُ فُ صْ العُ

؟. ١٣ ةِ قَ دَ اليَرَ عْ أْتِي بَ تِي تَ ةِ الَّ لَ حَ رْ مُ المَ ، ما اسْ ةِ اشَ رَ يَاةِ الفَ ةِ حَ رَ وْ في دَ

.ب.  ةُ يرَ غِ ةُ الصَّ اشَ رَ الفَ .أ.  اءُ رَ ذْ العَ

.د.  وِّ ةُ النُّمُ لَ تَمِ كْ ةُُ المُ اشَ رَ الفَ .ج.  ةُ البَيْضَ
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لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

. ةِ اشَ رَ يَاةِ الفَ ةِ حَ رَ وْ لِ دَ احِ رَ نْ مَ ةٍ مِ لَ حَ رْ لِّ مَ بَةِ لِكُ نَاسِ ةِ المُ لِمَ اغَ بِالكَ رَ ألُ الفَ ، ثُمَّ أَمْ ومَ التَّاليَةَ سُ لُ الرُّ أَتَأَمَّ

ةِ اشَ رَ اةِ الفَ يَ ةُ حَ رَ وْ دَ

                               بيضة. ١٤                                يرقة. ١٥

                             عذراء. ١٦                 فراشة مكتملة النمو. ١٧



   –    
    

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

نْ ١٨ إِلى ٢١. نِ األَسئِلةِ مِ يبُ عَ ، ثُمَّ أُجِ اتِ التَّالِيَةَ بَارَ أُ العِ رَ أَقْ

 ، كُ مَ نْها السَّ ةً مِ ثِيرَ اناتٍ كَ يَوَ نا حَ دْ ـاهَ ، وشَ انَاتِ يَوَ وقِ الحَ شـامٍ إلى سُ ودٍ وهِ ـعُ دَ وسُ مَ ائِي أَحْ قَ دِ عَ أَصْ بْتُ مَ هَ ذَ
. طُّ ، والقِ اءُ البَبَّغَ وَ

     

؟ دُ مَ تارَ أَحْ انٍ اخْ يَوَ أَيَّ حَ . فَ تَيْهِ ئَ اءَ بِرِ وَ تَنَفَّسُ الهَ يَ وٌ وَ رْ هُ فَ ا لَ يَوانً يتِهِ حَ دُ إِلى بَ مَ ذَ أَحْ ١٨. أَخَ
الـقط.

؟ يتِهِ ودٌ إِلَى بَ عُ ذَ سُ انٍ أَخَ يَوَ . فأَيَّ حَ انِفُ عَ هُ زَ لَ ورٌ وَ هُ قُشُ ا لَ انً يَوَ ودٌ حَ عُ تَارَ سُ ١٩. اخْ
السمكة.

؟  امٌ شَ تَارَ هِ يَوانٍ اخْ أَيَّ حَ . فَ نْقارٌ مِ يشٌ وَ هُ رِ ا لَ انً يَوَ يتِهِ حَ امٌ إِلَى بَ شَ ذَ هِ ٢٠. أَخَ
الببغاء.

؟  بُه ليَعِيشَ فِيهِ نَاسِ انٍ يُ كَ أَيُّ مَ ؟ وَ يمُ يَاشِ هُ خَ لَ يٌّ وَ ارِ قَ بَقَ فَ ا سَ مَّ انٍ مِ يَوَ ٢١. أَيُّ حَ
السمكة، ستحتاج إلى مكان يتوافر فيه الماء.



              –    
     

لِاالسم   سِ األَوَّ رْ تِبَارُ الدَّ اخْ

: الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ١ رَ انَاتِ األُخْ يَوَ نِ الحَ تَلِفُ الطَّائِرُ عَ يْفَ يَخْ كَ

ا.ب.  يْضً عُ بَ يَضَ .أ.  كُضَ رْ تَطِيعُ أَنْ يَ سْ يَ

.د.  ينَ جِ سِ تَنَفَّسُ األُكْ يَ .ج.  يشٌ هُ رِ لَ

؟. ٢ رَ انَاتِ األُخْ يَوَ بعْضِ الحَ راتِ وَ شَ تِالفٍ بَينَ الحَ بَرُ اخْ ا أَكْ مَ

.ب.  يٌّ رِ ودٌ فِقْ مُ اتِ عَ رَ شَ يْسَ لِلحَ لَ .أ.  ةٌ نِحَ راتِ أَجْ شَ لِلحَ

.د.  لْبٌ طَاءٌ صُ اتِ غِ رَ شَ لِلحَ .ج.  ئاتٌ راتِ رِ شَ لَيسَ لِلحَ

ةِ؟. ٣ ورَ هِ الصُّ ذِ رِ فِي هَ انِ الظَّاهِ يَوَ عُ الحَ ما نَوْ

.ب.  يِيٌّ ثَدْ .أ.  فٌ احِ زَ

.د.  ائِيٌّ مَ رْ بَ .ج.  ةٌ رَ شَ حَ

؟ ضٍ نْ بَعْ ها عَ ضُ ةً بَعْ لِفَ تَ خْ انَاتُ مُ يَوَ و الحَ بْدُ ا تَ اذَ رُ لِمَ سِّ فَ .  أُ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ
تبدو الحيوانات مختلفة؛ ألن لها أجزاء مختلفة، وتعيش  في أماكن مختلفة، ولكنها تحتاج إلى الكثير من 

األشياء نفسها. أجزاؤها تساعدها على الحصول على ما تحتاج إليه من المكان الذي تعيش فيه.



       –     –    
    

سِ الثَّانِي رْ تِبَارُ الدَّ االسم   اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ حيحَ ِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ١ مِ سْ انِ في الرَّ رَ ظْهَ يَاةِ يَ ةِ الحَ رَ وْ نْ دَ أَيْنِ مِ زْ أَيُّ جُ

.ب.  يرٌ غِ انٌ صَ يَوَ حَ ةٌ وَ يْضَ ـلُ أ.  بَ تَمِ كْ مُ انٌ  يَـوَ حَ وَ ـةٌ  يْضَ  بَ
. وِّ النُّمُ

رُ د.  آخَ وِّ وَ لُ النُّمُ تَمِ كْ انٌ مُ يَوَ  حَ
. يِّتٌ مَ

لُ ج.  تَمِ كْ رُ مُ يرٌ وآخَ غِ يَوانٌ صَ  حَ
. وِّ النُّمُ

) في أنَّها:. ٢ تَاكِيتِ اجِ (الكَ جَ ارِ الدَّ غَ نْ صِ ) عَ اءِ رَ غارُ الكِالبِ (الجِ تَلِفُ صِ تَخْ

.ب.  ذَّ تَغَ ال تَ ها.أ.  سِ تِناءَ بِنَفْ تَطِيعُ االعْ ال تَسْ

.د.  نامُ ال تَ اتِها.ج.  هَ فُ أُمَّ رِ ال تَعْ

؟. ٣ ةُ قَ ا اليَرَ مَ

.ب.  لِ كْ ةِ الشَّ ودِيَّ ةٍ دُ لَ حَ رْ ةٌ في مَ اشَ رَ .أ.  فَ ةِ ةِ البَيْضَ لَ حَ رْ ةٌ في مَ اشَ رَ فَ

.د.  وِّ ةُ النُّمُ لَ تَمِ كْ ةٌ مُ اشَ رَ فَ .ج.  ةٌ يرَ غِ ةٌ صَ اشَ رَ فَ

. اةِ القِطِّ يَ ةِ حَ رَ وْ دَ عِ وَ دَ فْ اةِ الضِّ يَ ةِ حَ رَ وْ نُ بَيْنَ دَ ارِ قَ . أُ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ
نَيبة من البيض، وهو ال يشبه الضفدع، وفي فترة قصيرة تظهر أرجله، ثم  في دورة حياة الضفدع يفقس أبو ذُ
يستطيع الحركة على اليابسة عندما يصبح مكتمل النمو. أما عندما تولد القطط فتبدو صغارها شبيهة بها، 

وتبقى مع أمهاتها حتى تستطيع أن تعتني بنفسها. 



    –    
     

لِ باالسم    صْ تِبارُ الفَ اخْ

   

: قَطْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ رَّ اتِ التّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ دامِ كُ تِخْ لِي بِاسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ

الزواحف دورة حياة األسماك

الثدييات الحشرات البرمائيات

الطيور العذراء يرقة

١ .. وتُ يَمُ عِيشُ وَ يَ و وَ نْمُ يْفَ يَ بيِّنُ كَ انِ تُ يَوَ دورة حياة الحَ

٢ .. البرمائيات لَى  ثَالٌ عَ عُ مِ دَ فْ الضِّ

٣ .. الزواحف لَى  ثِلةٌ عَ ابِينُ أَمْ فُ والثَّعَ الحِ السَّ

٤ . . يرقة ةِ  ورَ ةِ في صُ نَ البَيْضَ ةُ مِ اشَ رَ قِسُ الفَ فْ تَ

٥ .. رٌ عْ وٌ أَو شَ رْ فَ ئَاتٌ وَ ا رِ هَ ها لَ يعُ مِ الثدييات جَ

الشرنقة .. ٦ ةُ  لَ حَ رْ هِ مَ ذِ هَ ، وَ ءٍ ةُ بِبُطْ قَ يَّرُ اليَرَ تَغَ ةِ تَ رَ شْ لِ القِ اخِ فِي دَ

٧ .. األسماك ى  مَّ يَاتِها تُسَ الَ حَ يمُ طُوَ يَاشِ ا خَ هَ تِي لَ انَاتُ الَّ يَوَ الحَ

٨ . . الحشرات نَ  انٌ مِ يَوَ اءُ حَ سَ نْفُ الخُ

٩ .. يشُ ها الرِّ مَ سْ طِّي جِ غَ تِي يُ ةُ الَّ يدَ حِ انَاتُ الوَ يَوَ يَ الحَ الطيور هِ



    –    
    

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم اخْ

لِي: ا يَ مَّ الٍ مِ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ١٠ يشٌ هُ رِ لِي لَ ا يَ مَّ انٍ مِ يَوَ أَيُّ حَ

.ب.  فُ احِ الزَّ .أ.  يِيُّ الثَّدْ

.د.  الطَّائِرُ .ج.  ةُ كَ مَ السَّ

؟. ١١ ةٌ يحَ حِ اتِ التَّالِيَةِ صَ بَارَ أَيُّ العِ

ا.ب.  اتِهَ ئَ ةً رِ مَ دِ تَخْ سْ تَنَفَّسُ مُ اتُ تَ رَ شَ الحَ .أ.  رٌ عْ وٌ أَو شَ رْ ا فَ هَ اتُ لَ رَ شَ الحَ

.د.  فِ اشِ رَ طًّى بالحَ غَ ها مُ لْدُ اتُ جِ رَ شَ الحَ .ج.  لٍ جُ تُّ أَرْ ا سِ هَ اتُ لَ رَ شَ الحَ

يِيَّاتِ فِي أنَّها:. ١٢ ارِ الثَّدْ غَ نْ صِ فِ عَ احِ وَ ارُ الزَّ غَ تَلِفُ صِ تَخْ

ها.ب.  سَ يَ نَفْ مِ تَحْ  وَ ذَّ تَغَ ا.أ.   تَ هَ سِ كَ بِنَفْ رَّ تَحَ تَ

.د.  اتَ وَ عَ األَصْ مَ تَسْ .ج.  لِيبَ بَ الحَ رَ تَشْ

ا؟. ١٣ هَ ارَ غَ عُ صِ ضِ تِي تُرْ انَاتُ الَّ يَوَ ا الحَ مَ

.ب.  يِيَّاتُ .أ.  الثَّدْ الطُّيُورُ

.د.  ائِيَّاتُ مَ البَرْ .ج.  فُ احِ وَ الزَّ



    –    
     

لِ باالسم    صْ تِبارُ الفَ اخْ

الًّ  بُ كُ نَاسِ ةِ الَّتِي تُ لَ حَ رْ مَ المَ تُبُ اسْ ، ثُمَّ أَكْ رِ ودِ األَيْسَ مُ اتِ الَّتِي فِي العَ بَارَ أُ العِ رَ أَقْ ، وَ لَ التَّالِيَ وَ دْ لُ الجَ أَمَّ أَتَ

: نِ ودِ األَيمَ مُ ا فِي العَ نْهَ مِ

ةِ لَ اةِ النَّمْ يَ ةُ حَ رَ وْ دَ

. نٍ انٍ آمِ كَ لِ فِي مَ ةُ النَّمْ لِكَ ا مَ هَ عُ ، تَضَ لِ كْ يَّةُ الشَّ بيْضِ ا وَ دًّ ةٌ جِ يرَ غِ صَ                بيضة. ١٤

. يُونٌ ا عُ هَ يْسَ لَ ةٍ لَ يرَ غِ ةٍ صَ ودَ ثْلَ دُ و مِ بْدُ قِسُ تَ فْ ا تَ مَ نْدَ عِ                 يرقة. ١٥

 . ءٍ هُ بِبُطْ لَ يَّرُ داخِ تغَ تَ ا، وَ هَ لَ وْ بًا حَ لْ الفًا صُ جُ غِ نْسِ تَ               عذراء. ١٦

. ةٍ ئيسَ زاءٍ رَ ةِ أَجْ نْ ثَالثَ ها مِ مُ سْ نُ جِ وَّ تَكَ ، ويَ تٌّ لِها سِ جُ دُ أَرْ دَ عَ      نملة مكتملة النمو. ١٧



    –    
    

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم اخْ

تَلِفانِ فِيه،  ، وما يَخْ انَانِ يَوَ هُ فِيهِ الحَ تَشابَ ا يَ يِّنَ مَ اهُ ألُبَ نَ ـمِ أَدْ سْ ائِرِ فِي الرَّ وَ ءِ الدَّ لْ الِ ١٨ بِمَ ـؤَ نِ السُّ يبُ عَ أُجِ

لِ التَّالِي. وَ دْ ينًا بالجَ تَعِ سْ ةٍ مُ لِّ دائِرَ تَ كُ انِ تَحْ يَوَ ةِ الحَ وعَ مُ جْ ةِ مَ وكِتَابَ

A2AS_C02_002B_SC07 A2AS_C02_002B_SC07. ةَ قِسُ البَيْضَ فْ يَ . ةَ قِسُ البَيْضَ فْ يَ

. لِ جُ ابِعِ األَرْ يْنَ أَصَ اءٌ بَ شَ هُ غِ لَ . لِ جُ ابِعِ األَرْ يْنَ أَصَ اءٌ بَ شَ هُ غِ لَ

لِهِ ٢. جُ دُ أَرْ دَ عَ لِهِ ٤. جُ دُ أَرْ دَ عَ

. يشُ وهُ الرِّ سُ يَكْ . طْبٌ لْدٌ رَ طِّيهِ جِ غَ يُ

. اءِ نَ المَ بِ مِ رْ عِيشُ بِالقُ يَ . اءِ نَ المَ بِ مِ رْ عِيشُ بِالقُ يَ

عُ دَ فْ ابَهُالضِّ تَشَ ةُتَ البَطَّ

عدد األرجل ٤، 
وجلده رطب.

عدد أرجله ٢، 
ويكسوه الريش.

يفقس من البيضة، 
وله غشاء بين أصابع 

األرجل، ويعيش 
بالقرب من الماء.

١٨ . 

انِ  يَوَ ةُ الحَ وعَ مُ جْ يَوانِ مَ ةُ الحَ موعَ جْ مَ
الطُّيورالبرمائيات



اءِ االسم    يمُ األَدَ وِ قْ تَ

    –    
     

   

يـشُ  تَعِ يْـفَ  كَ يِّـنُ  بَ تُ انَـاتِ  يَوَ الحَ ـةِ  يقَ دِ لِحَ ةً  ـرَ نَشْ بُ  الـِ الطَّ ـرُ  ضِ : يُحْ فُ دَ الهَ

ي،  تَمِ نْ ةٍ يَ وعَ مُ جْ إِلَى أَيِّ مَ ةٍ، وَ اقَ لِّ بِطَ لَى كُ انِ عَ يَوَ مَ الحَ دُ اسْ دِّ يُحَ ، وَ انَاتُ يَوَ الحَ

لِ اآلتِي: وَ دْ قَ الجَ فْ لِكَ وَ ذَ ، وَ تِهِ اتِهِ فِي بِيئَ فَ مَّ صِ أَهَ وَ

وفُ رُ اءِالنِّيصُالخَ نَّ بُو الحِ اةٌأَ فَ حْ لَ سُ

يِيٌّ دْ يِيٌّثَ ائِرٌثَدْ فٌطَ احِ زَ

هُ  مَ سْ طِّي جِ غَ يُ
ي  شِ مْ يَ رُ وَ عْ الشَّ

بَعِ  لَى أَرْ عَ
. لٍ جُ أَرْ

هُ  لَ نِّيٌّ وَ هُ بُ نُ وْ لَ
. ةٌ ادَّ اكٌ حَ وَ أَشْ

انِ  نَاحَ هُ جَ لَ
نِ  الَ جْ رِ وَ

. رُ بِالبَيْضِ اثَ تَكَ يَ وَ

لْبٌ  طَاءٌ صُ هُ غِ لَ
نَ  يهِ مِ مِ يَحْ

رُ  اثَ تَكَ يَ ، وَ اءِ دَ األَعْ
. بِالبَيْضِ

              

انٍ  يَوَ لَّ حَ يِّزُ كُ مَ تِي تُ اتِ الِّ فَ رُ الصِّ كُ يَذْ ا، وَ اتِهَ وعَ مُ جْ مَ انَاتِ وَ يَوَ يعِ الحَ مِ اءَ جَ ـمَ الِبُ أَسْ دُ الطَّ دِّ . يُحَ اتٍ جَ رَ بَعُ دَ أرْ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ بِشَ

لٍ  ـكْ انٍ بِشَ يَوَ لِّ حَ يْنِ لِكُ تَ فَ رُ صِ كُ يَذْ ا، وَ اتِهَ وعَ مُ جْ مَ انَاتِ وَ يَوَ يعِ الحَ مِ اءَ جَ ـمَ الِبُ أَسْ دُ الطَّ دِّ . يُحَ اتٍ جَ رَ ثُ دَ ثَـالَ

. يحٍ حِ صَ

لٍ  ـكْ انٍ بِشَ يَوَ لِّ حَ ةً لِكُ دَ احِ ةً وَ فَ فُ صِ يَصِ ا، وَ اتِهَ وعَ مُ جْ مَ انَاتِ وَ يَوَ ـمِ الحَ ظَ عْ اءَ مُ ـمَ الِبُ أَسْ دُ الطَّ دِّ . يُحَ تَانِ جَ رَ دَ

. يحٍ حِ صَ

ةً  دَ احِ ةً وَ فَ ـفُ صِ يَصِ ا، وَ اتِهَ وعَ مُ جْ مَ انَـاتِ وَ يَوَ اءِ الحَ ـمَ يدِ أَسْ دِ وبَةً فِي تَحْ عُ الِبُ صُ ـهُ الطَّ اجِ وَ . يُ ةٌ دَ احِ ـةٌ وَ جَ رَ دَ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ انَاتِ بِشَ يَوَ ضِ الحَ لِبَعْ

: اتُ وَ دَ األَ ادُّ وَ وَ المَ
ةٌ •  رقَ وَ

انَاتٍ•  يَوَ رِ حَ وَ  بِطَاقَاتُ صُ

اتٌ•  صَّ قَ مِ

غٌ•  مْ صَ

اصٍ•  صَ لَمُ رَ قَ

طِيطٍ •  تَخْ مُ   أَقْالَ
لْوينٍ أَوْ تَ

انَاتٍ يَوَ رِ حَ وَ  بِطَاقَاتُ صُ



    –    
    

اءِ  يمِ األَدَ وِ قْ اطُ تَ االسم   نَشَ

   
يْـفَ تَعِيشُ  بَيِّنُ كَ ي يُ تـِ نْطَقَ ي مِ انَاتِ فـِ يَوَ ـةِ بِالحَ نايَ ـةِ بِالعِ تَصَّ خْ ـاتِ المُ هَ  الجِ ـدَ نْ إحْ لِيـلٍ مِ لَـى دَ ـلُ عَ صُ أَحْ

. ضِ رْ ةٍ لِلعَ يَّ طْوِ لِ مَ مَ لِى عَ ليلِ عَ ا الدَِّ ذَ ينُ بِهَ تَعِ أَسْ . وَ اناتُ يَوَ الحَ
١ .. لِ كْ ا في الشَّ مَ ا كَ يهَ قِ وأَطْوِ رَ ةَ الوَ ذُ قِطْعَ  آخُ

.١.٢.٣

ها.. ٢ لْفَ ي خَ مِ تُبُ اسْ أَكْ ، وَ ةَ حَ فْ لِبُ الصَّ ، ثُمَّ أَقْ لَى الغِالفِ ) عَ ةِ ودِيَّ عُ بِيَّةِ السُّ رَ ةِ العَ لَكَ مْ انَاتُ المَ يَوَ : (حَ تُبُ  أَكْ

٣ .. ةٍ يَّ طْوِ ةٍ مَ حَ فْ لِّ صَ لَى كُ نْْها في أَعْ الًّ مِ قُ كُ ، وأُلْصِ اهُ نَ انَاتِ أَدْ يَوَ  أَقُصُّ بِطَاقَاتِ الحَ

٤ . ، انِ يَوَ يَـاةِ الحَ ةَ حَ رَ وْ ـمُ دَ سُ أَرْ ا. وَ يْهَ ي إِلَ نْتَمِ ي يَ تـِ ةِ الَّ موعَ جْ انِ والمَ يَـوَ ـمَ الحَ ةٍ اسْ ورَ لِّ صُ ـتَ كُ تُـبُ تَحْ  أَكْ
ا. هَ فُ لَها وأَصِ احِ رَ ي مَ مِّ أُسَ وَ
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لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

       

: قَطْ ةً فَ دَ ةً واحِ رَّ لِماتِ التّالِيَةِ مَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ ا يَلي باسْ اتِ فِيمَ راغَ ألُ الفَ أَمْ

ا مفترسً الموطن فريسة السلسلة الغذائية

١ .. ا مفترسً ى  مَّ يْهِ يُسَ لَ  عَ ذَّ رَ لِيَتَغَ انًا آخَ يَوَ طَادُ حَ ي يَصْ ذِ انُ الَّ يَوَ الحَ

٢ .. ذائِهِ لى غِ يَوانُ عَ لُ الحَ صُ نَ يَحْ نْ أَيْ حُ مِ ضِّ السلسلة الغذائية تُوَ  

٣ .. فريسة ى  مَّ  تُسَ رَ انَاتٌ أُخْ يَوَ لُها حَ أْكُ تِي تَ انَاتُ الَّ يَوَ الحَ

٤ .. يَوانَاتُ الحَ كانٌ تَعِيشُ فِيهِ النَّبَاتَاتُ وَ الموطن مَ  



           
    

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ حيحَ ِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟ يْهِ النَّبَاتَاتُ لِتَعِيشَ تاجُ إِلَ لِي ال تَحْ ا يَ مَّ ٥.  أَيٌّ مِ

.ب.  ةُ بَ التُّرْ .أ.  اءُ المَ

ى.د.  صَ الحَ .ج.  سِ مْ ءُ الشَّ وْ ضَ

؟ ائيَّةِ ذَ لِ الغِ السِ يعِ السَّ مِ دُ فِي جَ ي يُوجَ ذِ مُّ الَّ هِ ءُ المُ زْ ا الجُ ٦.  مَ

.ب.  الطُّيُورُ .أ.  راتُ شَ الحَ

.د.  سُ مْ الشَّ .ج.  فُ احِ وَ الزَّ

اناتِ ألَنَّها:  يَوَ يْشِ الحَ ا لِعَ مًّ هِ طِنُ مُ وْ دُّ المَ عَ ٧.  يُ

.ج.  اءِ نَ المَ زْ تَطِيعُ خَ ال تَسْ .أ.  اءٍ اءٍ ومَ ذَ غِ  وَ أْوً تَاجُ إِلَى مَ تَحْ

.د.  اءِ نْ دُونِ المَ يْشَ مِ تَطِيعُ العَ ال تَسْ .ب.  ينِ جِ سِ نْ دُونِ األُكْ يْشَ مِ تَطِيعُ العَ ال تَسْ

ا؟ ةٍ مَ نْطَقَ ائيَّةِ فِي مِ ذَ لِ الغِ السِ ةَ السَّ اسَ اءُ دِرَ لَمَ تَطِيعُ العُ سْ يْفَ يَ ٨.  كَ

.ب.  ةِ نْطَقَ اتِ فِي المِ سَ تَرِ فْ ائِسَ والمُ رَ فُونَ الفَ رَّ تَعَ    يَ
.أ.  ةِ نْطَقَ ةِ بِالمِ اصَّ ائِطِ الخَ رَ لَى الخَ ونَ عَ طَّلِعُ  يَ

.د.  اءِ ذَ ادِرِ الغِ صَ اءِ ومَ نِ المَ ثُونَ عَ بْحَ يَ .ج.  بِ ثُونَ إِلَى الطُّالَّ دَّ تَحَ يَ



            
     

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

نْها: لٍّ مِ بِ لِكُ نَاسِ فِ المُ صْ لَ الوَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ ، وَ رَ التَّالِيَةَ وَ لُ الصُّ أمَّ أَتَ

٩ . ١٠ . 

افٌّ جَ ارٌّ وَ حَ افِئٌ دَ بِيٌّ وَ شْ عُ طْبٌ بِيٌّ ورَ شْ عُ بيٌّ شْ عُ طِنٌ وْ مَ ائِيَّةٌ ذَ ةٌ غِ لَ لْسِ سِ

١١ . ١٢ . 

سٌ تَرِ فْ مُ طِنٌ وْ مَ ةٌ يسَ رِ فَ سٌ تَرِ فْ مُ ةٌ يسَ رِ فَ طِنٌ وْ مَ



لِ سِ األَوَّ رْ تِبَارُ الدَّ االسم  اخْ

      –      –     
    

: الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

لى:. ١ ولِ عَ صُ ا إِلَى الْحُ اطِنِهَ وَ تَاجُ النباتات مَ تَحْ

.ب.  سِ مْ ءِ الشَّ وْ ضَ اءِ وَ المَ ةِ وَ بَ .أ.  التُّرْ اءِ ذَ الغِ  وَ أْوَ المَ

.د.  اءِ وَ الهَ اءِ وَ ذَ الغِ  وَ أْوَ المَ .ج.  اءِ المَ ةِ وَ بَ التُّرْ

٢ .: اتُ ةِ بِأَنَّها ذَ دَ اطِنِ البَارِ وَ ةً فِي المَ ادَ اناتُ عَ يَوَ تَازُ الحَ تَمْ

.ب.  يكٍ مِ وٍ سَ رْ ةٍ.أ.  فَ بِيرَ يُونٍ كَ عُ

.د.  افٍّ لْدٍ جَ جِ .ج.  يلَةٍ لٍ طَوِ جُ  أَرْ

ا:. ٣  ألنَّهَ رَ بَاتَاتٍ أُخْ نْ نَ ةً عَ تَلِفَ خْ و بَعْضُ النَّباتاتِ مُ بْدُ  تَ

.ب.  ةٍ تَلِفَ خْ واطِنَ مُ نْمو فِي مَ .أ.  تَ نَ النّاسِ طَفُ مِ قْ تُ

.د.  يَواناتِ نَ الحَ لُ مِ كَ .ج.  تُؤْ ةٍ تَلِفَ خْ قَاتٍ مُ و فِي أَوْ نْمُ  تَ

راءِ؟ ولِماذا؟ حْ نِ الصَّ طِ وْ يشَ فِي مَ انِ ليَعِ يَوَ الحَ بَاتِ وَ لٌّ مِنَ النَّ تَاجُ كُ ا يَحْ اذَ .  مَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

 الصحراء موطن حار وجاف؛ لذا تحتاج النباتات إلى طريقة لالحتفاظ بالماء، وتحتاج الحيوانات إلى 
طرائق لتقي أجسامها حر الصحراء ولتحصل على الماء؛ لذا يجب أن يكون لديها القدرة على أكل 

النباتات التي تحتفظ بالماء.



       –     –     
     

سِ الثَّانِياالسم    رْ تِبَارُ الدَّ اخْ

: الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

اءِ؟. ١ ذَ لِ الغِ السِ ظَمِ سَ عْ ةُ مُ ايَ ا بِدَ مَ

.ب.  ةُ يسَ رِ الفَ .أ.  سِ مْ ءُ الشَّ وْ ضَ

.د.  النَّباتاتُ .ج.  ةُ سَ تَرِ فْ انَاتُ المُ يَوَ الحَ

؟. ٢ رَ انَاتٍ أُخْ يَوَ لُ حَ أْكُ تي تَ اناتُ الَّ يَوَ ى الحَ مَّ اذا تُسَ مَ

.ب.  ةً سَ تَرِ فْ .أ.   مُ فَرائِسَ

.د.  والِقَ عَ .ج.  اءً آبَ

؟. ٣ ائيَّةٍ ذَ ةٍ غِ لَ لْسِ ا لِسِ يحً حِ تِيبًا صَ رْ ثِّلُ تَ مَ لِي يُ ا يَ مَّ تِيبٍ مِ رْ أيُّ تَ

.ب.  سٌ مْ  شَ زٌ اعِ  مَ ابٌ شَ ذِئْبٌ  أعْ .أ.   ذِئْبٌ زٌ اعِ  مَ ابٌ شَ  أعْ سٌ مْ شَ

. د.  زٌ اعِ سٌ  ذِئْبٌ  مَ مْ ابٌ  شَ شَ أعْ .ج.  ابٌ شَ  أعْ زٌ اعِ  ذِئْبٌ  مَ سٌ مْ شَ

؟ هُ تُ يسَ رِ تْ فَ تَفَ ا اخْ تَرِسِ إِذَ فْ ثُ لِلمُ دُ ا يحْ اذَ . مَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

يجب أن يبحث عن فريسة من نوع آخر ليتغذ، وقد يموت.



           
    

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم اخْ

       

: قَطْ ةً فَ دَ ةً واحِ رَّ اتِ التّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ ليِ باسْ اتِ فِيَما يَ اغَ رَ ألُ الفَ أَمْ

المواطن فريسة السلسلة الغذائية

المفترسة

١ .. انٍ يَوَ اءِ لِحَ ذَ تَاجِ الغِ لَ إنْ لْسُ السلسلة الغذائية تَسَ حُ  ضِّ تُوَ

٢ .. المواطن نَ  انِ مِ عَ افِئَةُ نَوْ بِيَّةُ الدَّ شْ نَاطِقُ العُ المَ ابَاتُ وَ الغَ

٣ . . رَ يَواناتٍ أُخْ لُ حَ أْكُ المفترسة تَ انَاتُ  يَوَ الحَ

٤ .. ورِ قُ فريسة لِلصُّ انِبُ  األَرَ



            
     

لِ باالسم    صْ تِبارُ الفَ اخْ

: الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

٥ .: هُ بِأنَّهُ فُ صْ كِنُ وَ مْ ، يُ اءِ نَ المَ لِيلٌ مِ فِيهِ قَ ةٌ وَ عَ فِ تَ رْ ةِ فِيهِ مُ رارَ ةُ الحَ جَ رَ طِنٌ دَ وْ مَ

.ب.  طْبٌ رَ بِيٌّ وَ شْ عُ .أ.  افٌّ جَ ارٌّ وَ حَ

.د.  افٌّ جَ دٌ وَ ارِ بَ .ج.  افِئٌ دَ بِيٌّ وَ شْ عُ

؟. ٦ اءٍ لِتَعِيشَ ذَ غِ اءٍ وَ مَ  وَ أْوً نْ مَ تَاجُ إِليهِ مِ ا تَحْ انَاتِ مَ يَوَ رُ لِلْحَ فِّ ا يَلي يوَ مّ أَيٌّ مِ

.ب.  ائِيَّةُ ذَ ةُ الغِ لَ لْسِ السِّ .أ.  ائِيَّةُ ذَ ةُ الغِ بَكَ الشَّ

.د.  طِنُ وْ المَ .ج.  اءُ اآلبَ

اطِنُها؟. ٧ وَ يَّرُ مَ تَغَ ما تَ نْدَ يَواناتِ عِ ثُ لِلْحَ دُ ا يَحْ اذَ مَ

.ب.  دْ تَموتُ طِنَها وقَ وْ كُ مَ تْرُ دْ تَ طِنِها.أ.    قَ وْ ى في مَ بْقَ تَ

.د.  ةً سَ تَرِ فْ ها مُ يعُ مِ بِحُ جَ تُصْ ائِها.ج.  ةً بِآبَ بِيهَ بِحُ شَ تُصْ

لِ الغِذاءِ بـِ:. ٨ السِ يعُ سَ مِ أُ جَ بْدَ تَ

.ب.  انِ نْسَ اإلِ .أ.  ديدٍ نَباتٍ جَ

.د.  يٍّ انٍ بَرِّ يَوَ حَ .ج.  سِ مْ  الشَّ

٩ .: يْفَ ةُ كَ فَ رِ عْ يَ مَ ائيَّةِ هِ ذَ ةِ الغِ لَ لْسِ نَ السِّ ا مِ يْهَ لَ لُ عَ صُ تي أَحْ اتُ الَّ لُومَ عْ المَ

.ب.  اءِ ذَ لَى الغِ يَّةُ عَ لُوقَاتُ الحَ خْ لُ المَ صُ .أ.   تَحْ ءِ وْ يَّةُ بالضَّ لُوقَاتُ الحَ خْ رُ المَ تَأثَّ تَ

ا.د.  هَ ارِ غَ اناتُ بِصِ يَوَ تَني الحَ عْ تَ .ج.  سِ مْ نَ الشَّ اءَ مِ ذَ نَعُ النَّبَاتَاتُ الغِ تَصْ



           
    

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم اخْ

: ةِ اآلتِيَةِ ئِلَ نِ األَسْ يبُ عَ أُجِ ، وَ لَ اآلتِيَ كْ لُ الشَّ أَمَّ أَتَ

؟. ١٠ لُ النَّبَاتَاتِ أْكُ تِي تَ انَاتِ الَّ يَوَ لُ الحَ أَكُ ا يَ هَ أَيُّ ، وَ لُ النَّبَاتَاتِ أْكُ اله تَ لِ أَعْ كْ انَاتِ فِي الشَّ يَوَ أَيُّ الحَ

األرنب حيوان يأكل النباتات، أما الصقر فهو طائر يأكل حيوانات تأكل النباتات.   

ه.. ١١ الَ لِ أَعْ كْ ينًا بِالشَّ تَعِ سْ ائِيَّةً مُ ذَ ةً غِ لَ لْسِ مُ سِ سُ أَرْ

ا.. ١٢ تُهَ مْ سَ تِي رَ ائِيَّةِ الَّ ذَ ةِ الغِ لَ لْسِ تِيبَ السِّ رْ تُبُ تَ أَكْ

صقر أرنب نبات شمس

ا؟. ١٣ تُهَ مْ سَ تي رَ ةِ الَّ لَ لْسِ ةٌ في السِّ يسَ رِ ا فَ هَ أَيُّ ةٌ وَ سَ تَرِ فْ انَاتِ مُ يَوَ أَيُّ الحَ
األرنب فريسة.
الصقر مفترس.



اءِ االسم    يمُ األَدَ وِ قْ تَ

            
     

          

اتِ  وقَ لُ خْ رِ المَ وَ ةِ صُ وعَ مُ جْ ةً مِنْ مَ ائِيَّ ذَ ةً غِ ــلَ سِ لْ الِبُ سِ مُ الطَّ مِّ : يُصَ فُ دَ الهَ

 ، ـةَ يسَ رِ الفَ تَرِسَ وَ فْ انَ المُ يَوَ دُ الحَ ـدِّ يُحَ ، وَ ـمُ لِّ عَ يها لَـهُ المُ طِ عْ ي يُ تـِ ـةِ الَّ يَّ الحَ

. فِّ ئِهِ فِي الصَّ الَ مَ عَ زُ ةَ مَ ائِيَّ ذَ تَهُ الغِ لَ سِ لْ نَاقِشُ سِ يُ وَ

              

ةِ  ـلَ سِ لْ ةِ فِي السِّ يَّ ـاتِ الحَ وقَ لُ خْ رَ المَ ـوَ بُ صُ الـِ تِّـبُ الطَّ رَ . يُ اتٍ جَ رَ بَـعُ دَ أرْ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ طِ بِشَ طَّ خَ ةِ المُ بِئَ ومُ بِتَعْ يَقُ ، وَ ةِ ائِيَّ ذَ الغِ

ةِ  ــلَ سِ لْ ةِ فِي السِّ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ رَ المَ ـوَ الِبُ صُ تِّـبُ الطَّ رَ . يُ اتٍ جَ رَ ثُ دَ ثَـالَ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ طِ بِشَ طَّ خَ بِئَةِ المُ ومُ بِتَعْ الَ يَقُ ، وَ ائِيِّةِ ذَ الغِ

ةِ فِي  ـيَّ ـاتِ الحَ وقَ لُ خْ رِ المَ ــوَ يْـنِ مِنْ صُ تَ ورَ بُ صُ الـِ تِّـب الطَّ رَ . يُ تَانِ جَ رَ دَ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ طِ بِشَ طَّ خَ بِئَةِ المُ ومُ بِتَعْ الَ يَقُ ، وَ ةِ ائِيَّ ذَ ةِ الغِ لَ سِ لْ السِّ

يَّـةِ  ـاتِ الحَ وقَ لُ خْ ـنَ المَ ةً مِ ـدَ احِ ةً وَ ـورَ بُ صُ الـِ ـعُ الطَّ . يَضَ ةٌ دَ احِ ـةٌ وَ جَ رَ دَ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ طِ بِشَ طَّ خَ بِئَةِ المُ ومُ بِتَعْ ال يَقُ ، وَ ةِ ائِيَّ ذَ ةِ الغِ لَ سِ لْ ةً فِي السِّ يحَ حِ صَ

: اتُ وَ دَ األَ ادُّ وَ وَ المَ
اصٍ•  صَ لَمُ رَ قَ

أَقْالمُ •  أَوْ  طِيـطٍ  تَخْ  أَقْـالمُ 

. يَّةٌ عِ مْ ينٍ شَ لْوِ تَ

ةِ •  وعَ مُ جْ رٌ لِمَ وَ صُ

ى،  يَّةٍ (أَفْعَ لُوقَاتٍ حَ خْ مَ

 ، ةٍ اشَ رَ ، فَ لِيَّةٍ حْ ، سِ ورٍ فُ صْ عُ

( بْتَةٍ نَ

A1AS_C04_L03_001_SC07 

ضٍ•  رْ ةُ عَ حَ وْ لَ

غٌ•  مْ صَ



           
    

االسم    اءِ يمِ األَدَ وِ قْ اطُ تَ نَشَ

          

ي.. ١ لِّمِ عَ نْ مُ يَّةِ مِ لُوقَاتِ الحَ خْ رِ المَ وَ لَى صُ لُ عَ صُ أَحْ

٢ .. ائِيَّةِ ذَ ةِ الغِ لَ لْسِ لَى السِّ لَ عَ صُ َحْ ا ألِ بُهَ تّ أُرَ ، وَ ضِ رْ ةِ العَ حَ وْ لَى لَ يَّةِ عَ لُوقَاتِ الحَ خْ رَ المَ وَ قُ صُ أُلصِ

طَّطَ اآلتِي:. ٣ خَ لُ المُ مِ أُكْ

النبتة

السحلية ا   هَ لُ أْكُ تَ
مفترس انٌ  يَوَ أَنَا حَ

الثعبان ا   هَ لُ أْكُ يَ
مفترس انٌ  يَوَ أَنَا حَ

ـةِ  اليَابسَ لَـى  عَ أَعيـشُ 
ي ائي بنفسِ ذَ نَعُ غِ أَصْ وَ

فريسة لغيرها وهي 

ةُ اشَ رَ ا الفَ هَ لُ أْكُ تَ



لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

     

: قَطْ ةً فَ دَ ةً واحِ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي باسْ ا يَ اتِ فِيمَ راغَ ألُ الفَ أَمْ

الغابة المطيرة الصحراءُ الحارة المنطقة القطبية

الغابة

١ .. طَارِ لِيلُ األَمْ افٌّ قَ انٌ جَ كَ الصحراء الحارة مَ  

جارُ . ٢ وَ فيهِ األَشْ سِ لِتَنْمُ مْ ءِ الشَّ وْ طَارِ وضَ نَ األَمْ فيهِ مِ كْ لى ما يَ لُ عَ صُ طِنٌ يَحْ وْ الغابة مَ   
ةٍ. يِّدَ ةٍ جَ ورَ بِصُ

٣ .. افٌّ جَ دٌ وَ ارِ انٌ بَ كَ المنطقة القطبية مَ  

٤ .  أْوً وَ مَ هُ يبًا، وَ رِ قْ مٍ تَ ـوْ لَّ يَ طَارُ كُ طُ فِيهِ األَمْ ـقُ يْثُ تَسْ ؛ حَ طْبٌ انُ دافِئٌ ورَ ـكَ الغابة المطيرة مَ   
. انَاتِ يَوَ نَ النَّبَاتَاتِ والحَ ثِيرٍ مِ لِكَ

             
  



            
    

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

: الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

ةِ؟. ٥ طِيرَ ةِ المَ ابَ ارِ الغَ جَ نْ أَشْ ابَاتِ عَ ارُ بَعْضِ الغَ جَ تَلِفُ أَشْ يْفَ تَخْ كَ

اقُها.ب.  اقَطُ أَورَ تَسَ ها تَ ضُ . أ.   بَعْ انَاتُ يَوَ ها الحَ مُ تَخدِ تَسْ

.د.  ضِ نَ األَرْ يبَةً مِ رِ ةً قَ ضَ فِ نْخَ و مُ نْمُ تَ .ج.  طَرِ لى المَ لُ عَ صُ تَحْ

اءِ؟. ٦ لَى المَ راءِ عَ حْ انَاتُ الصَّ يَوَ لُ حَ صُ يفَ تَحْ كَ

.ب.  رَ طِنٍ آخَ وْ لُ إِلَى مَ نْتَقِ تَ .أ.  طَرَ نْتَظِرُ المَ تَ ارَ وَ جَ لَّقُ األَشْ تَسَ تَ

بًا.د.  طْ الً رَ مْ لُ رَ أْكُ تَ .ج.  رَ انَاتٍ أُخْ يَوَ بَاتَاتٍ أَوْ حَ لُ نَ أْكُ تَ

؟. ٧ بيَّةَ طْ صُّ النَّبَاتَاتِ القُ ا يَخُ ةٌ فيمَ يحَ حِ اتِ اآلتِيَةِ صَ بَارَ أَيُّ العِ

.ب.  يلَةٌ ا طَوِ انُهَ يقَ سِ .أ.  ةِ بَ ةٌ فِي التُّرْ يقَ مِ ها عَ ورُ ذُ جُ

.د.  ةٌ يرَ ا قَصِ انُهَ يقَ سِ .ج.  ةٌ بِيرَ اقُها كَ رَ أَوْ

ةِ؟. ٨ طِيرَ ةِ المَ ابَ انَاتِ اآلتِيَةِ تَعِيشُ فِي الغَ يَوَ أيُّ الحَ

.ب.  بُّ الضَّ .أ.  اءُ البَبَّغَ

.د.  يُّ شِ حْ ارُ الوَ مَ الحِ .ج.  نَّةِ زالُ الرَّ غَ



لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

             
  

نْ ٩ إِلى ١٢. نِ األَسئِلةِ مِ يبُ عَ ، ثُمَّ أُجِ ةَ ورَ لُ الصُّ أَمَّ أَتَ

ةِ؟. ٩ ورَ هِ الصُّ ذِ رُ في هَ ظْهَ ي يَ ذِ طِنُ الَّ وْ ا المَ مَ

ةٌ ابَ غَ ةٌ طِيرَ ةٌ مَ ابَ غَ اءُ رَ حْ صَ

؟ . ١٠ طِنِ وْ ا المَ ذَ يْشِ فِي هَ لَى العَ رُ عَ دَ انَاتِ اآلتِيَةِ أَقْ يَوَ أَيُّ الحَ

ينُ فِ لْ الدُّ زالُ الغَ لُ مَ الجَ

طِن ألنَّها:. ١١ وْ ا المَ ذَ ةً لِهَ مَّ هِ ارُ مُ جَ دُّ األَشْ تُعَ
. أْوَ اءِ والمَ ذَ انَاتِ بِالغِ يَوَ دُ الحَ وِّ زَ -        تُ

. ارِ الثِّمَ بِ وَ شَ انَ بِالخَ دُ اإلِنْسَ وِّ زَ -        تُ
. سِ مْ ءَ الشَّ وْ بُ ضَ جُ -        تَحْ

؟. ١٢ طِنَ وْ ا المَ ذَ صُّ هَ ا يَخُ ةٌ فِيمَ يحَ حِ اتِ اآلتِيَةِ صَ بَارَ أَيُّ العِ

. ةٌ ليلَ يواناتٌ قَ -        تَعيشُ فيهِ حَ
. ةٌ ليلَ -        تَعيشُ فيهِ نَباتاتٌ قَ

تاءِ. لِ الشِّ دٌ فِي فَصْ -        بَارِ



لِ سِ األَوَّ رْ تِبَارُ الدَّ االسم  اخْ

         –      –      
    

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

ةِ؟. ١ ارَّ اءِ الحَ رَ حْ هُ فِي الصَّ دُ لِي تَجِ ا يَ مَّ انٍ مِ يَوَ أَيُّ حَ
ب.   أ. 

د.  ج. 

يْالً؟. ٢ ةِ لَ ارَّ اءِ الحَ رَ حْ ثُ فِي الصَّ دُ ا يَحْ اذَ مَ
.ب.  اءَ تَصُّ النَّبَاتَاتُ المَ تَمْ طَرِ وَ اقُطُ المَ أُ تَسَ بْدَ نْدَ أ.  يَ ةً عِ دَ ـارِ بَ وبِ وَ ـرُ دَ الغُ نـْ ةً عِ ـارَّ حُ حَ بـِ  تُصْ

. روقِ الشُّ

تَ د.  انَـاتُ تَحْ يَوَ ئُ الحَ تَبـِ تَخْ هً وَ ـارَّ حُ حَ بـِ  تُصْ
. ضِ األَرْ

يَوانـاتُ ج.  الحَ جُ  ـرُ تَخْ وَ اءُ  ـرَ حْ الصَّ دُ  بْـرُ  تَ
. طَادَ لِتَصْ

؟ . ٣ بيَّةِ طْ ةِ القُ نْطَقَ طِنِ المِ وْ عُ مَ ا نَوْ مَ

.ب.  ةٌ دَ ةٌ بارِ ابَ غَ .أ.  ةٌ دَ ارِ اءُ بَ رَ حْ صَ

.د.  ةٌ ارَّ اءُ حَ رَ حْ صَ .ج.  اءُ رَ ضْ ةٌ خَ ابَ غَ

؟ تلِفُ يْفَ تَخْ كَ ، وَ اءِ رَ حْ انَاتُ الصَّ يَوَ حَ ةِ وَ بيَّ طْ ةِ القُ قَ نْطَ انَاتُ المِ يَوَ ابَهُ حَ تَشَ يْفَ تَ . كَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ
تحصل الحيوانات في كلتا المنطقتين على القليل من الماء. تحتاج حيوانات المنطقة القطبية إلى 

فرو سميك وطبقة دهنية لتبقى دافئة، في حين تحتاج حيوانات الصحراء إلى البقاء تحت سطح األرض 
لتحتفظ بالبرودة.



   –     –      
     

سِ الثَّانِياالسم    رْ تِبَارُ الدَّ اخْ

: الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ١ ابَاتِ يعُ الغَ مِ هُ جَ ابَ يْفَ تَتشَ كَ

.ب.  ةٌ بِالبُخارِ بَعَ شْ مُ بَةٌ وَ طْ ا رَ لُّهَ كُ .أ.  يَةِ األَلْوانِ اهِ هارٍ زَ ليئَةٌ بِأَزْ ا مَ لُّهَ كُ

.د.  انَاتٌ يَوَ حَ بَاتَاتٌ وَ نَ ارٌ وَ جَ ا أَشْ ا فِيهَ لُّهَ كُ .ج.  دٌ ارِ ها بَ تاؤُ ا شِ لُّهَ كُ

؟. ٢ سِ مْ ءِ الشَّ وْ لَى ضَ ةِ عَ طِيرَ ةِ المَ ابَ بَاتَاتِ الغَ لُ بَعْضُ نَ صُ يْفَ تَحْ كَ

.ب.  ها طَويلَةٌ ورُ ذُ جُ اقَها.أ.  رَ دُ أَوْ قِ فْ تَ

.د.  ورٌ ارٌ وبُذُ ا ثِمَ هَ و لَ نْمُ يَ الِيًا.ج.  ارُ عَ جَ و فيها األَشْ نْمُ  تَ

؟. ٣ ابَةِ انَاتِ التَّاليَةِ تَعِيشُ فِي الغَ يَوَ أَيُّ الحَ

.ب.  بُ نَاجِ النُ والسَّ .أ.  الغِزْ نَّةِ الُ الرَّ زَ غَ يَضُ وَ لَبُ األَبْ الثَّعْ

.د.  راتُ شَ الحَ البَبَّغاءُ وَ .ج.  لُ مَ بُّ والجَ الضَّ

؟ يفِ اءِ فِي الصَّ ذَ ابَةِ للغِ انَاتِ الغَ يَوَ ينِ حَ زِ ةُ تَخْ يَّ مِّ ا أَهَ . مَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ
ا في الصيف، حتى يتوافر لها غذاء تأكله في فصل الشتاء. يجب أن تخزن الحيوانات غذاءً كثيرً



          
    

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم اخْ

     

: قَطْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي باسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ألُ الفَ أَمْ

الغابة المطيرة الصحراء الحارة المنطقة القطبية

الغابة

١ .. الغابة المطيرة ا في  بًا دائِمً طْ رَ ا وَ ارًّ وُّ حَ ونُ الجَ يَكُ

٢ .. الغابة بِ في  شَ ارُ الخَ قّ يَعيشُ البُومُ ونَ

٣ .. الصحراء الحارة ةٌ فِي  لِيلَ طَارٌ قَ اقَطُ أَمْ تَسَ تَ

٤ .. المنطقة القطبية ةُ فِي  مَ قْ الفُ طْبِيُّ وَ بُّ القُ عِيشُ الدُّ يَ



     –      
     

لِ باالسم    صْ تِبارُ الفَ اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

٥ .: يْ ضِ لِكَ طْحِ األَرْ نْ سَ يبَةً مِ رِ بيَّةِ قَ طْ ةِ القُ نْطَقَ بَاتَاتُ المِ و نَ نْمُ تَ

.ب.  سِ مْ ءِ الشَّ وْ نْ ضَ يَ مِ تَمِ تَحْ .أ.  افِ فَ لِ الجَ اللَ فَصْ اءَ خِ نَ المَ زُ تَخْ

.د.  يَواناتُ لَها الحَ أْكُ ال تَ ةِ.ج.  دَ احِ البَارِ يَ نَ الرِّ يَ مِ تَمِ  تَحْ

٦ .: ةِ ألَنَّ طِيرَ ةِ المَ ابَ ارِ الغَ جَ اقُ أَشْ رَ اقَطُ أوْ تَسَ ال تَ
يبًا.ب.  رِ قْ مٍ تَ وْ لَّ يَ ا كُ اقَطُ فِيهَ تَسَ طَارَ تَ .أ.   األَمْ أْوً ا مَ هَ ذُ تَّخِ انَاتِ تَ يَوَ الحَ

.د.  انَاتِ يَوَ اءَ لِلحَ ذَ رُ الغِ فِّ وَ ارَ تُ جَ األَشْ ءِ ج.  ـوْ ضَ ظَـمَ  عْ مُ ـبُ  جُ تَحْ ارِ  ـجَ األَشْ ـمَ   قِمَ
. سِ مْ الشَّ

ةِ؟. ٧ ارَّ سِ الحَ مْ ةِ الشَّ عَّ تَ أَشِ يشِ تَحْ لَى العَ اءِ عَ رَ حْ انَاتِ الصَّ يَوَ دُ حَ اعِ ي يُسَ ذِ ما الَّ

.ب.  يكُ مِ لْدُ السَّ الجِ .أ.  ةُ اتِحَ انُ الفَ وَ األَلْ

.د.  اءِ نَ المَ ليلٍ مِ بُ قَ رْ شُ .ج.  اءِ رَ حْ الُ الصَّ مَ رِ

اءِ؟. ٨ ذَ نِ الغِ ثِ عَ لَى البَحْ بِ عَ شَ ارَ الخَ قَّ دُ نَ اعِ ي يُسَ ذِ ا الَّ مَ

.ب.  طُ نَقَّ هُ المُ يشُ رِ .أ.  تَانِ بِيرَ يْنَاهُ الكَ عَ

.د.  يلُ هُ الطَّوِ نْقارُ مِ .ج.  هِ عِ مْ ةُ سَ وَّ قُ



    –      
    

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم اخْ

نْ ٩ إِلَى١٢. ةِ مِ ئِلَ نِ األَسْ يبُ عَ ، ثُمَّ أُجِ ةَ ورَ لُ الصُّ أمَّ أَتَ

ةِ؟. ٩ ورَ رُ في الصُّ ظْهَ اطِنِ يَ وَ أَيُّ المَ
الصحراء.

؟. ١٠ وطِنِ ذا المَ يْشِ في هَ ةِ العَ وبَ عُ بَبُ صُ ا سَ مَ
ا في النهار ويندر وجود الماء فيه. أنه جافّ وحارّ جدًّ

١١ . . طِنِ وْ ا المَ ذَ يَواناتِ تَعيشُ في هَ نَ الحَ يْنِ مِ رُ نَوعَ كُ أَذْ
ا مثل الصقور. ستتنوع اإلجابات. ولكنها قد تشمل: السحالي أو الثعابين أو السالحف أو طيورً

؟ . ١٢ طِنِ وْ ا المَ ذَ انَاتُ لِتَعِيشَ فِي هَ يَوَ لَ تِلْكَ الحَ مَ كِنُ أَنْ تَعْ مْ ماذا يُ
ا وتخرج ليالً عندما يبرد الجو. كما تستطيع أن تأكل  ا عندما يكون الطقس حارًّ يمكن أن تختبئ نهارً

النباتات الصحراوية لتحصل على الماء.



     –      
     

اءِ االسم    يمُ األَدَ وِ قْ تَ

     

ةٍ  لِفَ تَ خْ نَ مُ اطِ وَ انَاتِ فِـي مَ يَوَ يْشِ الحَ ةِ عَ يَّ يْفِ ا لِكَ مً هْ بُ فَ الـِ ـرُ الطَّ هِ ظْ : يُ فُ دَ الهَ

ةً  حَ رِضُ لَوْ يَعْ ، وَ ى النَّاسِ لَ بِقُ عَ نْطَ تِي تَ ا الَّ ـهَ سِ اتِ نَفْ فَ يُّ بِيقِ التَّكَ اللِ تَطْ مِنْ خِ

هُ تِلْكَ  اجِ وَ يْـفَ يُ فُ كَ يَصِ ، وَ يَّـنٍ عَ نٍ مُ طِ وْ يْشِ فِـي مَ يَاتِ العَ دِّ ـا تَحَ يِّـنُ فِيهَ بَ يُ

ا. ه لَهَ لَّ رِضُ حَ مَّ يَعْ ، ثُ يَاتِ دِّ التَّحَ

              

والً  لُ رِضُ حُ يَعْ ، وَ ـنِ طِ وْ لِكَ المِ يْشِ فِي ذَ ةً لِلعَ دَّ يَاتٍ عِ دِّ ـرِضُ تَحَ يَعْ نًا، وَ طِ وْ الِبُ مَ ي الطَّ ـمِّ . يُسَ اتٍ جَ رَ بَـعُ دَ أرْ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ ا بِشَ هَ حُ ضِّ يُوَ ، وَ يَاتِ دِّ ةً لِتِلْكَ التَّحَ يَّ قِ نْطِ مَ

ا  يًّ قِ نْطِ الًّ مَ رِضُ حَ يَعْ ، وَ نِ طِ وْ لِكَ المَ يْشِ فِي ذَ يَاتِ العَ دِّ ا مِنْ تَحَ دً احِ رِضُ وَ يَعْ نًا، وَ طِ وْ ي مَ مِّ . يُسَ اتٍ جَ رَ ثُ دَ ثَالَ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ هُ بِشَ حُ ضِّ يُوَ ي، وَ دِّ لِكَ التَّحَ لِذَ

رِضُ  دْ يَعْ قَ . وَ دٍّ ي أَيَّ تَحَ مِّ ، أَوْ الَ يُسَ نَاكَ اةِ هُ يَ ي لِلحَ دِّ ةِ التَّحَ يَ مِ ئُ فِي تَسْ طِ دْ يُخْ هُ قَ نَّ نًا، لَكِ طِ وْ ي مَ مِّ . يُسَ تَانِ جَ رَ دَ

. رِضُ الًّ أَوْ الَ يَعْ رِضُ حَ ا يَعْ بَّمَ رُ ا. وَ يًّ قِ نْطِ ونُ مَ دْ الَ يَكُ نْ قَ لَكِ ، وَ دٍ احِ دٍّ وَ الًّ لِتَحَ حَ

لَمْ  نًا وَ طِ وْ ي مَ ـمِّ دْ يُسَ ي. أَوْ قَ دِّ لِكَ التَّحَ طَ بِذَ بـِ تَ رْ نَ المُ طِ وْ ي المَ ـمِّ هُ الَ يُسَ نَّ لَكِ يًا، وَ دِّ ي تَحَ ـمِّ . يُسَ ةٌ دَ احِ ـةٌ وَ جَ رَ دَ

. يحٍ حِ يْرَ صَ الًّ غَ رِضُ حَ دْ يَعْ ، أَوْ قَ الًّ رِضْ حَ يَعْ

: اتُ وَ دَ األَ ادُّ وَ وَ المَ
ةٌ •  قَ رَ  وَ

صاصٍ•  لَمُ رَ قَ

 • ، طيطٍ  أَقْالمُ تَخْ
لْوينٍ أو تَ



    –      
    

اءِ  يمِ األَدَ وِ قْ اطُ تَ االسم   نَشَ

    
ا؟  هَ هُ دْ أُواجِ تِي قَ يَاتُ الَّ دِّ ا التَّحَ مَ . وَ ابِعِ لِ الرَّ صْ فَتْ في الفَ صِ تِي وُ اطِنِ الَّ وَ دِ المَ يْشُ فِي أَحَ ونُ العَ يْفَ يَكُ رُ كَ أُفَكِّ

؟  طِنِ وْ ا المَ ذَ انَاتِ في هَ يَوَ نَ الحَ لَّمَ مِ عَ كِنُ أَنْ أتَ مْ ا يُ اذَ مَ ؟ وَ طِنِ وْ لِكَ المَ يشُ فِي ذَ يْفَ أَعِ كَ وَ
ةٍ:. ١ بيرَ ةٍ كَ قَ رَ لى وَ لَ التَّاليَ عَ دوَ مُ الجَ سُ أرْ

يَاةُ في  الحَ

؟ يَاتِ دِّ هُ التَّحَ اجِ يْفَ أُوَ كَ يَاتُ دِّ التَّحَ

ا وأخرج ليالً عندما يبرد الجو أنام نهارً ا موطن جاف وحار نهارً

٢ .. هُ الَ لِ أَعْ وَ دْ صِ فِي الجَ صَّ خَ انِ المُ كَ هُ فِي المَ تُ تَرْ ي اخْ ذِ طِنِ الَّ وْ مَ المَ تُبُ اسْ  أَكْ
انَاتُ فِي . ٣ يَوَ ها الحَ هُ اجِ تِي تُوَ يَاتِ الَّ دِّ رُ فِي التَّحَ ا، وأُفَكِّ هَ هُ اجِ دْ أُوَ تِي قَ اتِ الَّ يَ دِّ لِ التَّحَ ودِ األَوَّ مُ تُبُ فِي العَ  أَكْ

. طِنِ وْ لِكَ المَ ذَ
٤ .. لِكَ حُ ذَ ضِّ ةً تُوَ ورَ مُ صُ سُ . ثُمَّ أَرْ يَاتِ دِّ هُ التَّحَ اجِ يْفَ أُوَ ودِ الثَّانِي كَ مُ فُ فِي العَ  أَصِ

الصحراء



            
     

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

      

: قَطْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي باسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ألُ الفَ أَمْ

المحيط الماء العذب أشكال اليابسة

١ .. أشكال اليابسة ضِ  طْحِ األَرْ ةُ لِسَ تَلِفَ خْ كالُ المُ ى األَشْ مَّ تُسَ

٢ .. الِحِ يْرُ المَ اءُ غَ وَ المَ الماء العذب هُ  

٣ .. المحيط اءِ المالِحِ  نَ المَ يقُ مِ مِ بِيرُ والعَ عُ الكَ مُّ ى التَّجَ مَّ يُسَ



           
    

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

ا يَلي: مّ الٍ مِ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ٤ ضِ طْحِ األَرْ ظَمَ سَ عْ طِّي مُ غَ ي يُ ذِ ما الَّ
.ب.  يطَاتُ حِ .أ.   المُ اتُ القارَّ

.د.  لِيدُ الجَ .ج.  بَالُ الجِ

ادِي:. ٥ الوَ
.ب.  بَالِ والتِّاللِ يْنَ الجِ ةٌ بَ ضَ فِ نْخَ ةٌ مُ نْطَقَ .أ.   مِ ةِ نَ اليَابِسَ ةٌ مِ عَ فِ تَ رْ ةٌ مُ نْطَقَ مِ

ـنَ د.  ـا مِ اعً تِفَ ـا أَقَـلُّ ارْ كِنَّهَ ـةٌ لَ عَ فِ تَ رْ ـةٌ مُ نْطَقَ  مِ
. بَلِ الجَ

.ج.  ةٌ عَ اسِ طَةٌ وَ نْبَسِ ةٌ مُ نْطَقَ مِ

؟. ٦ يطَاتِ لِلنَّاسِ حِ ةُ المُ ائِدَ ا فَ مَ
.ب.  لِ الزِ وثَ الزَّ دُ نَعُ حُ تَمْ .أ.  ةً رَ بَاشَ بِ مُ رْ اءِ الشُّ م بِمَ هُ دُ وِّ زَ تُ

ةٍ.د.  يِّدَ ةٍ جَ حَّ ياءً وبِصِ لَى النَّاسِ أَحْ ائِعَ  تُحافِظُ عَ البَضَ لُ النَّاسَ وَ نْقِ تَ نُ وَ فُ رُ خاللها السُّ بْحِ ج.   تُ
. رَ كانٍ إلى آخَ نْ مَ مِ

؟. ٧ ضِ ا لِألَرْ مً سَّ جَ ا مُ جً وذَ دُّ نَمُ عَ لِي يُ ا يَ مّ أَيٌّ مِ

.ب.  ةُ ارَّ القَ .أ.  ةُ رَ الكُ

.د.  ةُ يرَ زِ الجَ المحيط.ج. 



            
     

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

: بَةِ نَاسِ ةِ المُ لِمَ لِي بالكَ ا يَ اغَ فِيمَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ ، وَ اهُ نَ اتِ أَدْ لِمَ أُ الكَ رَ ، ثُمَّ أَقْ يطَةَ رِ لُ الخَ أَتَأَمَّ

محيط جبال جزيرة قارة

آسيا. ١٤
ة قارَّ

انُ. ١٥ فرسَ
جزيرة

يُّ. ١٦ نْدِ الهِ
محيط

ةِ. ١٧ نَ اليَابِسَ ةٌ مِ عَ فِ تَ رْ نَاطِقُ مُ  مَ
جبال

               

بَالٌ جِ

اءُ رَ حْ صَ

ولٌ هُ سُ

اءٌ مَ



لِ سِ األَوَّ رْ تِبَارُ الدَّ االسم  اخْ

        –      
    

: الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

ةِ؟. ١ رَ اوِ جَ ةِ المُ ورَ رُ فِي الصُّ ظْهَ ةِ الَّذي يَ لُ اليَابِسَ كْ ا شَ مَ

وادٍ.ب.  .أ.  ةٌ يْرَ بُحَ

.د.  بَلٌ جَ .ج.  لٌ هْ سَ

؟. ٢ يطَةِ رِ نِ الخَ افِيَّةِ عَ رَ غْ ةِ الجُ رَ جُ الكُ وذَ تَلِفُ نَمُ فيمَ يَخْ

.ب.  ةِ دُ أَماكِنَ اليابِسَ دِّ تُحَ .أ.  يطَاتِ حِ اكِنَ المُ دُ أَمَ دِّ تُحَ

.د.  ضِ لَ األَرْ كْ بَيِّنُ شَ تُ يَاهِ.ج.  اكِنَ المِ دُ أَمَ دِّ تُحَ

لِي؟. ٣ ا يَ مَّ ضِ مِ لَى األَرْ ةِ عَ الِ اليَابِسَ كَ نْ أَشْ لٍ مِ كْ بَرُ شَ ما أَكْ

.ب.  اتُ ارَّ .أ.   القَ رُ زُ الجُ

.د.  ةُ دِيَ األَوْ .ج.  بَالُ الجِ

ةِ. ابِسَ الِ اليَ كَ لٍ مِنْ أَشْ كْ لِّ شَ قُ بِكُ لَّ تَعَ ةً تَ دَ احِ ةً وَ يقَ قِ تُبُ حَ أَكْ ، وَ ضِ رْ ةَ األَ يطَ رِ فُ خَ . أَصِ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

ى األجزاء الكبيرة من اليابسة قارات، وهي محاطة بالمحيطات، أما األجزاء الصغيرة من اليابسة  تُسمّ
ا. وجميع أشكال اليابسة محاطة بالمياه. ى جزرً المحاطة بالماء من جميع الجهات فتُسمّ

 
 



      –    –      
     

سِ الثَّانِياالسم    رْ تِبَارُ الدَّ اخْ

ا يَلي: مّ الٍ مِ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ١ ضِ لَى األَرْ ةٍ عَ احَ سَ بَرَ مِ طِّي أَكْ ائِيَّةِ التَّالِيَةِ تُغَ اتِ المَ عَ مُّ أَيُّ التَّجَ

.ب.  اتُ يْرَ البُحَ .أ.  يطَاتُ حِ المُ

.د.  ارُ األَنْهَ .ج.  اتُ عَ تَنقَ سْ المُ

٢ .: ا ألنَّ مًّ هِ دُّ الماءُ مُ عَ يُ

ـاءِ ب.  المَ إِلَـى  تَـاجُ  تَحْ يَّـةَ  الحَ لُوقَـاتِ  خْ    المَ
. لِتَعِيشَ

يَاهِ.أ.  طًّى بِالمِ غَ ضِ مُ طْحِ األَرْ ظَمَ سَ عْ مُ

لِيدٍ د.  يْئَةِ جَ لَى هَ دُ عَ ةِ تُوجَ بَ ذْ يَـاهِ العَ ظَمَ المِ عْ  مُ
. بَينِ طْ نْدَ القُ عِ

ـنَ ج.  بِيـرٌ مِ دٌ كَ ـدَ ـا عَ عِيـشُ فيهَ يطَـاتِ يَ حِ  المُ
. يَّةِ لُوقَاتِ الحَ خْ المَ

٣ .: رُ اوِ جَ لُ المُ كْ ى الشَّ مَّ يُسَ

.ب.  ةً يرَ زِ جَ يطًا.أ.  حِ مُ

ا.د.  رً نَهْ .ج.  ةً كَ بِرْ

؟ اتِ يطَ حِ نِ المُ اتُ عَ يْرَ تَلِفُ البُحَ يْفَ تَخْ . كَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

ا وهي  المحيطات واسعة ومياهها عميقةً ومالحة، في حين تكون مساحة البحيرات أقل كثيرً
أحد مصادر المياه العذبة، كما أنها محاطة باليابسة من جميع الجهات.



     –    –      
    

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم اخْ

      

: قَطْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي بِاسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ

الماء العذب المحيط أشكال اليابسة

اتِ . ١ طَّحَ سَ ةُ مُ وعَ مُ جْ لُ مَ كِّ تُشَ ، وَ ةٍ تَدُّ بِال نِهايَ مْ هُ يَ أَنَّ كَ و وَ بْدُ ه مالِحٌ ويَ اؤُ طَّحٌ مَ سَ المحيط مُ   
ض. ةِ األرْ احَ سَ بَاعِ مِ ةَ أَرْ ةِ ثَالثَ الِحَ يَاهِ المَ المِ

أشكال اليابسة. ٢ نْ  ةٌ مِ تَلِفَ خْ اعٌ مُ ةُ أَنْوَ دِيَ األَوْ بَالُ وَ  الجِ

٣ . ، بيَّةِ طْ نَاطِـقِ القُ لِيدِ فِي المَ لِ والجَ اوِ ـدَ الجَ ارِ وَ األَنْهَ اتِ وَ يْـرَ ي البُحَ الماء العذب فـِ ـدُ   يُوجَ
. يَواناتُ بُه الحَ رَ لُه اإلنْسانُ وتَشْ مِ تَعْ سْ ويَ



            
     

لِ باالسم    صْ تِبارُ الفَ اخْ

أْتِي: ا يَ مَّ الٍ مِ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ٤ ضِ طْحِ األَرْ ةِ سَ احَ سَ نْ مِ يطَاتُ مِ حِ طِّي المُ مْ تُغَ كَ
تِها.ب.  احَ سَ فَ مِ نِصْ تِها.أ.  ساحَ بْعَ مِ رُ

تِها.د.  احَ سَ لَّ مِ كُ تِها.ج.  احَ سَ باعِ مِ ةَ أَرْ ثَالثَ

٥ .: اتِ هَ يعِ الجِ مِ نْ جَ اءِ مِ اطَةِ بِالمَ حَ ةِ المُ نَ اليَابِسَ ةُ مِ يرَ غِ اءُ الصَّ زَ ى األَجْ مَّ  تُسَ

.ب.  ةً يرَ زِ جَ . أ.  ةً ارَّ قَ

.د.  الً هْ سَ .ج.  تَالًّ

؟. ٦ ةٌ يحَ حِ يطَاتِ صَ حِ ةِ بالمُ قَ لِّ تَعَ اتِ التَّالِيَةِ المُ بَارَ  أَيُّ العِ

.ب.  ةٍ بَ ذْ يَاهٍ عَ لَى مِ ي عَ تَوِ تَحْ .أ.  ةِ الِ اليَابِسَ كَ نْ أَشْ الً مِ كْ دُّ شَ تُعَ

.د.  يطَةِ رِ لَى الخَ رُ بِاللَّونِ البُنِّيِّ عَ تَظْهَ .ج.  ةٌ يقَ مِ ا عَ هَ يَاهُ مِ ةٌ وَ بِيرَ تُها كَ احَ سَ   مِ

٧ .: ناطِقَ بالِ والتِّاللِ مَ نَ الجِ لٌّ مِ ثِّلُ كُ تُمَ

.ب.  ةً ضَ فِ نْخَ مُ .أ.  ةً عَ فِ تَ رْ مُ

.د.  ةً يَ تَوِ سْ مُ .ج.  طَةً نْبَسِ   مُ



           
    

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم اخْ

: لِ وَ دْ يحِ في الجَ حِ ا الصَّ وقِعِهَ ةٍ فِي مَ لِمَ لَّ كَ تُبُ كُ أَكْ ، وَ اهُ نَ اتِ أَدْ لِمَ أُ الكَ رَ ، ثُمَّ أَقْ لَ التَّالِيَ وَ دْ لُ الجَ أَتَأمَّ

األودية السهول المحيطات البحيرات

اءٌ مَ ةِ كالُ اليابِسَ أَشْ

السهول المحيطات

  األودية البحيرات

.٨

.٩.١١

.١٠



            
     

اءِ االسم    يمُ األَدَ وِ قْ تَ

      
يدِ  دِ يقِ تَحْ رِ نْ طَ ـةِ عَ ابِسَ ـكالِ اليَ شْ َ مْ ألِ هُ مَ هْ بُ فَ الَّ ثَبِّتَ الطُّ : أَنْ يُ فُ دَ الهَ

الِ  كَ أَشْ ةِ وَ ابِسَ الِ اليَ كَ شْ َ ةً ألِ لِفَ تَ خْ ا مُ رً وَ رُ صُ هِ ظْ ةٍ تُ لَّ جَ الِ مِنْ مَ كَ شْ هِ األَ ذِ هَ

ا فِي  اقِهَ إِلْصَ رِ وَ وَ صِّ الصُّ بُ بِقَ الَّ ومُ الطُّ يَقُ . وَ ضِ رْ حِ األَ طْ لَى سَ اءِ عَ المَ

ةٍ. ابِعَ تَ تَ اتٍ مُ اقَ لِ بِطَ مَ يحِ لِعَ حِ ا الصَّ انِهَ كَ مَ

              

الِ  ـكَ أَشْ ـةِ وَ ابِسَ الِ اليَ ـكَ شْ َ رٍ ألِ وَ بَعَ صُ الِبُ أَرْ عُ الطَّ . يَضَ اتٍ جَ رَ بَـعُ دَ أَرْ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ ا بِشَ نِهَ اكِ اءِ فِي أَمَ المَ

الِ  كَ أَشْ ـةِ وَ ابِسَ الِ اليَ ـكَ شْ َ رٍ ألِ وَ ثَ صُ الِبُ ثَالَ عُ الطَّ . يَضَ اتٍ جَ رَ ثُ دَ ثَالَ

ةٍ فِي  ورَ ـعِ صُ ضْ ئُ فِي وَ طِ هُ يُخْ نَّ . لَكِ يـحٍ حِ لٍ صَ ـكْ ا بِشَ نِهَ اكِ ـاءِ فِي أَمَ المَ

. يحِ حِ ا الصَّ انِهَ كَ مَ

الِ  ـكَ أَشْ ـةِ وَ ابِسَ الِ اليَ ـكَ شْ َ يْنِ أَوْ ثَالثًا ألِ تَ ورَ الِبُ صُ عُ الطَّ . يَضَ تَانِ جَ رَ دَ

ا  مَ يْهِ انَ كَ يْـنِ فِـي مَ تَ ورَ ـعِ صُ ضْ ـئُ فِي وَ طِ يُخْ ، وَ يـحٍ حِ لٍ صَ ـكْ ـاءِ بِشَ المَ

. يْنِ يحَ حِ الصَّ

لٍ  ـكْ ا بِشَ انِهَ كَ طْ فِي مَ قَ ةً فَ ـدَ احِ ةً وَ ورَ بُ صُ الـِ ـعُ الطَّ . يَضَ ةٌ دَ احِ ـةٌ وَ جَ رَ دَ

. يحِ حِ ا الصَّ انِهَ كَ يْرِ مَ ا فِي غَ هَ عُ يَضَ ، وَ رِ وَ ئُ فِي بَاقِي الصُّ طِ يُخْ . وَ يحٍ حِ صَ

التٌ •  جَ  مَ

 • ، طيطٍ  أَقْالمُ تَخْ
لْوينٍ أو تَ

يّةٌ  •  عِ جِ رْ  بِطَاقَاتٌ مَ

 • وًّ قَ قٌ مُ رَ وَ

يُوطٌ•  خُ

قٌ    •  الصِ

اتٌ  •  صَّ قَ مِ

: اتُ وَ دَ األَ ادُّ وَ وَ المَ



           
    

اءِ  يمِ األَدَ وِ قْ اطُ تَ االسم   نَشَ

      
اتِي . ١ ا لِبِطَاقَ نْوانً ض) عُ تُـبُ (األَرْ أَكْ . وَ فِ نَ النِّصْ ) مِ اةَ وَّ قَ ةَ (المُ قَ رَ أَطْـويِ الوَ

. ةِ تَتَابِعَ المُ
لَى . ٢ ) عَ اءِ انَ (المَ نْوَ ) وعُ ةِ الِ اليَابِسَ كَ انَ (أَشْ نْوَ  البِطَاقَاتِ عُ دَ لَى إِحْ تُبُ عَ أكْ

. رِ اوِ جَ لِ المُ كْ ا فِي الشَّ مَ اةِ، كَ وَّ قَ ةِ المُ قَ رَ عَ الوَ ا مَ بِّتُهَ أُثَ ، وَ رَ ةِ األُخْ البِطَاقَ
انِ . ٣ يَ دْ بَـالِ والوِ رِ والجِ ـزُ ـنَ الجُ لٍّ مِ كُ رٍ لـِ ـوَ نْ صُ ـالتِ عَ جَ ي المَ ـثُ فـِ أَبْحَ

ـا  هَ ، ثُـمَّ أَقُصُّ لِ اوِ ـدَ اتِ والجَ يْـرَ ـارِ والبُحَ يطَـاتِ واألَنْهَ حِ ولِ والمُ ـهُ والسُّ
ا. هَ مَ تُبُ اسْ أَكْ ، وَ ةِ لَى البِطَاقَ ا عَ هَ قُ وأُلْصِ

عَ . ٤ ـةِ مَ الِ اليَابِسَ ـكَ انَ أَشْ نْوَ لُ عُ مِ تِي تَحْ ـةِ الَّ يْـطَ لِتَثْبِيتِ البِطَاقَ مُ الخَ دِ ـتَخْ أَسْ
ا. هَ ا لَ رً وَ لُ صُ مِ تِي تَحْ البِطَاقَاتِ الَّ

تِي . ٥ عَ البِطَاقَاتِ الَّ اءِ مَ انَ المَ نْوَ لُ عُ مِ تِي تَحْ ةَ الَّ بِّتُ البِطَاقَ ةَ ٤، وأَثَ طْوَ رُ الخُ رِّ أُكَ
. هُ ا لَ رً وَ لُ صُ مِ تَحْ

تِي . ٦ ةِ الَّ ـعَ البِطَاقَ اءِ مَ ـةِ وبِطَاقَـاتِ المَ الِ اليَابِسَ ـكَ نْ بِطَاقَاتِ أَشْ الًّ مِ بِّـتُ كُ أُثَ
ةِ ١. طْوَ ) في الخُ ضِ انِ (األَرْ نْوَ تَ عُ ها تَحْ يزِ هِ تُ بِتَجْ قُمْ







      –      
     

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

    

: قَطْ ةً فَ دَ ةً واحِ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي باسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ

الموارد الطبيعية المعادن التربة الدبال

الصخر

١ .. المعادن نَ  ورُ مِ خُ نُ الصُّ وَّ تَكَ تَ

يَوانَـاتِ . ٢ الحَ وَ النَّبَاتَـاتِ  ـنَ  مِ لَـةِ  لِّ تَحَ المُ اءِ  ـزَ األجْ ـنَ  مِ ثِيـرٍ  كَ لَـى  عَ ي  تَـوِ تَحْ ي  تـِ الَّ ـةُ  بَ التُّرْ ى  ـمَّ  تُسَ
. بال الدُّ

٣ .. الموارد الطبيعية ى  مَّ انَاتِ تُسَ يَوَ النَّبَاتَاتِ والحَ اءِ وَ وَ الهَ اءِ وَ المَ ورِ وَ خُ ثْلُ الصُّ ةُ مِ يدَ فِ ادُّ المُ وَ المَ

٤ .. التربةَ يَوانَاتٍ  حَ بَاتَاتٍ وَ ا نَ ايَ قَ ورِ وبَ خُ تَاتِ الصُّ نْ فُ لِيطٌ مِ لُ خَ كِّ يُشَ

٥ .. ادِنِ عَ نَ المَ ةٍ مِ تَلِفَ خْ اعٍ مُ نْ أَنْوَ الصخر مِ نُ  وَّ تَكَ يَ



      –      
    

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

: الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ٦ ةٌ يحَ حِ يَّةِ صَ بِيعِ دِ الطَّ ارِ وَ ةِ بالمَ اصَّ اتِ التَّالِيَةِ الخَ بَارَ أَيُّ العِ

.ب.  ةٍ عَ رْ ضُ بِسُ وَّ تُعَ نْعِها.أ.  انُ بِصُ نْسَ ومُ اإلِ قُ يَ

.د.  لَ تَشكَّ تَّى تَ اتٍ حَ نَوَ تَاجُ إِلَى سَ ال تَحْ .ج.  ها اإلنْسانُ مُ دِ تَخْ يَسْ

٧ .: ازُ التركوَ افِيتُ وَ دُّ الجرَ عَ يُ

.ب.  انَاتٍ يَوَ حَ .أ.  بَاتَاتٍ نَ

.د.  ادِنَ عَ مَ .ج.  بةً رْ تُ

٨ .: وَ وِّ النَّبَاتَاتِ هُ لُ لِنُمُ ضَّ فَ انُ المُ كَ المَ

.ب.  يَّةِ طْحِ تَ السَّ بةُ تَحْ التُّرْ .أ.  يَّةُ طْحِ ةُ السَّ بَ التُّرْ

.د.  الُ مَ الرِّ .ج.  ورُ خُ الصُّ

؟. ٩ ةِ اعَ رَ لَ لِلزِّ ةَ أَفْضَ بَ بَالُ التَّرْ لُ الدُّ عَ يفَ يَجْ كَ

.ب.  ةِ بَ ةً إلى التُّرْ يَ ذِّ غَ ادَّ مُ وَ يفُ مَ .أ.   يُضِ ةِ بَ نَ التُّرْ ةَ مِ يَ ذِّ غَ ادَّ المُ وَ يلُ المَ زِ يُ
ا.د.  وادً ثَرَ سَ ةِ أَكْ بَ نَ التُّرْ وْ لُ لَ عَ يَجْ .ج.  اءَ دُ المَ قِ فْ ةَ تَ بَ لُ التُّرْ عَ يَجْ

؟. ١٠ ةٌ يحَ حِ ورِ صَ خُ ةِ بِالصُّ اصَّ اتِ التَّالِيَةِ الخَ بَارَ أَيُّ العِ

.ب.  لَ كَّ تَشَ تَّى تَ يرٍ حَ نٍ قَصِ مَ تَاجُ إِلَى زَ تَحْ .أ.  يَّةُ دُ الطَّبيعِ ارِ وَ فُ بِأَنَّها المَ الَ تُوصَ
.د.  نِ اللَّوْ لِ وَ كْ الشَّ مِ وَ جْ ا نَفْسُ الْحَ هَ لَ .ج.  ثَرَ نٍ أَوْ أَكْ دِ عْ نْ مَ نُ مِ وَّ تَكَ دْ تَ قَ



       –      
     

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

لَ  وْ ةً حَ ـمُ دائِرَ سُ ، ثُمَّ أَرْ رَ وَ هِ الصُّ ذِ لُ هَ أَمَّ االً (من ١١ إلى ١٥). أَتَ ـؤَ اهُ سُ نَ رِ أَدْ وَ نَ الصُّ ةٍ مِ ورَ لُّ صُ ثِّلُ كُ تُمَ

. بِيعيٍّ دٍ طَ رِ وْ يرُ إِلى مَ ةِ الَّتي تُشِ ورَ الصُّ

.١١

.١٣ .١٢

.١٥ .١٤



لِ سِ األَوَّ رْ تِبَارُ الدَّ االسم  اخْ

        –      –      
    

: الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ١ نيِنَ فِ السِّ نْذُ آالَ ورَ مُ خُ ا النَّاسُ الصُّ مَ بِهَ دَ تَخْ تِي اسْ ةُ الَّ يقَ ا الطَّرِ  مَ

.ب.  اةً أَدَ ا.أ.  امً طَعَ

ا.د.  لِبَاسً ا.ج.  قُودً وَ

اءِ؟. ٢ وَ الهَ ورِ وَ خُ يْنَ الصُّ هِ بَ ابُ هُ التَّشَ جْ ا وَ مَ

.ب.  نَفُّسِ ما النَّاسُ فِي التَّ هُ مُ دِ تَخْ يَسْ .أ.  ما النَّاسُ فِي البِناءِ هُ مُ دِ تَخْ يَسْ

ا.د.  هَ سُ نَاتُ نَفْ وِّ كَ ا المُ مَ هُ لَ .ج.  بِيعِيٌّ دٌ طَ رِ وْ ما مَ كِالهُ

؟. ٣ ورَ خُ لُ الصُّ كِّ لِي يُشَ ا يَ مَّ أَيٌّ مِ

.ب.  اءُ المَ .أ.  بُ شَ الخَ

.د.  اءُ وَ الهَ .ج.  ادِنُ عَ المَ

؟ ادِنُ عَ المَ ورُ وَ خُ تِي الصُّ أْ يْنَ تَ . مِنْ أَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ
ل إلى هذه اللّحظة. ل معظمها في األَرضِ عبر ماليين السنين وما زالت تتشكّ تشكّ



    –     –      
     

سِ الثَّانِياالسم    رْ تِبَارُ الدَّ اخْ

: الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ١ بَةَ لَّقُ بِالتُّرْ تَعَ ا يَ يحٌ فِيمَ حِ لِي صَ ا يَ مَّ أَيٌّ مِ

ةٍ.ب.  بِيرَ ةٍ كَ عَ رْ لُ بِسُ كَّ تَشَ تَ ا.أ.  يْشَ فِيهَ اناتُ العَ يَوَ تَطِيعُ الحَ ال تَسْ

.د.  يَاءَ ةِ أَشْ دَّ نْ عِ لِيطٌ مِ خَ .ج.  ةِ يَّ رِ خْ اتِ الصَّ بَقَ لَ الطَّ فَ نُ أَسْ وَّ تَكَ تَ

؟. ٢ بَةِ يِّتَةِ فِي التُّرْ ثُ لِلنَّبَاتَاتِ المَ دُ ي يَحْ ذِ ا الَّ  مَ

.ب.  لَّلُ تَحَ .أ.  تَ ورٍ خُ لُ إِلَى صُ وَّ تَحَ تَ

.د.  يَ ا هِ مَ ى كَ بْقَ تَ .ج.  يَّةٍ طْحِ تَ سَ ةٍ تَحْ بَ رْ لُ إِلَى تُ وَّ تَحَ تَ

؟. ٣ بِيرٍ وٍ كَ لَى نَحْ اءِ عَ ظُ بِالمَ تَفِ أْتي يَحْ ا يَ مَّ أيٌّ مِ

.ب.  لِيَّةُ مْ ةُ الرَّ بَ التُّرْ .أ.  ينِيَّةُ ةُ الطِّ بَ التُّرْ

.د.  لُ مْ الرَّ ى.ج.  صَ الحَ

: الِيَةَ ةَ التَّ ورَ لُ الصُّ مَّ أَ تَ . أَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

. نِ مَ ورِ الزَّ رُ عَ مُ رِ مَ جَ قِ الشَّ رَ ثُ لِوَ دُ ا يَحْ رْ مَ فَسِّ

ستتنوع اإلجابات، لكنها يجب أن تتضمن ما يلي: تسقط أوراق الشجرة جميعها، وبمرور الزمن 
ا من التربة. سوف تتحلل، وتصبِح جزءً



     –      
    

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم اخْ

     

: قَطْ ةً فَ دَ ةً واحِ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي باسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ

الصخور التربة الموارد الطبيعية الدبال

المعادن

١ .. التربة لِ  مْ ادِنِ والرَّ عَ يِّ والمَ رِ خْ تَاتِ الصَّ ةِ والفُ لَ لِّ تَحَ نَ النَّباتَاتِ المُ لٌّ مِ لُ كُ كِّ يُشَ

٢ .. الموارد الطبيعية ى  مَّ مْ تُسَ يَاتِهِ لُونَها في حَ مِ تَعْ سْ ضِ ويَ نَ األَرْ ا النَّاسُ مِ يْهَ لَ لُ عَ صُ تي يَحْ يَاءُ الَّ  األَشْ

٣ .. ادِنَ عَ نْ مَ نُ مِ وَّ تَكَ ادُّ تَ وَ الصخور مَ  

٤ .. المعادن ى  مَّ ةِ تُسَ بِيعَ دُ فِي الطَّ تِي تُوجَ يَّةِ الَّ يْرُ الحَ بَةُ غَ لْ يَاءُ الصُّ األَشْ

٥ .. الدبال وينِ  ةِ لِتَكْ بَ ةُ بالتُّرْ لَ لِّ تَحَ امِ المُ ا الطَّعَ ايَ قَ تَلِطُ بَ تَخْ



      –      
     

لِ باالسم    صْ تِبارُ الفَ اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ٦ ادِنِ عَ لَى المَ ةٌ عَ ثِلَ لِي أَمْ ا يَ مَّ أَيٌّ مِ

.ب.  سِ مْ ءُ الشَّ وْ ضَ احُ وَ يَ الرِّ .أ.  لُ مْ الطِّينُ والرَّ

.د.  مُ حْ الفَ طُ وَ النّفْ .ج.  افِيتُ يْتُ والجرَ  الفلُورَ

لى:. ٧ ه عَ تِواؤُ وَ احْ ةً لِلنَّبَاتِ هُ يَ ذّ غَ ةً مُ بالَ مادَّ لُ الدُّ عَ ما يَجْ

.ب.  لِّلِ تَحَ امِ المُ تَاتِ الطَّعَ فُ .أ.  لِ مْ نَ الطِّينِ والرَّ اءٍ مِ زَ أَجْ

.د.  ادِنِ عَ ورِ والمَ خُ نَ الصُّ قِطَعٍ مِ .ج.  اءِ المَ اءِ وَ وَ نَ الهَ يَّاتٍ مِ مِّ كَ

؟. ٨ نانِ ونِ األَسْ جُ عْ نْعِ مَ مُ في صُ دَ تَخْ ي يُسْ ذِ نُ الَّ دِ عْ ا المَ مَ

.ب.  يْتُ .أ.  الفلُورَ افِيتُ الجرَ

.د.  ارتِزُ الكوَ .ج.  ازُ التركوَ

؟. ٩ بِيعِيٌّ دٌ طَ رِ وْ هُ مَ ا بِأَنَّ يءٍ مَ نْ شَ بِرُ عَ يْفَ تُخْ كَ

.ب.  ضُ هُ األَرْ رُ دَ صْ .أ.   مَ ه النَّاسُ نَعُ يَصْ

.د.  طْ ةِ فَقَ دُ في اليَابِسَ يُوجَ .ج.  الِيَّةٍ بَ ةٍ دُ بَ رْ لُ إِلَى تُ وَّ تَحَ يَ



     –      
    

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم اخْ

ةِ: ورَ ها فِي الصُّ دَ كِنُ أَنْ أَجِ مْ يَّةٍ يُ بِيعِ دَ طَ ارِ وَ ةِ مَ سَ مْ اءَ خَ مَ طُرِ أَسْ لَى األَسْ تُبُ عَ أَكْ ، وَ ةَ التَّالِيَةَ ورَ لُ الصُّ أَمَّ أَتَ

١٠ . 

١١ .
١٢ .
١٣ .
١٤ .

 

ينبغـي أن تتضمـن اإلجابـات أي 
مجموعـة مما يلـي: التربة والماء 
والمعـادن  والصخـور  والهـواء 
الخضـراوات  ومنهـا  والنباتـات 

والفواكه.



      –      
     

اءِ االسم    يمُ األَدَ وِ قْ تَ

     

مَّ  )، ثُ نِ ادِ عَ ، المَ ـورِ خُ ةِ ( الصُّ يَّ بِيعِ دِ الطَّ ارِ ـوَ بُ فِي المَ الَّ ـثُ الطُّ بْحَ : يَ فُ دَ الهَ

ةً  ثِلَ ونَ أَمْ طُ عْ يُ ، وَ انِ لْوَ امِ األَ دَ خْ ـتِ ةٍ بِاسْ بِيرَ ةٍ كَ حَ ى لَوْ لَ طٍ عَ طَّ خَ ـا فِي مُ ونَهَ مُ نَظِّ يُ

ا. نْهَ دٍ مِ رِ وْ لِّ مَ الِ كُ مَ تِعْ ى اسْ لَ ةً عَ عَ نَوِّ تَ مُ

              

 ،( نِ ادِ عَ ، المَ ورِ خُ ةِ (الصُّ يَّ بِيعِ دِ الطَّ ارِ وَ بُ فِي المَ الـِ ثُ الطَّ . يَبْحَ اتٍ جَ رَ بَعُ دَ أَرْ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ دٍ بِشَ رِ وْ لِّ مَ ةً لِكُ عَ نَوِّ تَ اتٍ مُ امَ دَ تِخْ رُ اسْ كُ مَّ يَذْ ا ثُ هَ مُ نَظِّ يُ وَ

اتٍ  امَ دَ خْ ـتِ رُ اسْ كُ يَذْ ا، وَ هَ مُ نَظِّ يُ )، وَ نِ ادِ عَ ، المَ ورِ خُ ةِ (الصُّ يَّ بِيعِ دِ الطَّ ارِ وَ الِبُ فِي المَ ثُ الطَّ . يَبْحَ اتٍ جَ رَ ثُ دَ ثَـالَ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ دِ بِشَ ارِ وَ مِ المَ ظَ عْ ةً لِمُ عَ نَوِّ تَ مُ

لٍ  ـكْ ا بِشَ احدً ا وَ امً دَ ـتِخْ ي اسْ يُعطِ ، والمعادن)، وَ ورِ خُ يَّـةِ (الصُّ بِيعِ دِ الطَّ ارِ وَ بُ فِـي المَ الـِ ـثُ الطَّ بْحَ . يَ تَانِ جَ رَ دَ

. يحٍ حِ صَ

ا مِنَ  هَ يِّزُ مَ الَ يُ )، وَ نِ ادِ عَ ، المَ ورِ خُ ةِ (الصُّ يَّ بِيعِ دِ الطَّ ارِ وَ ثِ في المَ وبَةً فِي البَحْ عُ الِبُ صُ هُ الطَّ اجِ وَ . يُ ةٌ دَ احِ ةٌ وَ جَ رَ دَ

ا. يْهَ لَ يحٍ عَ حِ دٍ صَ احِ ثَالٍ وَ اءَ مِ طَ يعُ إِعْ تَطِ الَ يَسْ ، وَ انِ نْعِ اإلِنْسَ يَ مِنْ صُ تِي هِ  الَّ رَ خْ ادِّ األُ وَ المَ

: اتُ وَ دَ األَ ادُّ وَ وَ المَ
مٍ•  سْ ةُ رَ لَوحَ

صاصٍ•  لَمُ رَ قَ

لْوينٍ •   أَقْالمُ تَ
مُ  عيَّةٌ أو أَقْالَ مْ شَ

. طيطٍ تَخْ



     –      
    

اءِ  يمِ األَدَ وِ قْ اطُ تَ االسم   نَشَ

     
الَى  عَ تَ هُ وَ انَ ـبْحَ رَ اللَّهَ سُ ـكُ ينَا أَنْ نَشْ لَ عَ ، وَ ةِ ظِيمَ هِ العَ مِ اللَّ نْ نِعَ يَ مِ . فَهِ يَّةِ بِيعِ دِ الطَّ ارِ وَ نَ المَ عادِنُ مِ المَ ورُ وَ خُ الصُّ

يَاتِنَا. ا فِي حَ ثِيرً ادِنَ كَ عَ المَ ورَ وَ خُ مُ الصُّ دِ تَخْ . نَسْ لَى ذلكَ عَ

اتِنَا يَ ادِنُ فِي حَ عَ المَ ورُ وَ خُ الصُّ

ورِ خُ اتُ الصُّ امَ دَ تِخْ نِاسْ ادِ عَ اتُ المَ امَ دَ تِخْ اسْ

١ .

٢ .

٣ .

١ .

٢ .

٣ .

هِ . ١ ذِ مُ هَ سُ ، أَوْ أَرْ ةِ حَ لَى اللَّوْ ا عَ هَ قُ أُلْصِ دٍ وَ رِ وْ لِّ مَ ومٍ لِكُ سُ لَى رُ لُ عَ صُ ، ثُمَّ أَحْ مِ سْ ةِ الرَّ حَ وْ لَى لَ الً عَ وَ دْ مُ جَ سُ  أَرْ
. ةِ لَى اللَّوحَ دَ عَ ارِ وَ المَ

يَاتِنَا.. ٢ ادِنِ فِي حَ عَ المَ ورِ وَ خُ نَ الصُّ لٍّ مِ اتِ كُ امَ دَ تِخْ لَى اسْ ةٍ عَ ثِلَ طَاءِ أَمْ لَ بِإِعْ وَ دْ لُ الجَ مِ أُكْ

البناء

األدوات

شق الطرق

معجون األسنان

الحلي

السيارات



           
  

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

     
: قَطْ ةً فَ دَ ةً واحِ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي بِاسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ

الحركة الدورانية مدار األرض المحور

١ .. الحركة الدورانية ها  رِ وَ لَ مِحْ وْ ضِ حَ رْ ةُ األَ كَ رَ ى حَ تُسمَّ

٢ .. هُ ولَ ورُ حَ ضِ وتَدُ رْ زِ األَ كَ رْ رُّ بمَ يٌّ يَمُ مِ هْ طٌّ وَ المحور خَ

٣ .. مدار األرض سِ  مْ لَ الشَّ وْ انِها حَ رَ وَ نَاءِ دَ ثْ ضُ فِي أَ رْ هُ األَ بِعُ تَّ ي تَ ارُ الَّذِ سَ ى المَ مَّ يُسَ



          
 

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

لِي: ا يَ مَّ الٍ مِ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ٤ ارَ النَّهَ يْلَ وَ بِّبُ اللَّ ي يُسَ ما الَّذِ

ا.ب.  هَ سِ لَ نَفْ وْ ضِ حَ رْ انُ األَ رَ وَ .أ.   دَ ضِ رْ لَ األَ وْ رِ حَ مَ ةُ القَ كَ رَ حَ

.د.  سِ مْ لَ الشَّ وْ ضِ حَ رْ انُ األَ رَ وَ دَ اءِ.ج.  مَ سِ فِي السَّ مْ ةُ الشَّ كَ رَ حَ

ةٍ ما؟. ٥ قَ نْطَ ا في مِ ارً قْتَ نَهَ لُ الوَ عَ ي يَجْ ا الَّذِ مَ

.ب.  لِمِ ظْ ةِ في الجانِبِ المُ قَ نْطَ ودُ المِ جُ وُ .أ.  سِ مْ ةِ للشَّ قَ نْطَ ةُ المِ هَ اجَ وَ مُ

.د.  رِ مَ وغُ القَ زُ بُ .ج.  رِ مَ وبُ القَ رُ غُ

٦ . : نَّ اءِ ألَ مَ كُ في السَّ رَّ تَحَ نَّها تَ أَ سُ كَ مْ و الشَّ بْدُ تَ

.أ.  ضِ رْ لَ األَ وْ ورُ حَ سَ تَدُ مْ الشَّ

.ب.  دُ تَعِ بْ مَّ تَ ضِ ثُ تَرِبُ مِنَ األرْ قْ سَ تَ مْ  الشَّ

ها.ج.  رِ وَ لَ مِحْ وْ ورُ حَ ضَ تَدُ رْ األَ

.د.  دُ تَعِ بْ مَّ تَ سِ ثُ مْ تَرِبُ مِنَ الشَّ قْ ضَ تَ رْ األَ

؟. ٧ اللُ نا بِهِ الظِّ بِرَ خْ نُ أَنْ تُ كِ مْ ي يُ ا الَّذِ مَ

.ج.  ارِ اتِ النَّهَ اعَ دُ سَ دَ عَ نَةِ.أ.  ولُ السَّ صُ فُ

.د.  اللَ النَّهارِ قْتُ خِ الوَ .ب.  ضِ رْ نِ األَ سِ عَ مْ دُ الشَّ عْ بُ

ا؟. ٨ نِهَ اطِ وَ ةُ إِلَى مَ رَ اجِ هَ ورُ المُ يُ ودُ الطُّ تَعُ ، وَ ارُ هَ زْ ا األَ تَّحُ فِيهَ فَ تَ ةٍ تَ قَ نْطَ لُ فِي مِ صْ ونُ الفَ ا يَكُ اذَ مَ

.ج.  بِيعُ الرَّ .أ.  يفُ رِ الخَ

.د.  تَاءُ الشِّ .ب.  يْفُ الصَّ



           
  

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

نْ ٩ إِلى ١٢. ةِ مِ ئِلَ نِ األَسْ يبُ عَ ، ثُمَّ أُجِ ةَ ورَ هِ الصُّ ذِ لُ هَ أَتَأمَّ

؟. ٩ سِ مْ ةِ مائالً نحو الشَّ يَّ ضِ رْ ةِ األَ رَ الِيُّ مِنَ الكُ مَ فُ الشَّ ونُ النِّصْ لٍ يَكُ فِي أَيِّ فَصْ

 

 

 

  

 

الصيف.

نُوبِ الكرة األرضية؟. ١٠ ا فِي جَ يْفً لُ صَ صْ ونُ الفَ ا يَكُ مَ نْدَ ةِ عِ وديَّ عُ ةِ السُّ بِيَّ رَ ةِ العَ كَ لَ مْ لُ فِي المَ صْ ا الفَ  مَ
. شتاءً

؟. ١١ سِ مْ ولَ الشَّ ةً حَ دَ ةً واحِ ورَ لَ دَ مِ كْ ضُ لِتُ رْ تاجُ إلَيها األَ ةُ الَّتي تَحْ نِيَّ مَ ةُ الزَّ دَّ ا المُ مَ
ا. سنة واحدة أو ما يعادل ٣٦٥ يومً

؟ . ١٢ يْفِ لَ الصَّ ي يَلِي فَصْ لُ الَّذِ صْ ا الفَ مَ
الخريف.



          
 

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

الَيْنِ ١٣، ١٤. ؤَ نِ السُّ يبُ عَ ، ثُمَّ أُجِ ةَ التَّالِيَةَ ورَ لُ الصُّ أَمَّ أَتَ

 

دٌ اجِ امَ هَ مَ

ا؟ . ١٣ هَ دٌ أَمْ مَ اليَا: ماجِ رَ تُ يشُ في أُسْ ما يَعِ هُ أيُّ
مها.

؟. ١٤ لِكَ فْتُ ذَ رَ يْفَ عَ كَ
تاء في أستراليا. وهذا المكان يقع في نصف الكرة الجنوبي؛  ا. إنَّه فصل الشّ ا شتويًّ ها لباسً تلبس مَ

مس. ا عن الشّ حيث تميل األرض بعيدً







      –      –      
  

لِاالسم   سِ األَوَّ رْ تِبَارُ الدَّ اخْ

: الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

ا؟. ١ هَ رِ وَ لَ مِحْ وْ ضُ حَ رْ ورُ األَ ما تَدُ نْدَ ثُ عِ دُ ي يَحْ ا الَّذِ مَ

. رِ مَ لُ القَ كْ تَغيَّرُ شَ يَ ب.  .أ.  ارُ النَّهَ يْلُ وَ تَعاقَبُ اللَّ يَ

.د.  ضِ رْ رِ األَ وَ يَالنُ مِحْ رُ مَ يَّ تَغَ يَ . يفٍ رِ بيعُ إِلى خَ لُ الرَّ وَّ تَحَ يَ ج. 

؟. ٢ ةٌ يحَ حِ ها صَ سِ لَ نَفْ وْ ضِ حَ رْ انِ األَ رَ وَ ةِ بِدَ قَ لِّ تَعَ ةِ المُ الِيَ اتِ التَّ بَارَ أَيُّ العِ

.أ.  ارٍ وَ ةِ دُ الَ رونَ بحَ عُ لُ النّاسَ يَشْ عَ ها يَجْ رِ وَ لَ مِحْ وْ ضِ حَ رْ رانُ األَ وَ دَ

نَةِ.ب.  ةً في السَّ دَ ةً واحِ رَّ ها مَ سِ لَ نَفْ وْ ضُ حَ رْ ورُ األَ تَدُ

.ج.  ةً اعَ ينَ سَ رِ شْ عِ بَعٍ وَ لَّ أَرْ ها كُ سِ لَ نَفَ وْ ضُ حَ رْ ورُ األَ تَدُ

ةٍ.د.  دَ احِ ةٍ وَ نِيَّ مَ ةٍ زَ دَّ سِ في مُ مْ لَ الشَّ وْ ها وحَ سِ لَ نَفْ وْ ضُ حَ رْ ورُ األَ تَدُ

؟. ٣ ضِ رْ رِ األَ وَ حْ ودُ بِمِ صُ قْ ا المَ مَ

.أ.  سِ مْ لَ الشَّ وْ كُ حَ رَّ تَحَ ما تَ نْدَ ضُ عِ رْ هُ األَ ذُ تَّخِ ي تَ ارُ الَّذِ سَ المَ

.ب.  نُوبِ الِ إلى الجَ مَ ضِ مِنَ الشَّ رْ زِ األَ كَ رْ رُّ بمَ يٌّ يَمُ مِ هْ طٌّ وَ  خَ

ها. ج.  سِ لَ نَفْ وْ ةً حَ دَ ةً واحِ رَّ ةً مَ ورَ لَ دَ مِ كْ تّى تُ ضُ حَ ه األرْ بُ لَّ تَطَ قْتُ الَّذي تَ الوَ

.د.  رَ مَ قابِلُ القَ ي يُ ضِ الَّذِ رْ هُ األَ جْ وَ

؟ يَّرُ تَغَ اءِ يَ مَ لَ السَّ كْ لُ شَ عَ ي يَجْ ا الَّذِ . مَ اليَةِ رِ التّ وَ رُ إِلَى الصُّ نْظُ . أَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

ماء بسبب دوران األرض حول محورها. يتغيّر شكل السّ



        –     –      
 

سِ الثَّانِي رْ تِبَارُ الدَّ االسم  اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ١ ضِ رْ ارِ األَ دَ ودُ بِمَ صُ قْ ا المَ مَ

ا.أ.  هَ سِ لَ نَفْ وْ انِها حَ رَ وَ الِ دَ مَ ضُ إلكْ ه األرْ بُ لَّ تَطَ قْتُ الَّذي تَ الوَ

.ب.  سِ مْ لَ الشَّ وْ انِها حَ رَ وَ نَاءِ دَ ثْ ضُ فِي أَ رْ هَ األَ بَعُ تْ ارُ الَّذي تَ سَ   المَ

.ج.  ضِ رْ رِ األَ وَ نِ مِحْ يَالَ رُ فِي مَ يُّ غَ التَّ

.د.  سِ مْ لَ الشَّ وْ انِها حَ رَ وَ الِ دَ مَ ضُ إلِكْ رْ هُ األَ بُ لَّ تَطَ ي تَ قْتُ الَّذِ الوَ

؟. ٢ ولِ صُ وثَ الفُ دُ بِّبُ حُ ي يُسَ ا الَّذِ مَ

ا.ب.  هَ رِ وَ لَ مِحْ وْ ضِ حَ رْ انُ األَ رَ وَ دَ .أ.  رِ مَ ارُ القَ دَ مَ ضِ وَ رْ ارُ األَ دَ مَ

.د.  سِ مْ نِ الشَّ ضِ عَ رْ دُ األَ عْ بُ لَ ج.  ـوْ ـا حَ انِهَ رَ وَ نَـاءِ دَ ثْ ضِ فـي أَ رْ نُ األَ يَـالَ  مَ

. سِ مْ الشَّ

؟. ٣ بِيعِ لَ الرَّ ي يَلِي فَصْ لُ الَّذِ صْ ا الفَ مَ

.ب.  يْفُ .أ.  الصَّ يفُ رِ تَاءُ والخَ الشِّ

.د.  تَاءُ الشِّ .ج.  يفُ رِ الخَ

. ولِ صُ تِالفِ الفُ بَبَ اخْ رُ سَ سِّ فَ .  أُ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ
يصل أجزاءَ األرض كمياتٌ مختلفة من ضوء الشمس؛ فعندما يكون نصف الكرة الشمالي مائالً قريبًا من 

ا  يف. أمّ بيع ويليه الصّ وء أكبر من نصف الكرة الجنوبي؛ وهنا يبدأ الرّ يةً كبيرةً من الضّ الشمس يأخذ كمّ

مس يصلها ضوء  ا عن الشمس فإن األجزاء البعيدة عن الشّ عندما يكون نصف الكرة الشمالي مائالً بعيدً

تاء.  ، وهنا يبدأ الخريف ويليه الشّ أقلّ



           
  

لِ باالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

     
: قَطْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي بِاسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ

المحور الحركة الدورانية مدار األرض

١ .. الحركة الدورانية ها  رِ وَ لَ مِحْ وْ ضِ حَ رْ ةُ األَ كَ رَ ى حَ مَّ تُسَ

٢ . . مدار األرض ى  مَّ سِ يُسَ مْ لَ الشَّ وْ انِها حَ رَ وَ نَاءِ دَ ثْ ضُ في أَ رْ هُ األَ تْبعُ ي تَ ارُ الَّذِ سَ المَ

٣ .. المحور ى  مَّ يٍّ يُسَ مِ هْ طٍّ وَ لَ خَ وْ ضُ حَ رْ ورُ األَ تَدُ



          
 

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

: الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

ارِ؟. ٤ قْتِ في النَّهَ ةِ الوَ فَ رِ عْ ى مَ لَ دُ النَّاسَ عَ اعِ ي يُسَ ا الَّذِ مَ
.ب.  ضِ رْ ى األَ لَ لُّ عَ .أ.   الظِّ ومِ جُ ةُ النُّ كَ رَ حَ

ماءِ.د.  رِ في السَّ مَ وقِعُ القَ مَ .ج.  رِ مَ هُ القَ جُ أَوْ

سِ في:. ٥ مْ لَ الشَّ وْ ةً حَ لَ امِ ةً كَ رَ وْ ضُ دَ رْ ورُ األَ تَدُ

.ب.  مٍ ٣٠٠ يَوْ ا.أ.  مً ٣٦٥ يَوْ

ا.د.  مً ٨٨ يَوْ ا.ج.  مً ٢٢٥ يَوْ

؟. ٦ ارَ يْلَ والنَّهَ بِّبُ اللَّ ي يُسَ ا الَّذِ مَ

.ب.  ضِ رْ نُ األَ يَالَ مَ .أ.  سِ مْ ةُ الشَّ كَ رَ حَ

.د.  رِ مَ ءُ القَ وْ ضَ ها.ج.  رِ وَ لَ مِحْ وْ ضِ حَ رْ ةُ األَ كَ رَ  حَ

٧ .: نَّ ماءِ؛ ألَ تَفِعُ في السَّ رْ باحِ أنَّها تَ سُ في الصَّ مْ ا الشَّ نَ و لَ بْدُ تَ

سِب.  مْ لَ الشَّ وْ كُ حَ رَّ تَحَ ضَ تَ رْ األَ ضِأ.  رْ ولَ األَ كُ حَ رَّ تَحَ سَ تَ مْ الشَّ

اد.  هَ رِ وَ لَ مِحْ وْ كُ حَ رَّ تَحَ ضَ تَ رْ األَ ضِ مائِلٌج.  رْ انِ األَ رَ وَ رَ دَ وَ مِحْ

٨ .: نَّهُ رُ ألَ مَ يءُ القَ يُضِ

اتِهِ.ب.  ءَ مِنْ ذَ وْ عُّ الضَّ يُشِ نَةٍ.أ.  اخِ اتٍ سَ ازَ نُ مِنْ غَ وَّ تَكَ يَ

.د.  ضِ رْ مَ مِنَ األَ ادِ ءَ القَ وْ سُ الضَّ كِ يَعْ .ج.  سِ مْ ةَ الشَّ عَّ سُ أَشِ كِ يَعْ

٩ .: نْدَ قْتُ عِ ونُ الوَ اءِ يَكُ مَ ةً فِي السَّ الِيَ سُ عَ مْ ونُ الشَّ ما تَكُ نْدَ عِ

ةِ.ب.  يرَ هِ .أ.  الظَّ وقِ رُ الشُّ

.د.  وبِ رُ الغُ .ج.  رِ صْ العَ



           
  

لِ باالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

نْ ١٠ إلى ١٢: ةِ مِ ئِلَ نِ األَسْ يبُ عَ ، ثُمَّ أُجِ لَ التّالِيَ وَ دْ لُ الجَ أَتَأَمَّ

؟ ها رِ وَ حْ لَ مِ وْ ضِ حَ انُ األَرْ رَ وَ دَ

. ةُ بَعَ رْ ولُ األَ صُ ثُ الفُ دُ تَحْ . ارُ يْلُ والنَّهَ ثُ اللَّ دُ يَحْ

لَ  وْ ها حَ ارِ سَ ةً في مَ لَ ةً كامِ رَ وْ ضُ دَ رْ لُ األَ مِ كْ تُ

ةٍ. لَ امِ ةٍ كَ نَ سِ في سَ مْ الشَّ

ها في يَومٍ  رِ وَ لَ مِحْ وْ ةً حَ لَ امِ ةً كَ رَ وْ ضُ دَ رْ لُ األَ مِ كْ تُ

. دٍ احِ وَ

ها  رِ وَ يَالنُ مِحْ سِ ومَ مْ لَ الشَّ وْ ضِ حَ رْ انُ األَ رَ وَ دَ

. ةَ بَعَ رْ ولَ األَ صُ بِّبُ الفُ يُسَ

 ، سِ مْ هِ لِلشَّ اجِ وَ ضِ المُ رْ انِبِ األَ ونُ النَّهارُ فِي جَ يَكُ

رِ  انِبِ اآلخَ يْلُ فِي الجَ ونُ اللَّ ه يَكُ سِ قْتِ نَفْ فِي الوَ وَ

. ضِ مِنَ األرْ

؟. ١٠ الهُ لِ أَعْ وَ دْ غِ في الجَ ارِ انِ الفَ كَ عَ فِي المَ بُ أَنْ تُوضَ ةُ الَّتي يَجِ بَ ناسِ ةُ المُ لَ مْ ا الجُ مَ
دوران األرض حول الشمس.

؟. ١١ سِ مْ لَ الشَّ وْ ها وحَ سِ ولَ نَفْ ضِ حَ رْ رانِ األَ وَ هِ بَينَ دَ بَ هُ الشَّ جْ ا وَ مَ
ا  ينتج عن كلتا العمليتين ظواهر فلكية تتكرر في فترات زمنية منتظمة، وتتغير درجة الحرارة أيضً

ا في جانب من األرض يكون ليالً في الجانب اآلخر  بصورة منتظمة، وعندما يكون الوقت نهارً

ا في النصف الجنوبي  منها، وكذلك عندما يكون الفصل شتاءً في النصف الشمالي لألرض يكون صيفً

منها. 

؟. ١٢ ضِ رْ ى األَ لَ ا عَ ارً يْالً أَوْ نَهَ قْتُ لَ ونُ الوَ يفَ يَكُ كَ
يكون الليل في الجزء المظلم من األرض البعيد عن الشمس، في حين يكون النهار في الجزء اآلخر 

المضيء المواجه للشمس.



          
 

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

الَيْنِ ١٣و ١٤. ؤَ نِ السُّ يبُ عَ ، ثُمَّ أُجِ ةَ يَّ يدِ ةَ البَرِ لُ البِطَاقَ أَتَأَمَّ

هِ.. ١٣ دادِ جْ َ ليٍّ ألِ ةِ عَ يارَ انَ زِ كَ يِّنُ مَ بَ ةِ الَّتي تُ ورَ لَ الصُّ وْ ةً حَ عُ دائِرَ أَضَ

        

ابَةِ؟. ١٤ هِ اإلِجَ ذِ لْتُ إِلَى هَ صَّ يفَ تَوَ كَ
ياض  ا هناك. تقع الرّ قس حارًّ ، لذلك ال بدّ أن يكون الطّ يقول علي إنّه يلبس مالبس صيفيّةً خفيفةً

ـمس في فصـل الصيف، في حين تقـع والية غرب  فـي نصـف الكرة الشـمالي، حيث تميل نحو الشّ

قس أدفأ في  ا عن الشمس، لذا يكــون الطّ أستراليا في نصف الكرة الجنوبي حيث تميل بعيدً

ياض مما في والية غرب أستراليا في هذا الوقت. الرّ






 

          
               
         
 
            

      

  









           
  

اءِ االسم   يمُ األَدَ وِ قْ تَ

     
ا،  انِهَ رَ وَ دَ ضِ وَ رْ ةِ األَ كَ رَ ةِ بِحَ بِطَ تَ رْ ولِ المُ صُ اعَ الفُ نْوَ بُ أَ الـِ يِّـزُ الطَّ مَ : يُ فُ دَ الهَ

لِّ  ةَ لِكُ بَ احِ صَ ـسِ المُ قْ اتِ الطَّ رَ يُّ ـفُ تَغَ يَصِ ، وَ بَةً تَّ رَ ـولِ مُ صُ اءَ الفُ ـمَ رُ أَسْ كُ يَذْ وَ

اتِ  رَ يُّ فُ تَغَ يَصِ ، وَ يـحٍ حِ تِيبٍ صَ ـا بِتَرْ هَ قُ لْصِ يُ رَ وَ وَ صُّ الصُّ مَّ يَقُ ا. ثُ نْهَ ـلٍ مِ فَصْ

ةٍ. ورَ لِّ صُ ةَ لِكُ بَ نَاسِ سِ المُ قْ الطَّ

              

 ، يحٍ حِ تِيـبٍ صَ اتِ بِتَرْ اقَ يـعِ البِطَ مِ اقِ جَ بُ بِإِلْصَ الـِ ـومُ الطَّ اتٍ يَقُ جَ رَ بَـعُ دَ أرْ

ةَ  بِطَ تَ رْ سِ المُ قْ وفَ الطَّ ــرُ ا ظُ يِّنُ فِيهَ بَ يُ ةٍ، وَ اقَ لِّ بِطَ تٍ إِلَى كُ يـالَ صِ يفُ تَفْ يُضِ وَ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ لٍ بِشَ لِّ فَصْ بِكُ

 ، ةٍ اقَ لِّ بِطَ يالتِ إِلَى كُ صِ ضَ التَّفْ يفُ بَعْ يُضِ ، وَ يحٍ حِ تِيبٍ صَ اتِ بِتَرْ اقَ يعَ البِطَ مِ الِبُ جَ قُ الطَّ لْصِ . يُ اتٍ جَ رَ ثُ دَ ثَالَ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ لٍ بِشَ لِّ فَصْ ةَ بِكُ بِطَ تَ رْ سِ المُ قْ وفَ الطَّ رُ ا ظُ يِّنُ فِيهَ بَ يُ وَ

يْنِ أَوْ  تَ اقَ ـةِ إِلَى بِطَ يحَ حِ تِ الصَّ يالَ صِ ضَ التَّفْ يفُ بَعْ يُضِ ، وَ يـحٍ حِ تِيبٍ صَ يْنِ بِتَرْ تَ اقَ بُ بِطَ الـِ ـقُ الطَّ لْصِ . يُ تَانِ جَ رَ دَ

. اتِ اقَ ةِ البِطَ يَّ ةٍ إِلَى بَقِ افِيَ يْرَ كَ ةٍ أَوْ غَ يحَ حِ يْرَ صَ اتٍ غَ ومَ لُ عْ يفُ مَ يُضِ ، وَ سِ قْ وفَ الطَّ رُ ا ظُ يِّنُ فِيهَ بَ يُ ، وَ ثٍ ثَالَ

ةٍ  دَ احِ ةٍ وَ اقَ ةً إِلَى بِطَ يحَ حِ تٍ صَ يالَ صِ يفُ تَفْ يُضِ ، وَ يحٍ حِ يْرِ صَ تِيبٍ غَ اتِ بِتَرْ اقَ الِبُ البِطَ قُ الطَّ لْصِ . يُ ةٌ دَ احِ ةٌ وَ جَ رَ دَ

. طْ قَ فَ

واتُ دَ ادُّ واألَ وَ المَ
قٌ •  رَ وَ

صٌّ •  قَ مِ

غٍ •  مْ صَ

 • ، طيطٍ  أَقْالمُ تَخْ

ةٌ عيَّ مْ ينٌ شَ وِ لْ أو أقْالمُ تَ

 ، طيطٍ مُ تَخْ



          
 

اءِ يمِ األَدَ وِ قْ اطُ تَ االسم  نَشَ

     
تيبٍ  ها بِتَرْ قُ لْصِ ـاتِ وأُ اقَ مَّ أَقُصُّ البِطَ ، ثُ ناهُ نــةِ أَدْ يَّ بَ ـاتِ المُ اقَ رِ فِي البِطَ ـوَ لى الصُّ ةَ عَ ودَ جُ وْ ـاتِ المَ لِمَ أُ الكَ ـرَ أَقْ

ــةِ  بِطَ تَ رْ سِ المُ قْ روفِ الطَّ يحِ ظُ ضِ انَ لِتَوْ لْوَ مُ األَ دِ تَخْ أَسْ ةٍ. وَ لَ صِ نْفَ ةٍ مُ رقَ لَى وَ ولِ عَ صُ وثِ الفُ دُ بِ حُ سَ يحٍ بحَ حِ صَ

. صولِ مٍ مِنَ الفُ لِّ اسْ بِكُ

بيعُ يفُالرَّ رِ الخَ

يفُ تَاءُالصَّ الشِّ



       
  

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

  
: قَطْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي بِاسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ

النظام الشمسي الكواكب ا أطوارً

النجم

ةٍ.. ١ جَ هِّ تَوَ ةٍ مُ نَ اخِ اتٍ سَ ازَ نُ مِنْ غَ وَّ تَكَ اءِ يَ ضَ مٌ فِي الفَ سْ النجم جِ  

٢ .. سِ مْ لَ الشَّ وْ الكواكب حَ ورُ   تَدُ

ا .. ٣ أطوارً رِ   مَ لِ القَ كْ لَى شَ رُ عَ هَ تِي تَظْ اتُ الَّ رَ يُّ غَ ى التَّ مَّ تُسَ

٤ .. سِ مْ الشَّ ومِ وَ النَّجُ اكِبِ وَ وَ النظام الشمسي مِنَ الكَ نُ   وَّ تَكَ يَ



      
 

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ٥ ضِ رْ رَ مِنَ األَ مَ  القَ ا نَرَ اذَ لِمَ

ارِب.  النَّ ةِ وَ نَ اخِ اتِ السَّ ازَ ودِ الغَ جُ لِوُ هِ.أ.  حِ طْ لَى سَ اقِطِ عَ سِ السَّ مْ ءِ الشَّ وْ اسِ ضَ كَ النْعِ

.د.  ضِ رْ ءِ األَ وْ اسِ ضَ كَ النْعِ .ج.  ضِ رْ لَ األَ وْ انِهِ حَ رَ وَ لِدَ

؛. ٦ ةً بِيرَ و لنا كَ بْدُ تَ ، وَ مِ جْ طُ الحَ سِّ تَوَ مٌ مُ سُ نَجْ مْ الشَّ

ا.ب.  دًّ يرٌ جِ غِ ها صَ مَ جْ ألنَّ حَ .أ.  ضِ رْ نِ األَ ةٌ عَ يدَ نَّها بَعِ ألَ

.د.  ةٌ لِيلَ لَها قَ وْ ومَ حَ جُ نَّ النُّ ألَ .ج.  ضِ رْ ةٌ مِنَ األَ يبَ رِ نَّها قَ ألَ

؟. ٧ سِ مْ لَ الشَّ وْ ةٍ حَ لَ امِ ةٍ كَ رَ وْ امِ دَ رَ إلِتْمَ صَ ا أَقْ تً قَ قُ وَ رِ تَغْ ي يَسْ بُ الَّذِ كَ وْ ا الكَ مَ

.ب.  ضُ رْ األَ .أ.  ةُ رَ هَ الزُّ

نِبْتُون.د.  .ج.  دُ ارِ طَ عُ

؟. ٨ سِ مْ نِ الشَّ ا عَ دً عْ ثَرُ بُ ةِ أَكْ اليَ اكِبِ التَّ وَ أَيُّ الكَ

.ب.  لُ حَ تَرِي.أ.   زُ شْ المُ

.د.  يخُ رِّ المِ .ج.  ضُ رْ األَ



        
  

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

نْ ٩ إلى ١٢: ةِ مِ ئِلَ نِ األَسْ يبُ عَ ، ثُمَّ أُجِ ةَ ورَ هِ الصَُّ ذِ لُ هَ أَتَأَمَّ

  
   

  

    

  

  

 

  

؟. ٩ ةُ ورَ ثِّلُ الصُّ مَ ا تُ اذَ مَ
النظام الشمسي.

ةِ؟. ١٠ ورَ تُوبٍ في الصُّ كْ يْرُ مَ هُ غَ مُ اكِبِ اسْ وَ أَيُّ الكَ
األرض.

ةِ؟. ١١ رَ هَ ثَرَ مِنَ الزُّ تُون أَكْ ح نِبْ طْ لَى سَ ا عَ دً سُ بَارِ قْ ونُ الطَّ ا يَكُ اذَ لِمَ
ألن نبتون أبعد من الزهرة بالنسبة إلى الشمس.

ا؟. ١٢ مً جْ بَرُ حَ بِ أَكْ اكِ وَ أَيُّ الكَ
المشتري.





               
 

لِ سِ األَوَّ رْ تِبَارُ الدَّ االسم  اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

رِ؟. ١ مَ حُ القَ طْ نُ سَ وَّ تَكَ مَّ يَ مِ

.ب.  ازٍ غَ .أ.  نَارٍ

اءٍ.د.  مَ .ج.  رٍ خْ صَ

؟. ٢ ومُ جُ نُ النُّ وَّ تَكَ مَّ تَ مِ

.ب.  جٍ لْ ثَ .أ.  رٍ خْ صَ

.د.  ازٍ غَ اءٍ.ج.  مَ

؟. ٣ ضِ رْ بُ إِلَى األَ رَ ةِ أَقْ يَّ اوِ مَ امِ السَّ سَ جْ أَيُّ األَ

.ب.  سُ مْ الشَّ .أ.  رُ مَ القَ

.د.  اكِبُ وَ الكَ .ج.  ومُ جُ النُّ

. رِ مَ ارَ القَ سَ مَ ضِ وَ رْ ارَ األَ سَ حُ مَ ضِّ أُوَ رِ وَ مَ القَ ضِ وَ رْ سِ مِنَ األَ مْ قِعَ الشَّ وْ حُ مَ ضِّ وَ ا تُ رً وَ مُ صُ سُ . أَرْ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

يجب أن توضح الصورة مدار القمر حول األرض ومدار األرض حول الشمس.



             
  

سِ الثَّانِياالسم   رْ تِبَارُ الدَّ اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ لَ اإلِ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

بًا؟. ١ كَ وْ يْسَ كَ تِي لَ أْ ا يَ مَّ أَيٌّ مِ

.ب.  يخُ رِّ المِ .أ.  رُ مَ القَ

.د.  ضُ رْ األَ .ج.  ةُ رَ هَ الزُّ

؟. ٢ يِّ سِ مْ ا الشَّ نَ امِ ومِ في نِظَ جُ عُ النُّ ما أَلْمَ

نِبْتُون.ب.  .أ.  رُ مَ القَ

تَرِي.د.  شْ المُ .ج.  سُ مْ الشَّ

ارِ؟. ٣ لَ النَّهَ الَ اكِبِ خِ وَ الكَ ومِ وَ جُ ةِ النُّ يَ ؤْ نَعُ النَّاسَ مِنْ رُ ي يَمْ ا الَّذِ مَ

.ب.  عُ مِ سِ الالَّ مْ ءُ الشَّ وْ .أ.   ضَ رِ مَ لِ القَ كْ رُ شَ يُّ تَغَ

.د.  ومِ جُ اهِ النُّ ةُ في اتّجَ افَ المسَ ا.ج.  هَ رِ وَ لَ مِحْ وْ ضِ حَ رْ نُ األَ يَالَ مَ

. بِ كَ وْ الكَ رِ وَ مَ قَ بَيْنَ القَ رْ حُ الفَ ضِّ . أُوَ تُبُ أَكْ رُ وَ كّ فَ أُ

ا من القمر. الكوكب جسم يدور حول الشمس وهو أكبر حجمً

القمر جسم يدور حول الكوكب.

ا من األقمار. الكواكب أكبر حجمً



       
 

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

. طْ قَ ةً فَ دَ احِ ةً وَ رَّ ةِ مَ الِيَ اتِ التَّ لِمَ لٍّ مِنَ الكَ امِ كُ دَ تِخْ ا يَلِي بِاسْ اتِ فيِمَ اغَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ

الكواكب النجوم أطوار

نظامنا الشمسي

١ .   . سُ مْ ضِ الشَّ رْ النّجوم إِلَىَ األَ بُ    رَ أَقْ

نظامنا الشمسي . ٢ سُ في   مْ الشَّ ارُ وَ مَ قْ األَ اكِبُ وَ وَ دُ الكَ تُوجَ

٣ .. رٍ هْ لَّ شَ رُ كُ رَّ تَكَ نَّها تَ ا أَ مَ رٍ كَ هْ لَّ شَ هِ كُ سِ تِيبِ نَفْ رْ رِ بِالتَّ مَ أطوار  القَ رُ  هَ تَظْ

٤ .. سِ مْ لَ الشَّ وْ ورُ حَ ةٌ تَدُ مَ خْ امٌ ضَ سَ الكواكب  أَجْ



        
  

لِ باالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ابَةِ الصَّ زِ اإلِجَ مْ لَ رَ وْ مِ حَ لَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

ءِ؟. ٥ وْ ةٌ مِنَ الضَّ يرَ غِ اطٌ صَ ا نِقَ نَّهَ أَ ومُ كَ جُ رُ النُّ هَ ا تَظْ اذَ لِمَ

ا.ب.  دًّ يرٌ جِ غِ ا صَ هَ مَ جْ نَّ حَ َ ألِ .أ.  ضٍ ا مِنْ بَعْ هَ ضَ ةٌ بَعْ يبَ رِ ا قَ نْهَ َ ألِ

ا.د.  نْهَ بِيرٍ مِ دٍ كَ دَ ودِ عَ جُ بَبِ وُ بِسَ .ج.  ضِ رْ نِ األَ ا عَ دًّ ةٌ جِ يدَ نَّها بَعِ َ ألِ

؟. ٦ سِ مْ لَ الشَّ وْ ةٍ حَ لَ امِ ةٍ كَ رَ وْ امِ دَ تْمَ لَ إلِ وْ ا أَطَ تً قَ قُ وَ رِ تَغْ ي يَسْ بُ الَّذِ كَ وْ ا الكَ مَ

.ب.  ضُ رْ األَ .أ.  ةُ رَ هَ الزُّ

.د.  يخُ رِّ المِ نِبْتُون.ج. 

؟. ٧ اءً ضَ رَ مُ مَ لُ القَ عَ ي يَجْ ا الَّذِ مَ

.ب.  ضِ رْ لَ األَ وْ انُ حَ رَ وَ الدَّ .أ.  النَّارُ ةُ وَ نَ اخِ اتُ السَّ ازَ الغَ

.د.  ضِ رْ ءُ األَ وْ ضَ .ج.  سِ مْ ءُ الشَّ وْ ضَ

؟. ٨ سِ مْ بًا إلَى الشَّ رْ ثَرُ قُ بِ أَكْ اكِ وَ أَيُّ الكَ

تَرِي.ب.  شْ المُ .أ.  دُ ارِ طَ عُ

.د.  يخُ رِّ المِ .ج.  ضُ رْ األَ



       
 

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

ةِ من ٩ إلى ١٢. ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ مَّ أُجِ ، ثُ ةَ حَ وْ هِ اللَّ ذِ لُ هَ مَّ أَ تَ أَ

؟ الشمس

ةٍ. دَ ورٍ بَارِ خُ نُ مِنْ صُ وَّ تَكَ يَ . نَةٍ اخِ اتٍ سَ ازَ نُ مِنْ غَ وَّ تَكَ تَ

. ضِ رْ لَ األَ وْ ورُ حَ يَدُ لَها. وْ اكِبُ حَ وَ ورُ الكَ تَدُ

. يْلِ لَ اللَّ الَ ا خِ ءً وْ يعكس ضَ . ارِ ل النَّهَ الَ ا خِ ءً وْ عُّ ضَ تُشِ

ةِ؟. ٩ حَ وْ اغُ في اللَّ رَ ها الفَ لُ ثِّ مَ تِي يُ ةُ الَّ لِمَ ا الكَ مَ
القمر.

رِ؟. ١٠ مَ عَ القَ سُ مَ مْ ابَهُ الشَّ تَشَ فِيمَ تَ
كالهما من مكونات النظام الشمسي.

ا بِه؟. ١١ اصًّ ا خَ ءً وْ عُّ ضَ ا يُشِ مَ هُ يُّ أَ
الشمس.

؟. ١٢ يِّ سِ مْ ا الشَّ نَ امِ زُ نِظَ كَ رْ ا مَ مَ
الشمس.

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



        
  

اءِ االسم   يمُ األَدَ وِ قْ تَ

  
بَ اكِ وَ ا الكَ حً ضِّ وَ يِّ مُ سِ مْ امِ الشَّ ةً لِلنِّظَ حَ الِبُ لَوْ لُ الطَّ مَ : يَعْ فُ دَ الهَ

. سِ مْ لَ الشَّ وْ ةَ حَ يحَ حِ ا الصَّ هَ اقِعَ وَ مَ  وَ

              
بِ  اكِ وَ يعِ الكَ مِ قِـعَ جَ وْ ا مَ دً دِّ حَ ، مُ ـاطَ الِبُ النَّشَ لُ الطَّ مِ كْ . يُ اتٍ جَ رَ بَـعُ دَ أَرْ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ سِ بِشَ مْ لَ الشَّ وْ حَ

ئُ  طِ هُ يُخْ نَّ لَكِ ، وَ اكِبَ وَ مُ الكَ َرْسُ ي ، وَ اطَ الِبُ النَّشَ لُ الطَّ مِ كْ . يُ اتٍ جَ رَ ثُ دَ ثَالَ

. سِ مْ لَ الشَّ وْ اكِبِ حَ وَ يْنِ مِنَ الكَ نَ دٍ أَوْ اثْ احِ قِعٍ وَ وْ يدِ مَ دِ فِي تَحْ

يدَ  دِ ى تَحْ نْسَ هُ يَ نَّ لَكِ ، وَ اكِبَ وَ مُ الكَ سُ يَرْ ، وَ اطَ الِبُ النَّشَ لُ الطَّ مِ كْ .يُ تَانِ جَ رَ دَ

. سِ مْ لَ الشَّ وْ ةٍ حَ يحَ حِ يْرِ صَ اقِعَ غَ وَ اكِبَ فِي مَ وَ ةَ كَ بَعَ ةَ أَوْ أَرْ عُ ثَالثَ ، أَوْ يَضَ اكِبَ وَ بَعةِ كَ ثَالثةِ أَوْ أَرْ

ةٍ. يحَ حِ يْرُ صَ ا غَ هَ يعَ مِ اكِبِ جَ وَ اقِعَ الكَ وَ مَ هُ وَ مَ سْ نَّ رَ لَكِ ، وَ اطِ ا مِنَ النَّشَ ءً زْ الِبُ جُ لُ الطَّ مِ كْ .  يُ ةٌ دَ احِ ةٌ وَ جَ رَ دَ

: اتُ وَ دَ األَ ادُّ وَ وَ المَ
 •  وًّ قَ قٌ مُ رَ وَ

مُ •  الَ عٍ أَوْ أَقْ مْ مُ شَ الَ  أَقْ
يطٍ طِ تَخْ

اصٍ•  صَ مُ رَ الَ أَقْ

ع)•  اجِ رَ ةٌ (مَ يَّ مِ لْ ةٌ عِ وعَ سُ وْ مَ



       
 

اءِ يمِ األَدَ وِ قْ اطُ تَ االسم  نَشَ

   
حُ  ضِّ ةً أُوَ حَ مُ لَوْ مِّ يِّ بحيث أُصَ سِ مْ ا الشَّ نَ امِ ةِ نِظَ حَ لِ لَوْ مَ ي لِعَ مِ لِّ عَ ا مُ نِي بِهَ دَ وَّ تِي زَ اتِ الَّ وَ دَ األَ ادَّ وَ وَ مُ المَ دِ تَخْ أَسْ

اكِبِ فِي  وَ ـارَ الكَ سَ حُ مَ ضِّ أُوَ ، وَ سِ ـمْ لَ الشَّ وْ يحِ حَ حِ هِ الصَّ قِعِ وْ بٍ فِي مَ كَ وْ لَّ كَ عُ كُ أَضَ ، وَ اكِبِ وَ اءَ الكَ ـمَ فِيها أَسْ

: ةِ اآلتِيَةِ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ مَّ أُجِ ، ثُ سِ مْ لَ الشَّ وْ اتِها حَ ارَ دَ مَ

؟ سِ مْ نِ الشَّ اكِبِ عَ وَ دُ الكَ بْعَ ا أَ ١. مَ
نبتون أبعد الكواكب عن الشمس.

؟ بِ كَ وْ وفِ الكَ رُ سِ فِي ظُ مْ نِ الشَّ بِ عَ كَ وْ دُ الكَ عْ رُ بُ ثِّ ؤَ يْفَ يُ ٢. كَ
ما زاد بُعد الكوكب عن الشمس زادت برودته،  لَّ ستتنوع اإلجابات، ولكن يجب أن تشتمل على أنه كُ

وكلما كان الكوكب أقرب من الشمس زادت درجة حرارته.



          
  

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

      

: قَطْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي باسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ألُ الفَ أَمْ

الصلبة الغاز الحجم السائل

دُ فيهِ.. ١ ي يُوجَ اءِ الَّذِ عَ لَ الوِ كْ ا شَ ذُ فِيهَ أْخُ ةِ الَّتي يَ ادَّ االتِ المَ السائل مِنْ حَ

٢ .. دٌ دَّ حَ لٌ مُ كْ ا شَ الصلبة لَهَ ادُّ  وَ المَ

الحجم .. ٣ يِّزٍ  مُ مِنْ حَ سْ هُ الجِ لُ غَ ا يَشْ ارُ مَ دَ قْ ى مِ يُسمَّ

دُ فيهِ.. ٤ ي تُوجَ انَ الَّذِ كَ ألَ المَ رُ لِتَمْ تَشِ نْ ةٌ تَ الغاز مادَّ



         
 

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

ها؟. ٥ لِّ ةِ كُ ادَّ الِ المَ كَ لى أشْ بِقُ عَ نْطَ ةِ تَ الِيَ اتِ التَّ بَارَ أَيُّ العِ

ا).ب.  يِّزً لُ مكانًا (حَ غَ ةٌ وتَشْ لَ تْ لَها كُ عُ فِيهِ.أ.  ي تُوضَ اءِ الَّذِ عَ لَ الوِ كْ ذُ شَ أْخُ تَ

دٌ .د.  دَّ حَ لٌ مُ كْ ا شَ لَهَ يًّا.ج.  وِ نَعُ يَدَ تُصْ

٥ .: ةٌ لـِ نَّها قابِلَ ائِلِ أَ وَ اصِّ السَّ وَ مِنْ خَ

.ب.  ارِ االنْتِشَ .أ.  يَانِ رَ الجَ

.د.  ارِ هَ االنْصِ نَاءِ.ج.  االنْحِ

٦ .: بِ سَ ادُّ بِحَ وَ نَّفُ المَ تُصَ

ا.ب.  هَ ودِ جُ انِ وُ كَ مَ ها.أ.  لِّ ظِ

ا.د.  هَ امِ دَ تِخْ اسْ ا.ج.  هَ اصِّ وَ   خَ

ةٍ:. ٧ نْ مادَّ ةٌ عَ بارَ اقِيعُ عِ قَ الفَ

.ب.  لِها غازٌ ةٍ بِداخِ سائِلَ .أ.  ائِلٌ ا سَ هَ لَ اخِ ةٍ دَ بَ لْ صُ

.د.  ا غازٌ هَ لَ اخِ ةٍ دَ بَ لْ صُ .ج.  بَةٌ لْ ةٌ صُ ادَّ ا مَ هَ لَ اخِ ةٍ دَ ائِلَ سَ



          
  

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

ةِ منْ ٩ إلى ١٢. ئِلَ نِ األسْ يبُ عَ ، ثُمَّ أُجِ لَ التَّالِيَ كْ سُ الشَّ رُ أَدْ

ةٍ؟. ٩ لَ تْ بَرُ كُ هُ أكْ امِ لَ سَ جْ أَيُّ األَ
المقص.

ةٍ؟. ١٠ لَ تْ رُ كُ غَ هُ أَصْ امِ لَ سَ جْ  أَيُّ األَ
القلم.

؟. ١١ الِ وَ طْ يَاسِ األَ مُ لِقِ دَ تَخْ امِ يُسْ سَ جْ أَيُّ األَ
المسطرة. 

ةِ؟. ١٢ ورَ امِ فِي الصُّ سَ جْ ةُ األَ الَ ا حَ مَ
جميعها في الحالة الصلبة.



         
 

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

نْ ١٣ إلى ١٥. ةِ مِ ئِلَ نِ األَسْ يبُ عَ ةِ، ثُمَّ أُجِ ورَ أَنْظُرُ إِلَى الصُّ

ةٍ؟. ١٣ ائِلَ ةٍ سَ ادَّ ى مَ لَ ي عَ تَوِ ي يَحْ كُ بِاإلِناءِ الَّذِ سِ مْ اصِ يُ خَ شْ أَيُّ األَ
البائعة.

يَّةٍ؟. ١٤ ازِ ةٍ غَ ادَّ ى مَ لَ ي عَ تَوِ ي يَحْ مِ الَّذِ سْ كُ بِالجِ سِ مْ اصِ يُ خَ شْ أَيُّ األَ
المهرج.

بَةٍ؟. ١٥ لْ ةٍ صُ كُ بمادَّ سِ مْ اصِ يُ خَ شْ أَيُّ األَ
األب والبائعة. 



      –      –     
  

لِاالسم   سِ األَوَّ رْ تِبَارُ الدَّ اخْ

لِي: ا يَ ةِ فِيمَ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

نَّها:. ١ بَةٌ ألِ لْ ةَ صُ ادَّ رِفُ أَنَّ المَ أَعْ

دٌ .ب.  دَّ حَ لٌ مُ كْ ا شَ لَهَ .أ.  ةٌ دَ بَارِ

.د.  ةٌ لَ تْ ا كُ لَهَ لُ مكانًا.ج.  غَ تَشْ

بَةِ؟. ٢ لْ ادِّ الصُّ وَ مُ فِي قِيَاسِ المَ دَ تَخْ سْ ةِ ال تُ اليَ اتِ التَّ وَ دَ أيُّ األَ

.ب.  تْرُ المِ .أ.  ةُ رَ طَ سْ المِ

ةِ.د.  ارَ رَ يَاسُ الحَ قْ مِ .ج.  انُ يزَ المِ

اءِ؟. ٣ حِ المَ طْ لَى سَ و عَ فُ ةِ تَطْ اليَ ةِ التَّ بَ لْ ادِّ الصُّ وَ أيُّ المَ

.ب.  يدُ دِ الحَ .أ.  ةُ ارَ جَ الحِ

.د.  وبُ الطُّ .ج.  بُ شَ الخَ

؟ ونِ يْمُ الِ واللَّ قَ تُ رْ تِالفِ بَينَ البُ هُ االخْ جُ أَوْ بَهِ وَ هُ الشَّ جُ ا أَوْ . مَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

. ونِ يْمُ الِ واللَّ قَ تُ رْ تِالفِ بَيْنَ البُ هَ االخْ بَهِ وأَوجُ هَ الشَّ جُ بَيِّنَ أوْ ناهُ ألُ ومَ أَدْ سُ رْ طَ المَ طَّ خَ مُ المُ دِ تَخْ أَسْ

ابهُ تَشَ تَ ونُ يْمُ الُاللَّ قَ تُ البُرْ

لونه أصفر.
طعمه حامض الذع.

. شكله بَيضيّ

كالهما 
يصنع منه العصير، 

لهما قشرة
سميكة ولهما بذور،
تنمو على األشجار

 ثمار.

. لونه برتقاليّ
طعمه حلو.

. شكله دائريٌّ



        –    –     
 

سِ الثَّانِي رْ تِبَارُ الدَّ االسم  اخْ

ةِ فيما يَلي: حيحَ ةِ الصَّ زِ اإلجابَ مْ ولَ رَ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ١ اتُ ازَ الغَ ائِلُ وَ وَ ابَهُ السَّ تَشَ فِيمَ تَ

ا.ب.  مَ مُ فِيهِ كُّ نُ التَّحَ كِ مْ ال يُ .أ.  دٌ دَّ حَ لٌ مُ كْ ا شَ مَ لَيسَ لَهُ

ا.د.  مَ هُ نُ قِيَاسُ كِ مْ ال يُ .ج.  ةٌ لَ تْ ا كُ مَ لَيسَ لَهُ

٢ .: مُ سْ ه الجِ لُ غَ ي يَشْ يِّزِ الَّذِ ارُ الحَ دَ قْ ى مِ مَّ يُسَ

.ب.  مَ جْ الحَ .أ.  ةَ لَ تْ الكُ

.د.  ةَ يَّ اصِّ الخَ .ج.  ةَ ادَّ المَ

؟. ٣ ائِالً دُّ سَ عَ ا يَلِي يُ مّ أيٌّ مِ

.ب.  ليبُ الحَ .أ.  لُ مْ الرَّ

.د.  واءُ الهَ .ج.  جُ لْ الثَّ

ائِل) ةَ (سَ لِمَ اغِ كَ رَ تُبُ فِي الفَ . أَكْ اتِ ازَ ائِلِ والغَ وَ لٍّ مِنَ السَّ اصِّ كُ وَ ضَ خَ الِي بَعْ لُ التَّ وَ دْ يِّنُ الجَ بَ . يُ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

. اتِ ازَ فُ الغَ ودُ يَصِ مُ انَ العَ ا كَ ةَ (غاز) إِذَ لِمَ ، أَوْ كَ ائِلَ وَ فُ السَّ ودُ يَصِ مُ انَ العَ ا كَ إِذَ

غاز   سائل

دُ فِيهِ.. ١ ي يُوجَ هُ الَّذِ مَ جْ حَ اءِ وَ عَ لَ الوِ كْ ذُ شَ أْخُ يَ دُ فِيهِ.. ١ ي يُوجَ اءِ الَّذِ عَ لَ الوِ كْ ذُ شَ أْخُ يَ

سَّ بهِ.. ٢ نُ أَنْ نُحِ كِ مْ يُ ا.. ٢ يفً فِ ا أو خَ ثِيفً ونُ كَ دْ يَكُ قَ

٣ .. انَ كَ ألُ المَ ةٍ ويَمْ ولَ هُ رُ بِسُ تَشِ نْ يَ بِه.. ٣ كْ نْدَ سَ ابُ عِ نْسَ يَ



          
  

لِ باالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

      

: قَطْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ رَّ ها مَ مُ دِ تَخْ أَسْ ، وَ بَةِ نَاسِ ةِ المُ لِمَ لِي بِالكَ ا يَ اغَ فِيمَ رَ ألُ الفَ أَمْ

صلبة حجم الغاز السائل

١ .. صلبة ةً  ادَّ ى مَ مَّ ابِتٌ تُسَ لٌ ثَ كْ ا شَ ةُ الَّتي لَهَ المادَّ

٢ .. يانِ رَ جَ ةٌ لِلْ ابِلَ ةٌ قَ ادَّ السائل مَ

٣ .. هُ لُ غَ ي تَشْ انِ الَّذِ كَ ارِ المَ دَ قْ ى مِ لَ نَا عَ لُّ ةِ يَدُ ادَّ حجم المَ

دُ فِيهِ.. ٤ ي تُوجَ انَ الَّذِ كَ ألَ المَ رُ لِتَمْ تَشِ نْ ةٌ تَ ادَّ الغاز مَ



         
 

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

نَّها:. ٥ ةً ألِ مَّ هِ ةِ مُ ادَّ اصُّ المَ وَ دُّ خَ عَ تُ

ةِ.ب.  ى المادَّ لَ لُّ عَ تَدُ .أ.  ةَ لَ تْ تَقِيسُ الكُ

.د.  مَ جْ تَقِيسُ الحَ .ج.  ةَ ادَّ يِّرُ المَ غَ تُ

نَّها:. ٦ ها في أَ لُّ ةِ كُ ادَّ الُ المَ كَ ابَهُ أَشْ تَشَ تَ

.ب.  ةٌ بيعيَّ طَ .أ.  رُ تَشِ نْ يلُ وتَ تَسِ

.د.  لٌ ثابِتٌ كْ ا شَ لَهَ ا).ج.  يِّزً لُ مكانًا (حَ غَ ةٌ وتَشْ لَ تْ ا كُ لَهَ

ةِ بِأنَّها:. ٧ بَ لْ ادِّ الصُّ وَ نِ المَ ائِلُ عَ وَ تَلِفُ السَّ تَخْ

ةِ.ب.  رَ طَ سْ اسُ بِالمِ قَ تُ ا.أ.  لِهَ كْ لَى شَ افِظُ عَ تُحَ

.د.  انِ يزَ اسُ بِالمِ قَ تُ دُ فِيهِ.ج.  ي تُوجَ اءِ الَّذِ عَ لَ الوِ كْ ذُ شَ أْخُ  تَ

ازٍ؟. ٨ لَى غَ ي عَ تَوِ ةِ تَحْ الِيَ ةِ التَّ بَ لْ وادِّ الصُّ أَيُّ المَ

ةٍ.ب.  اجَ جَ ةُ دَ بَيْضَ .أ.  وخٌ نْفُ بَالُونٌ مَ

ةٌ بها ماءٍ.د.  ورَ ارُ قَ .ج.  لِيبٍ أْسٌ بها حَ كَ



          
  

لِ باالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

نْ ٩ إِلَى ١٢: ةِ مِ ئِلَ نِ األَسْ يبُ عَ ةِ، ثُمَّ أُجِ ورَ أَنْظُرُ إِلَى الصُّ

؟. ٩ رَ ةِ اليُسْ فَّ تِي فِي الكِ ةِ الَّ ادَّ ةُ المَ الَ ا حَ مَ

غاز.

؟. ١٠ يْفَ كَ ؟ وَ لُ االتِّزانِ كْ يَّرُ شَ تَغَ لْ يَ هَ ، فَ رَ ةِ اليُسْ فَّ ةً في الكِ غيرَ بْزٍ صَ ةَ خُ عَ نا قِطْ عْ ضَ ا وَ إِذَ

. نعم، قد تنخفض الكفة اليسر قليالً

ةً؟. ١١ بيرَ ةً كَ يَّ ةً فِلِزِّ عَ ا قِطْ انَهَ كَ نَا مَ عْ ضَ وَ ، وَ بْزِ ةَ الخُ عَ نَا قِطْ لْ ا أَزَ ثُ إِذَ دُ ا يَحْ اذَ مَ

ستنخفض الكفة اليسر إلى أسفل، وترتفع الكفة اليمنى التي وضع فيها الدفتر إلى أعلى.

الِ ١١؟. ١٢ ؤَ نِ السُّ يرُ إجابَتِكَ عَ سِ نُكَ تَفْ كِ مْ لْ يُ هَ

نعم؛ فكتلة القطعة الفلزية أكبر من كتلة الدفتر.



         
 

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

وائِرِ بِحالَةِ  ـنَ الدَّ ةٍ مِ لِّ دائِرَ ءِ كُ ـلْ لِكَ بِمَ ذَ طَّـطِ التَّالي، وَ خَ ـتَعينًا بالمُ سْ ةِ ١٣ – ١٥ مُ ـئِلَ نِ األَسْ أُجيـبُ عَ
نْها. لٍّ مِ لَ كُ فَ بَعَاتِ أَسْ رْ ةِ في المُ ثَّلَ مَ ةِ المُ المادَّ

اءٌ ، مَ يرٌ صِ ، عَ لِيبٌ حَ

انٌ خَ ، دُ يَاحٌ ، رِ بُخارٌ

ةٌ رَ طَ ، مِسْ مٌ لَ ، قَ بْزٌ خُ

ةُ المادَّ

صلب. ١٣

غاز. ١٤

سائل. ١٥

ثَالٌ ثَالٌمِ مِ

ثَالٌ مِ



          
  

اءِ االسم   يمُ األَدَ وِ قْ تَ

     
يْثُ  ةِ مِنْ حَ يَّ ازِ الغَ ، وَ ةِ ـائِلَ السَّ ، وَ بَةِ لْ ادِّ الصُّ وَ الِبُ بَيْـنَ المَ نُ الطَّ ـارِ قَ : يُ فُ دَ الهَ

ا. لِيًّ نَازُ ةِ تَ لَ تْ بِ الكُ سَ لٍ بِحَ وَ دْ ا فِي جَ هَ بُ تِّ رَ يُ ، وَ الكتلةُ

ةُ ادَّ المَ ةُ تْلَ الكُ
١

٢

٣

٤

              

ا فِي  ليًّ نازُ تَـلِ تَ ـبِ الكُ سَ ا بِحَ هَ بُ تِّ رَ يُ ، وَ ادِّ وَ تَلِ المَ يـدِ كُ دِ ةً فِي تَحْ ـلِيمَ اتٍ سَ اءَ رَ بُ إِجْ الـِ عُ الطَّ بـِ تَّ . يَ اتٍ جَ رَ بَـعُ دَ أَرْ

. لِ وَ دْ الجَ

ا فِي  لِيًّ نَازُ ا تَ نْهَ ادَّ مِ ـوَ ثَ مَ تِّبُ ثَالَ رَ يُ ، وَ ادِّ وَ تَلِ المَ يدِ كُ دِ ةً فِـي تَحْ يمَ ـلِ اتٍ سَ اءَ رَ الِبُ إِجْ بِعُ الطَّ تَّ . يَ اتٍ جَ رَ ثُ دَ ثَـالَ

. لِ وَ دْ الجَ

ـلِيمٍ فِي  وٍ سَ ى نَحْ لَ ا عَ نْهَ يْنِ مِ تَ ادَّ تِّبُ مَ رَ يُ ، وَ ادِّ ـوَ تَلِ المَ يدِ كُ دِ ةً فِـي تَحْ ـلِيمَ اتٍ سَ اءَ رَ بُ إِجْ الـِ عُ الطَّ بـِ تَّ . يَ تَانِ جَ رَ دَ

. لِ وَ دْ الجَ

ا فِي  لِيًّ نَازُ ا تَ تِيبَهَ رْ يعُ تَ طِ ـتَ هُ الَ يَسْ نَّ لَكِ ، وَ ادِّ ـوَ تَلِ المَ يدِ كُ دِ ةً فِي تَحْ ـلِيمَ اتٍ سَ اءَ رَ الِبُ إِجْ عُ الطَّ ـِ تبَّ . يَ ةٌ دَ احِ ـةٌ وَ جَ رَ دَ

. لِ وَ دْ الجَ

ةٍ •  قِيَّ ابٍ ورَ ـوَ  ٤ أكْ
ةٍ يرَ غِ صَ

لٌ•  مْ رَ

بٍ•  شَ ةُ خَ ارَ نشَ

ماءٌ• 

صاصٍ•  مُ رَ لَ قَ

: اتُ وَ دَ األَ ادُّ وَ وَ المَ



         
 

اءِ يمِ األَدَ وِ قْ اطُ تَ االسم  نَشَ

     
. ةٍ تْلَ بَرُ كُ ةِ أَيُّها لَهُ أَكْ فَ رِ عْ ةِ لِمَ ادَّ نَ المَ ةٍ مِ تَلِفَ خْ الٍ مُ كَ يْنَ أَشْ ةُ بَ نَ قارَ المُ

ابِعَ . ١ كُ الرَّ تْرُ أَ ، وَ اءً الِثَ مَ ، والثَّ ٍٍ ب شَ ةَ خَ ارَ انِيَ نُشَ ، والثَّ الً مْ لَ رَ وَّ وِ اآلتِي: (األَ ى النَّحْ لَ ابٍ عَ وَ ةَ أَكْ بَعَ ـألُ أَرْ أَمْ

اءِ). وَ ا بِالهَ وءً لُ مْ ا مَ غً ارِ فَ

نَى، . ٢ مْ ي اليُ بٍ بِيَدِ شَ ةَ خَ ارَ وءِ نُشَ لُ مْ وبِ المَ ـكُ بِالكُ سِ مْ ، وأُ ـرَ ي اليُسْ الً بِيدِ مْ وءِ رَ لُ مْ وبِ المَ ـكُ بِالكُ سِ مْ  أُ

؟ لُ ثْقَ وبَيْنِ أَ ا: أَيُّ الكُ مَ نَهُ يْ نُ بَ ارِ قَ أُ وَ

٣ . . وبٍ لِّ كُ لَ كُ رُ ثِقْ كَّ تَذَ أَ ، وَ ابِ وَ كْ ةِ األَ عَ بَقيَّ اتِ مَ اءَ رَ لُ اإلجْ مِ كْ أُ

مِ ١ وانْتِهاءً . ٤ قْ ا بالرَّ ءً ، بَدْ فِّ خَ لِ إِلَـى األَ ثْقَ ا مِنَ األَ لِهَ تَ ـبِ كُ سَ ةً بِحَ بَ تَّ رَ ادِّ مُ وَ اءِ المَ ـمَ نَاهُ بأَسْ لَ أدْ وَ دْ ألُ الجَ  أَمْ

قمِ ٤.  بالرَّ

ةُ المادَّ ةُ تْلَ الكُ
الرمل ١

الماء ٢

نشارة الخشب ٣

الهواء ٤



       –      
  

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

    
: قَطْ ةً فَ دَ ةً واحِ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي باسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ

التغير الكيميائي التكثف التبخر التغير الفيزيائي

١ .. ائِلِ إلى غازٍ لُ السّ وُّ التبخر تَحَ  

٢ .. التغير الفيزيائي ها  مِ جْ ةِ أو حَ لِ المادَّ كْ ييرٍ في شَ وثُ تَغْ دُ ى حُ مَّ يُسَ

٣ .. التغير الكيميائي ةِ  اصِّ المادَّ وَ ييرٍ في خَ دوثُ تَغْ ى حُ مَّ يُسَ

٤ .. التكثف ةِ مِنْ غازٍ إلى سائِلٍ  ادَّ لُ المَ ى تَحوُّ مَّ يُسَ



           
 

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

لِي: ا يَ مَّ الٍ مِ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

ةِ؟. ٥ ادَّ ائِيٍّ فِي المَ يميَّ رٍ كِ يُّ اثِ تَغَ دَ ي إِلَى إِحْ دِّ ؤَ ا يَلِي يُ مّ أَيٌّ مِ

.ب.  فِيفُ يبُ والتَّجْ طِ التَّرْ .أ.  يُّ نَاءُ والطَّ االنْحِ

.د.  دُ مُّ هارُ والتَّجَ االنْصِ .ج.  اقُ تِرَ يصُ واالحْ مِ   التَّحْ

٦ .: إنَّهُ دٍ فَ حٍ بَارِ طْ لَى سَ اءِ عَ رُّ بُخارُ المَ تَقِ ما يَسْ نْدَ عِ

.ب.  لِيدٍ لُ إِلَى جَ وَّ تَحَ يَ دُ وَ مَّ تَجَ يَ واءِ.أ.  رُ فِي الهَ بَخَّ تَ يَ

اءٍ.د.  اتِ مَ رَ طَ لُ إِلَى قَ وَّ تَحَ ثَّفُ ويَ تَكَ يَ .ج.  وَ ا هُ مَ ى كَ بْقَ يَ

؟. ٧ يَائِيِّ يزْ رِ الفِ يُّ غَ ى التَّ لَ ثَالٌ عَ ا يَلِي مِ مّ أيٌّ مِ

.ب.  اجِ جَ رُ الزُّ سْ كَ .أ.  ينِ جِ بْزُ العَ خَ

.د.  قِ رَ اقُ الوَ تِرَ احْ .ج.  يدِ دِ أُ الحَ دَ صَ

ةٍ ما؟. ٨ ادَّ يميَائيٍّ فِي مَ رٍ كِ يُّ غَ وثِ تَّ دُ لى حُ لُّ عَ ا يَلِي يَدُ مّ أيٌّ مِ

ةِ.ب.  ادَّ لِ المَ كْ رُ شَ يُّ غَ تَّ ةِ.أ.  ارَ رَ اسُ بِالحَ سَ اإلحْ ءِ وَ وْ ؤيَةُ الضَّ رُ

ةِ.د.  ادَّ ةِ المَ الَ رُ حَ يُّ تَغَ ةِ.ج.  ادَّ مِ المَ جْ رُ حَ يُّ تَغَ



            
  

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

لِي: ا يَ بُها فِيمَ نَاسِ ةِ الَّتي تُ ورَ ةِ بالصُّ ادَّ لَ المَ وُّ فُ تَحَ ةَ الَّتِي تَصِ بَارَ لُ العِ أَصِ

٩ . 

ائِلٍ ازٌ إِلَى سَ غَ

ينٌ خِ تَسْ

١٠ . 

ائِلٍ لْبٌ إِلَى سَ صُ

ينٌ خِ تَسْ

Ò°üY

١١ . 

ازٍ ائِلٌ إِلَى غَ سَ

يدٌ بْرِ تَ

١٢ . 

لْبٍ سائِلٌ إِلَى صُ

يدٌ بْرِ تَ



     –      –      
 

لِ سِ األَوَّ رْ تِبَارُ الدَّ االسم  اخْ

لِي: ا يَ مَّ الٍ مِ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

لَى:. ١ ثَاالً عَ قٍ مِ رَ ةِ وَ عَ يقُ قِطْ زِ دُّ تَمْ عَ يُ

.ب.  يزيَائِيِّ رِ الفِ يُّ غَ التَّ ةِ.أ.  رارَ ةِ الحَ جَ رَ رِ دَ يُّ تَغَ

.د.  ائِيِّ يميَ رِ الكِ يُّ غَ التَّ .ج.  ائِصِ صَ رِ الخَ يُّ تَغَ

ا:. ٢ مَ نْدَ ةِ عِ ادَّ اصِّ المَ وَ يِّرَ فِي خَ غَ نُ أَنْ نُ كِ مْ يُ

.ب.  ائِيٍّ يميَ رٍ كِ ها لِتَغيُّ عُ ضِ نُخْ .أ.  ةً غيرَ ا صَ عً ا قِطَ هَ عُ طِّ قَ نُ

.د.  دُ مَّ تَجَ ا تَ هَ لُ عَ نَجْ .ج.  رٍ فيزيائِيٍّ يُّ ها لِتَغَ عُ ضِ نُخْ

؟. ٣ ائِيَّ يميَ رَ الكِ يُّ ثِّلُ التَغَ مَ ا يَلِي يُ مَّ أيٌّ مِ

.ب.  يدِ دِ أُ الحَ دَ صَ اءٍ.أ.  ةِ مَ كَ دُ بِرْ مُّ تَجَ

.د.  اشِ مَ يقُ القُ زِ تَمْ .ج.  عِ مْ ارُ الشَّ هَ انْصِ

ا. ائيًّ ا أَوْ فِيزيَ ائيًّ يميَ رُ كِ يُّ غَ انَ التَّ ا كَ ا إِذَ صِ مَ صَّ خَ اغِ المُ رَ تُبُ فِي الفَ أَكْ ، وَ نَاهُ رِ أَدْ وَ رُ إِلَى الصُّ نْظُ .  أَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

؟ ليَّ قْ دُّ البَيْضَ المَ يْفَ نَعُ كَ

يُ البَيْضِ لْ ٣. قَ قُ البَيْضِ فْ ٢. خَ رُ البَيْضِ سْ ١. كَ

تغير كيميائيتغير فيزيائيتغير فيزيائي



            –      
  

سِ الثَّانِياالسم   رْ تِبَارُ الدَّ اخْ

ا يَلي: ةِ فِيمَ حيحَ ةِ الصَّ ابَ زِ اإلجَ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

ا:. ١ إِنَّهَ بْدٍ فَ ةُ زُ عَ نَتْ قِطْ خِّ ا سُ إِذَ

.ب.  دُ مَّ تَجَ تَ .أ.  رُ بَخَّ تَ تَ

.د.  ثَّفُ تَكَ تَ .ج.  رُ هِ نْصَ   تَ

لِي:. ٢ اءٌ يَغْ اقِيعُ فِي إِنَاءٍ بِهِ مَ قَ ثِّلُ الفَ مَ تُ

ةٍ.ب.  يَّ ازِ ةٍ غَ ادَّ ثُّفَ مَ تَكَ بَةٍ.أ.  لْ ةٍ صُ ادَّ ارَ مَ هَ انْصِ

.د.  ازٍ ائِلٍ إِلَى غَ لَ سَ وُّ تَحَ .ج.  لْبٍ ائِلٍ إِلَى صُ لَ سَ وُّ تَحَ

؟. ٣ ةٌ يحَ حِ ائِلِ صَ وَ ةِ بالسَّ قَ لِّ تَعَ ةِ المُ الِيَ لِ التَّ مَ أَيُّ الجُ

ةٍ.ب.  لِفَ تَ خْ ةٍ مُ ارَ رَ اتِ حَ جَ رَ نْدَ دَ دُ عِ مَّ تَجَ ةٍ.أ.  تَ فِضَ نْخَ ةٍ مُ ارَ رَ اتِ حَ جَ رَ نْدَ دَ رُ عِ هِ نْصَ تَ

.د.  ينِ خِ ثَّفُ بِالتَّسْ تَكَ تَ ا.ج.  هَ يدِ بْرِ نْدَ تَ ازٍ عِ لُ إِلَى غَ وَّ تَحَ تَ

ينِهِ؟ خِ نْدَ تَسْ لِيدِ عِ جَ ثُ للْ دُ ا يَحْ اذَ .  مَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

عند تسخين الجليد فإنه ينصهر ويتحول إلى ماء، وعند االستمرار في التسخين فإنه يبدأ في الغليان ليتحول

بعد ذلك إلى بخار ماء (غاز).



       –      
 

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

      
: قَطْ ةً فَ دَ ةً واحِ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي بِاسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ألُ الفَ أَمْ

التغير الكيميائي التكثف يتبخر التغير الفيزيائي

١ .. التغير الكيميائي ى  لَ ثَالٌ عَ بِ مِ شَ اقُ الخَ تِرَ احْ

٢ .. لُ الغازِ إلى سائِلٍ وُّ وَ تَحَ التكثف هُ

٣ .. يتبخر هُ  لَ ي داخِ اءَ الَّذِ إنَّ المَ ةِ فَ ارَ رَ اءٌ لِلحَ ضَ إِنَاءٌ فِيهِ مَ رَّ ا تَعَ إِذَ

٤ .. التغير الفيزيائي ى  لَ ثَالٌ عَ قِ مِ رَ يقُ الوَ زِ تَمْ



        –      
  

لِ باالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

٥ .: نَّ َ ةٍ؛ ألِ دَ ةٍ بَارِ اجيَّ جَ أْسٍ زُ حِ كَ طْ لَى سَ اءِ عَ اتٌ مِنَ المَ رَ طَ عُ قَ مَّ تَجَ تَ

.ب.  دُ مَّ تَجَ اءَ يَ المَ .أ.  رُ بَخَّ تَ اءَ يَ المَ

.د.  ثَّفُ تَكَ اءِ يَ ارَ المَ بُخَ .ج.  رُ هِ لِيدَ يَنْصَ الجَ

٦ .: ثِّلُ مَ رَ يُ يُّ غَ إِنَّ التَّ ها فَ مِ جْ ةِ وحَ ادَّ لِ المَ كْ رٌ فِي شَ يُّ ثَ تَغَ دَ ا حَ إِذَ

.ب.  ائِلٍ لْبٍ إِلَى سَ لَ مِنْ صُ وُّ التَّحَ .أ.  يزيَائِيَّ رَ الفِ يُّ غَ التَّ
.د.  ازٍ ائِلٍ إِلَى غَ لَ مِنْ سَ وُّ التَّحَ .ج.  ائِيَّ يميَ رَ الكِ يُّ غَ التَّ

٧ .: ةُ مِنْ لُ المادَّ وَّ تَحَ ما تَ نْدَ يميَائيُّ عِ رُ الكِ يُّ غَ ثُ التَّ دُ يَحْ

.ب.  لْبٍ إِلَى سائِلٍ صُ ر.أ.  ةٍ إِلَى أُخْ ادَّ مَ

.د.  رَ ةٍ إِلَى أُخْ الَ حَ .ج.  لْبٍ ائِلٍ إِلَى صُ سَ

ائِيًّا؟. ٨ ا فِيزيَ رً يُّ ثِّلُ تَغَ مَ ةِ تُ الِيَ اتِ التَّ رَ يُّ غَ أَيُّ التَّ

.ب.  احِ فَّ نُ التُّ فُّ تَعَ .أ.  ينِ جِ بْزُ العَ خَ

.د.  ودِ قُ تِراقُ الوَ احْ .ج.  لِيدِ ارُ الجَ هَ   انْصِ



       –      
 

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

. ثُ دُ ي يَحْ ةِ الَّذِ ادَّ لِ المَ وُّ عَ تَحَ ا نَوْ نْهَ لٍّ مِ ابِلَ كُ قَ تُبُ مُ ، ثُمَّ أَكْ ومَ التَّالِيَةَ سُ لُ الرُّ أَمَّ أَتَ

ةِ لُ المادَّ وُّ تَحَ
لِ وُّ عُ التَّحَ نَوْ ةُ ورَ الصُّ

صلب إلى سائل

.٩

سائل إلى غاز

.١٠

سائل إلى صلب

.١١

غاز إلى سائل

.١٢

ةٌ رارَ حَ

بْدٍ ةُ زُ عَ قِطْ



        –      
  

اءِ االسم   يمُ األَدَ وِ قْ تَ

      
يدِ فِي  بْرِ التَّ ينِ وَ ـخِ رَ التَّسْ ثَ نُ أَ مَّ ا يَتَضَ يًّ ارِ دَ ا جِ قً لْصَ بُ مُ الَّ ـلُ الطُّ مَ : يَعْ فُ دَ الهَ

مَّ  ةِ، ثُ ادَّ ةَ المَ الَ يِّـنُ حَ بَ ةٍ تُ لِفَ تَ خْ رٍ مُ وَ ـاقِ صُ إِلْصَ صِّ وَ لِكَ بِقَ ذَ ـةٍ، وَ لِفَ تَ خْ ادَّ مُ ـوَ مَ

. يدِ بْرِ ينِ أَوِ التَّ خِ ادِّ لِلتَّسْ وَ هِ المَ ذِ ضَ هَ رُّ يِّنُ تَعَ بَ ا تُ ا لَهَ رً وَ ونَ صُ مُ سُ يَرْ

              

ينِ  خِ رَ التَّسْ ثَ حُ أَ ضِّ وَ ا تُ رً وَ ـمُ صُ سُ يَرْ ، وَ رَ وَ الِبُ الصُّ قُ الطَّ لْصِ . يُ اتٍ جَ رَ بَعُ دَ أَرْ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ ةٍ بِشَ ورَ لِّ صُ رُ فِي كُ هَ تِي تَظْ ادِّ الَّ وَ اتِ المَ رَ يُّ يدِ فِي تَغَ بْرِ أَوِ التَّ

رَ  ثَ ا أَ هَ مُ ظَ عْ حُ مُ ضِّ ا يُوَ رً وَ ـمُ صُ سُ يَرْ ، وَ رَ وَ الِبُ الصُّ قُ الطَّ لْصِ . يُ اتٍ جَ رَ ثُ دَ ثَالَ

لٍ  ـكْ ةٍ بِشَ ورَ لِّ صُ رُ فِي كُ هَ تِي تَظْ ةِ الَّ ـادَّ اتِ المَ رَ يُّ يـدِ فِـي تَغَ بْرِ ينِ أَوِ التَّ ـخِ التَّسْ

. يحٍ حِ صَ

يدِ أَوِ  بْرِ ثَـرِ التَّ َ اءٍ ألِ طَ ودِ ثَالثَـةِ أَخْ جُ ـعَ وُ ا مَ رً وَ ـمُ صُ سُ يَرْ ، وَ يحٍ حِ لٍ صَ ـكْ رَ بِشَ ـوَ بُ الصُّ الـِ ـقُ الطَّ لْصِ . يُ تَانِ جَ رَ دَ

ةٍ. ورَ لِّ صُ رُ فِي كُ هَ تِي تَظْ ادِّ الَّ وَ اتِ المَ رَ يُّ ينِ فِي تَغَ خِ التَّسْ

تْ  قَ لْصِ تِي أُ رِ الَّ وَ لِيـلٍ مِنَ الصُّ ودِ قَ جُ وُ اءِ وَ طَ خْ ثِيرٍ مِنَ األَ ودِ كَ جُ عَ وُ ـقَ مَ لْصَ الِبُ المُ ـلُ الطَّ مِ كْ . يُ ةٌ دَ احِ ـةٌ وَ جَ رَ دَ

ينِ أَوِ  ـخِ رَ التَّسْ ثَ يِّنُ أَ بَ تْ تُ ـمَ سِ تِي رُ رِ الِّ وَ يْنِ مِنَ الصُّ تَ ورَ ةٍ أَوْ صُ دَ احِ ةٍ وَ ورَ  صُ ـوَ دُ سِ ال تُوجَ ، وَ يحٍ حِ لٍ صَ ـكْ بِشَ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ ةِ بِشَ ادَّ اتِ المَ رَ يُّ يدِ فِي تَغَ بْرِ التَّ

: اتُ وَ دَ األَ ادُّ وَ وَ المَ
ونٍ•  تُ رْ لوح كَ

صٌّ•  قَ مِ

غٌ•  مْ صَ

اصٍ•  صَ مُ رَ لَ  قَ

عيَّةٌ •  مْ ينٍ شَ أَقْالمُ تَلْوِ
يطٍ طِ مُ تَخْ الَ أَوْ أقْ



           
 

اءِ يمِ األَدَ وِ قْ اطُ تَ االسم  نَشَ

      
ةِ. ادَّ يدِ فِي المَ ينِ والتَّبْرِ خِ رَ التَّسْ بَيِّنُ أثَ ا يُ قً لْصَ لُ مُ مَ أَعْ

ةٍ.. ١ ونِيَّ تُ رْ ةٍ كَ حَ ى لَوْ لَ نَاهُ عَ طَ أدْ طَّ خَ مُ المُ سُ أَرْ

ينٌ     رسم قلم شمع منصهر خِ ١.               + تَسْ

يدٌ         رسم مكعبات الثلج بْرِ ٢.               + تَ

ينٌ     رسم صحن يحتوي على الماء خِ ٣.               + تَسْ

ينٌ     رسم زبد منصهر خِ ٤.                + تَسْ

يدٌ          رسم بلورات ثلجية بْرِ ٥.               + تَ

يدٌ         بْرِ                + تَ

يدٌ          بْرِ                + تَ

ةِ.. ٢ حَ وْ ى اللَّ لَ ا عَ هَ مِ قْ بِ رَ سَ ها بِحَ قُ لْصِ ، وأُ ناهُ رَ أَدْ وَ أَقُصُّ الصّ

خينِ . ٣ لٍّ مِنَ التَّسْ ثَرَ كُ ـمُ أَ سْ يِّنَ الرَّ بَ ى أَنْ يُ لَ . عَ الهُ لِ أَعْ وَ دْ صِ لَها فِي الجَ صَّ خَ راغِ المُ ةَ في الفَ ورَ ـمُ الصُّ سُ أَرْ

ةِ. ادَّ يدِ فِي المَ بْرِ والتَّ

.١.٣.٥

.٢.٤

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

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

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

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

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



  –         
  

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

  
: قَطْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ رَّ اتِ التّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي باسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ألُ الفَ أَمْ

الجذب االحتكاك الجاذبية القوة

التنافر قطبي

الجاذبية .. ١ ةَ  وَّ ضِ قُ رْ ها إِلَى األَ لَّ امَ كُ سَ جْ بُ األَ حَ تِي تَسْ ةُ الَّ وَّ ى القُ مَّ تُسَ

ا.. ٢ يدً رَ بَعِ مَ اآلخَ سْ مٍ الجِ سْ لُّ جِ عُ كُ فَ ا يَدْ مَ نْدَ التنافر عِ ةُ  وَّ ثُ قُ دُ تَحْ

ها.. ٣ قِعَ وْ يِّرُ مَ غَ امَ وتُ سَ جْ كُ األَ رِّ القوة تُحَ

ا.. ٤ هَ وقِفُ يَاءِ أَوْ تُ شْ ةَ األَ كَ رَ ئُ حَ بْطِ ةٌ تُ وَّ االحتكاك قُ

٥ .. هُ وَ رَ نَحْ ا آخَ مً سْ مٌ جِ سْ بُ جِ حَ ما يَسْ نْدَ الجذب عِ ةُ  وَّ ثُ قُ دُ  تَحْ

٦ .. يسِ نَاطِ غْ قطبي المِ يَانِ  مَّ يسِ يُسَ نَاطِ غْ ا المِ فَ رَ طَ



  –         
 

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

ةِ؟. ٧ كَ رِّ تَحَ امِ المُ سَ جْ اهَ األَ يِّرُ اتِّجَ غَ ي يُ ا الَّذِ مَ

.ب.  اكُ تِكَ االحْ .أ.  ةُ وَّ القُ

.د.  نُ شِ حُ الخَ طْ السَّ .ج.  لَسُ مْ حُ األَ طْ السَّ

إِنَّها:. ٨ يسِ فَ نَاطِ غْ يدِ إِلَى المِ دِ ةٍ مِنَ الحَ عَ ريبِ قِطْ نْدَ تَقْ عِ

يْهِ.ب.  بُ إِلَ ذِ نْجَ .أ.  تَ هُ عَ رُ مَ نافَ تَ تَ

.د.  هُ عَ رُ مَ نافَ تَ يهِ أَوْ تَ بُ إِلَ ذِ نْجَ دْ تَ قَ .ج.  هُ عَ رُ مَ افَ نَ تَ الَ تَ يْهِ وَ بُ إِلَ ذِ نْجَ ال تَ

ا:. ٩ مَ إنَّهُ انِ فَ ابِهَ تَشَ يْنِ مُ يسَ نَاطِ غْ ا مِ بَ طْ ابَلَ قُ قَ ا تَ إِذَ

.ب.  انِ رَ نافَ تَ يَ .أ.  بَانِ اذَ تَجَ يَ

.د.  ةُ يَّ يسِ نَاطِ غْ ما المِ هُ تُ وَّ تَقِلُّ قُ .ج.  ةُ يَّ يسِ نَاطِ غْ ا المِ مَ هُ تُ وَّ ادُ قُ دَ تَزْ

١٠ .: يَ تَوٍ هِ سْ حٍ مُ طْ لَى سَ يرُ عَ ا تَسِ مَ نْدَ ها عِ وقِفُ يَاءِ أوْ تُ شْ ةَ األَ كَ رَ ئُ حَ بْطِ تِي تُ ةُ الَّ وَّ القُ

.ب.  ةُ بِيَّ اذِ الجَ .أ.  بُ اذُ التَّجَ

.د.  اكُ تِكَ االحْ .ج.  رُ افُ نَ التَّ



  –         
  

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

نْ ١١ – ١٤: ةِ مِ ئِلَ نِ األَسْ يبُ عَ أُجِ ، وَ اهُ نَ ةِ أَدْ ورَ أَنْظُرُ إِلَى الصُّ

اءِ؟. ١١ وَ زِ فِي الهَ فْ قَ لَدُ لِلْ ا الوَ هَ لَ مَ تَعْ تِي اسْ ةُ الَّ وَّ ا القُ مَ
قوة الدفع.

؟. ١٢ لَدِ وطَ الوَ قُ بَتْ سُ بَّ تِي سَ ةُ الَّ وَّ ا القُ مَ
قوة الجاذبية.

؟. ١٣ ضِ رْ اهِ األَ لَدَ فِي اتِّجَ بُ الوَ حَ تِي تَسْ ةِ الَّ وَّ ارُ القُ دَ قْ ى مِ مَّ ا يُسَ اذَ مَ
الوزن.

هِ؟. ١٤ وطِ قُ ثْناءِ سُ ةٍ فِي أَ وَّ ثِيرِ قُ أْ تَ تَ عُ تَحْ لَدَ يَقَ ى أَنَّ الوَ لَ لُّ عَ تَدِ يفَ أَسْ كَ
يتغير اتجاه ووضع األجسام؛ إذ يمكن للقو أن تحرك األجسام الساكنة أو توقف األجسام المتحركة.



           –         
 

لِ سِ األَوَّ رْ تِبَارُ الدَّ االسم  اخْ

لِي: ا يَ مَّ الٍ مِ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ١ كُ رَّ تَحَ امَ تَ سَ جْ لُ األَ عَ ي يَجْ ا الَّذِ مَ

.ب.  نُ زْ الوَ .أ.  نُ مَ الزَّ

.د.  ةُ وَّ القُ .ج.  تِكاكُ االحْ

؟. ٢ لَ فَ طُ إِلَى أَسْ قُ ها تَسْ لَّ امَ كُ سَ جْ لُ األَ عَ ي يَجْ ا الَّذِ مَ

.ب.  ةُ سافَ المَ .أ.  اكُ تِكَ االحْ

.د.  قِعُ وْ المَ .ج.  ةُ بِيَّ اذِ   الجَ

؟. ٣ كَ وَ مَ نَحْ سْ كُ الجِ رِّ تِي تُحَ ةِ الَّ وَّ ا نَوعُ القُ مَ

.ب.  اكُ تِكَ االحْ .أ.  عُ فْ الدَّ

.د.  بُ حْ السَّ .ج.  رُ افُ نَ التَّ

هُ  حُ نْصَ تِي تَ ةُ الَّ يحَ ما النَّصِ ، فَ لَسَ بِيٍّ أَمْ شَ يقٍ خَ رِ لِى طَ ي عَ هِ الَ ةِ المَ ينَ دِ ــيَ فِي مَ شْ الِدٌ المَ يدُ خَ رِ . يُ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

؟ لِقَ نْزَ تَّى الَ يَ ا حَ بِهَ
أن يلبس حذاء أسفله خشن حتى يزيد من قوة االحتكاك بالطريق. 



          –         
  

سِ الثَّانِياالسم   رْ تِبَارُ الدَّ اخْ

لِي: ا يَ مَّ الٍ مِ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

١ .: لَى أنَّ ةُ عَ ورَ لُّ الصُّ تَدُ

.أ.  ةَ يَّ لِزِّ امَ الفِ سَ جْ بُ األَ ذِ يسَ يَجْ نَاطِ غْ المِ

.ب.  ةً لِفَ تَ خْ ا مُ امً جَ أَحْ كاالً وَ يسِ أَشْ نَاطِ غْ مِ لِلْ

.ج.  ضِ رْ الِيِّ لألَ مَ بِ الشَّ طْ يرُ إِلَى القُ يسَ يُشِ نَاطِ غْ المِ

يْهِ.د.  فَ رَ نْدَ طَ نُ عِ كِ مْ بَرَ ما يُ نَاطيسِ تَكونُ أكْ غْ ةَ المِ وَّ قُ

رِ؟. ٢ ا بِجانِبِ اآلخَ مَ هُ دَ يْنِ أَحَ يسَ نَاطِ غْ يْنِ لِمَ الِيَّ مَ يْنِ الشَّ بَ طْ نا القُ عْ ضَ ا وَ ثُ إِذَ دُ ا يَحْ اذَ  مَ

ا.أ.  مَ هُ تُ وَّ ادُ قُ دَ تَزْ بَانِ فَ اذَ تَجَ يَ

ا.ب.  يدً رَ بَعِ ا اآلخَ مَ نْهُ لٌّ مِ عُ كُ فَ   يَدْ

.ج.  يِّ ضِ رْ وبِيِّ األَ نُ بِ الجَ طْ وَ القُ بَانِ نَحْ طْ هُ القُ تَّجِ يَ

.د.  يدِ دِ بِ الحَ ذْ نَا مِنْ جَ كَّ تَمَ لَنْ يَ

؟. ٣ يسُ نَاطِ غْ مُ المِ دَ تَخْ ةِ يُسْ اتِ اآلتِيَ وَ دَ فِي أَيِّ األَ

ةِ.ب.  لَ صَ ةِ.أ.  البَوْ افِعَ الرّ

ةِ.د.  رَ البَكَ .ج.  حِ المائِلِ طْ السَّ

؟  بِيرٌ يسٌ كَ نَاطِ غْ ضَ مِ رْ ولُ إِنَّ األَ نا نَقُ لُ عَ ي يَجْ ا الَّذِ . مَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ
األرض لها قطبان مغناطيسيان شمالي وجنوبي، وكذلك المغناطيس.



  –         
 

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

  
: قَطْ ةً فَ دَ ةً واحِ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي بِاسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ

الجذب االحتكاك الجاذبية القوة

التنافر قطبان

١ .. لِفانِ تَ خْ قطبان مُ يسٍ  نَاطِ غْ لِّ مِ لِكُ

٢ .. ضٍ ها مِنْ بَعْ ضِ سامِ بَعْ جْ تِرابَ األَ بِّبُ اقْ سَ ةٌ تُ الجذب قوَّ

ةِ . ٣ لَ جَ االحتكاك بِعَ ـةَ  ـاتِ نَتيجَ بَّاحَ لَـى الكَ ـطِ عَ غْ دَ الضَّ نـْ ائِيَّـةُ عِ وَ ـةُ الهَ اجَ رّ قَّـفُ الدَّ تَوَ  تَ

. ةِ اجَ رَّ الدَّ

٤ .. ضٍ نْ بَعْ ا عَ هَ ضِ امِ بَعْ سَ جْ ادَ األَ بِّبُ ابْتِعَ سَ ةٌ تُ وَّ التنافر قُ  

٥ .. القوة ى  لَ ثَاالً عَ عُ مِ فْ دُّ الدَّ عَ يُ

٦ .. الجاذبية ةِ  وَّ لِ قُ ضِ بِفِعْ رْ وَ األَ امُ نَحْ سَ طُ األجْ قُ تَسْ



  –         
  

لِ باالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

. الٍ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

؟. ٧ ةٌ يحَ حِ يسِ صَ نَاطِ غْ بَيِ المِ طْ ةِ بِقُ قَ لِّ تَعَ ةِ المُ الِيَ اتِ التَّ بَارَ أيُّ العِ

ةِ.أ.  بِيَّ شَ عِ الخَ وَ القِطَ بَانِ نَحْ ذِ نْجَ يَ

.ب.  رِ ا إِلَى اآلخَ مَ هُ دُ بُ أَحَ ذِ نْجَ   يَ

.ج.  رِ نِ اآلخَ ا عَ مَ هُ دُ دُ أَحَ تَعِ بْ يَ

.د.  ةَ يَّ ذِ والَ عَ الفُ بَانِ القِطَ ذِ ال يَجْ

مٍ ما؟. ٨ سْ يكَ جِ رِ بِّبُ تَحْ ا يَلِي يُسَ مّ أيٌّ مِ

.ب.  بِ حْ عِ أَوِ السَّ فْ ةُ الدَّ وَّ .أ.  قُ نِ زْ رُ الوَ يُّ تَغَ

.د.  نَانِ شِ انِ خَ حَ طْ سَ .ج.  ائِلُ حُ المَ طْ السَّ

٩ .: بَبِ ةِ بَسَ كَ رَ نِ الحَ مٍ عَ سْ قَّفُ الجِ تَوَ يَ

ةِ.ب.  لَ تْ الكُ .أ.  نِ زْ الوَ

.د.  عِ فْ ةِ الدَّ وَّ قُ .ج.  اكِ تِكَ ةِ االحْ وَّ   قُ

؟. ١٠ ةٌ يحَ حِ يسِ صَ نَاطِ غْ ةِ بالمِ قَ لِّ تَعَ ةِ المُ اليَ لِ التَّ مَ أيُّ الجُ

.ب.  تَشابِهانِ بانِ مُ طْ هُ قُ لَ .أ.  يٌّ ه دائِرِ لُ كْ  شَ

.د.  ضٍ نْ بَعْ ا عَ هَ ضَ ةَ بَعْ يَّ لِزِّ امَ الفِ سَ جْ لُ األَ صِ يَفْ .ج.  امِ سَ جْ يعَ األَ مِ بُ جَ ذِ يَجْ



  –         
 

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

 . ةَ كَ رَ بَّبَتِ الحَ ةِ الَّتِي سَ وَّ عَ القُ ا نَوْ نْهَ لٍّ مِ قابِلَ كُ تُبُ مُ ، ثُمَّ أَكْ رَ التَّاليَِةَ وَ لُ الصُّ أَمَّ أَتَ
ةِ نَوعُ القوَّ ةُ ورَ الصُّ

١١ . 

١٢ . 

١٣ . 

؟. ١٤ طِ ةِ البَالَ يَّ ضِ ى أَرْ لَ نْهُ عَ بَ مِ عَ ةٍ أَصْ ادَ جَّ لَى سَ لُ االنْزِالقَ عَ عَ ي يَجْ ا الَّذِ مَ
قطعة السجاد تولد قوة احتكاك أكبر مما تولده أرضية البالط، فاالحتكاك يقلل الحركة.

؟. ١٥ نْهُ زولِ عَ بَ مِنَ النُّ عَ بَلِ أَصْ ودُ الجَ عُ دُّ صُ عَ اذا يُ لِمَ
ألنك في أثناء صعود الجبل تتحرك في عكس اتجاه قوة الجاذبية، في حين تساعدك قوة 

الجاذبية في أثناء النزول على الحركة إِلَى أسفل.

عٌ فْ دَ

عٌ فْ دَ

بٌ حْ سَ



  –         
  

لِ باالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

نْ ١٦ إلى ١٨. لِيها مِ ةِ الَّتي تَ ئِلَ نِ األَسْ يبُ عَ ، ثُمَّ أَجِ ةَ ورَ لُ الصُّ أَمَّ أَتَ

ولَةٍ؟. ١٦ هُ ةِ بِسُ رَ خْ يكُ الصَّ رِ نُ تَحْ كِ مْ لْ يُ هَ
ال.

ا ؟. ١٧ اذَ  لِمَ
ألن الصخرة ليست ملساء وال كروية الشكل ليسهل تحريكها، لذا فإنّ تحريكها يتطلب قوة كبيرة.

ةِ إلى أعلَى؟ . ١٨ رَ خْ عُ الصَّ فْ نُ رَ كِ مْ يفَ يُ كَ
تحتاج الصخرة إلى قوة كبيرة لرفعها إلى أعلى، بحيث تكون أكبر من قوة جذب األرض لها.



  –         
 

االسم   يمُ األداءِ وِ قْ تَ

  
ونَ  ـمُ سُ مَّ يَرْ ، ثُ وَ قُ بِالقُ لَّ تَعَ اثٍ تَ دَ حْ َ رٍ ألِ وَ نْ صُ بُ عَ ـالَّ ـثُ الطُّ بْحَ : يَ فُ دَ الهَ

بُونَ  تُ يَكْ ، وَ ةِ تِيجَ رُ لِلنَّ اآلخَ ، وَ بِ ـبَ ا: لِلسَّ مَ هُ لُ ، أَوَّ يْنِ ودَ مُ نُ مِنْ عَ وَّ تَكَ الً يَ وَ ـدْ جَ

 . اكُ تِكَ االحْ ، وَ ةُ بِيَّ اذِ ، الجَ ـحبُ ، السَّ عُ فْ : الدَّ وَ اعَ القُ نْوَ لِ أَ وَّ ـودِ األَ مُ فِـي العَ

. وَ اتِ القُ ثِيرَ أْ رِ تَ ودِ اآلخَ مُ بُونَ فِي العَ تُ يَكْ وَ

              

ـومِ  سُ  لِلرُّ وَ اعَ القُ نْوَ ةِ أَ ونِيَّ تُ رْ ةِ الكَ حَ وْ ى اللَّ لَ الِبُ عَ تُبُ الطَّ . يَكْ اتٍ جَ رَ بَعُ دَ أَرْ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ  بِشَ وَ اتِ القُ ثِيرَ أْ يِّنُ تَ بَ يُ ا، وَ هَ يعِ مِ جَ

  وَ اتِ القُ ثِيرَ أْ يِّنُ تَ بَ يُ ، وَ ـومِ سُ مِ الرُّ ظَ عْ  لِمُ وَ اعَ القُ نْوَ ةِ أَ ونِيَّ تُ رْ ةِ الكَ حَ وْ ى اللَّ لَ الِبُ عَ تُبُ الطَّ . يَكْ اتٍ جَ رَ ثُ دَ ثَـالَ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ ، بِشَ رِ وَ مِ الصُّ ظَ عْ لِمُ

 ، وَ ضِ القُ اتِ بَعْ ثِيرَ أْ يِّنُ تَ بَ يُ ، وَ ـومِ سُ مِ الرُّ ظَ عْ  لِمُ وَ اعَ القُ نْوَ ةِ أَ ونِيَّ تُ رْ ةِ الكَ حَ وْ ى اللَّ لَ الِبُ عَ تُبُ الطَّ . يَكْ تَانِ جَ رَ دَ

. يحٍ حِ لٍ صَ كْ بِشَ

يعُ  تَطِ الَ يَسْ ةٍ، وَ يحَ حِ ةٍ صَ ورَ ا بِصُ هَ يعِ مِ ومِ جَ سُ  لِلرُّ وَ اعَ القُ نْوَ ةِ أَ فَ رِ عْ وبَةً فِي مَ عُ الِبُ صُ هُ الطَّ اجِ وَ . يُ ةٌ دَ احِ ةٌ وَ جَ رَ دَ

. وَ اتِ القُ ثِيرَ أْ يِّنَ تَ بَ أَنْ يُ

: اتُ وَ دَ األَ ادُّ وَ وَ المَ
صاصٍ•  مُ رَ لَ قَ

ةٌ•  رَ طَ مِسْ

ةٌ•  تونيَّ رْ ةٌ كَ حَ لَوْ



  –         
  

اءِ االسم   يمِ األَدَ وِ اطُ تَقْ نَشَ

  
. امِ سَ  فِي األَجْ وَ اتِ القُ أْثيرَ بَيِّنُ تَ لٍ يُ وَ دْ لُ جَ مَ عَ

ةٍ.. ١ ونِيَّ تُ رْ ةٍ كَ حَ ى لَوْ لَ نَاهُ عَ لَ أدْ وَ دْ مُ الجَ سُ أَرْ

ةُ النَّتِيجَ بَبُ السَّ
. عَ رَ تْ أَسْ كَ رَّ تَحَ ثَرَ فَ ةَ أَكْ ارَ يَّ تُ السَّ عْ فَ دَ عُ فْ الدَّ

بُ حْ السَّ
ةُ بيَّ اذِ الجَ
اكُ تِكَ االحْ

رِ . ٢ وَ ا فِي الصُّ مَ ، كَ فِ حُ تِ أَوِ الصُّ الَّ جَ نِتِّ أَوْ مِنْ المَ  مِنَ اإلنْتَرْ وَ ـقُ بِالقُ لَّ تَعَ اثٍ تَ دَ حْ رٍ ألَ وَ نْ صُ ـثُ عَ  أَبْحَ

. نَاهُ أَدْ

اتِ . ٣ ثِيرَ أْ تُبُ تَ أَكْ ، وَ بَبِ ودِ السَّ مُ  فِي عَ وَ عَ القُ تُبُ نَوْ مَّ أَكْ ، ثُ ةَ ثِّرَ ؤَ  المُ وَ بَيِّنَ القُ ُ رِ ألِ وَ لَى الصُّ ا عَ مً هُ مُ أَسْ سُ أَرْ

. ةِ تِيجَ ودِ  النَّ مُ امِ في عَ سَ جْ  فِي األَ وَ هِ القُ ذِ هَ



              
 

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

       
: قَطْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي باسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ

الكهرباء الساكنة الحرارة الدائرة الكهربائية الوقود

الكهرباء المتحركة

ةِ.. ١ ادَّ ةَ المَ الَ يِّرَ حَ غَ ا أَنْ تُ هَ نُ كِ مْ ةِ الَّتي يُ اقَ الِ الطَّ كَ دُ أَشْ الحرارة أَحَ

٢ .. الوقود قُ  تَرِ ا تَحْ مَ نْدَ ةً عِ ارَ رَ تِجُ حَ نْ تِي تُ ةُ الَّ ادَّ ى المَ مَّ تُسَ

٣ .. ائرة الكهربائية الدّ ةُ  كَ رِّ تَحَ باءُ المُ رَ هْ رِي فِيهِ الكَ ي تَسْ ارُ الَّذِ سَ ى المَ مَّ يُسَ

٤ .. يَّنٍ عَ ارٍ مُ سَ ةِ في مَ بَائِيَّ رَ هْ ْناتِ الكَ ح ا الشِّ كُ فِيهَ رَّ تَحَ ةِ تَ اقَ الِ الطَّ كَ لٌ مِنْ أَشْ كْ الكهرباء المتحركة شَ  

ةِ.. ٥ ادَّ ا مِنَ المَ دًّ ةٌ جِ يرَ غِ اءٌ صَ زَ ا أَجْ هَ تِجُ نْ ةِ تُ اقَ عٌ مِنَ الطَّ الكهرباء الساكنة نَوْ



               
  

لِ أاالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

لِي: ا يَ مَّ الٍ مِ ؤَ لِّ سُ ةِ لِكُ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

٦ .: ها مِنَ رُ دَ صْ ضِ مَ رْ حِ األَ طْ لَى سَ ةِ عَ ارَ رَ مُ الحَ ظَ عْ مُ

.ب.  يِّ رِ جَ مِ الحَ حْ الفَ .أ.  بِ شَ الخَ

.د.  سِ مْ الشَّ .ج.  ودِ قُ الوَ

ن:. ٧ تُجُ عَ نْ قُ يَ البَرْ

ةِ.ب.  يَّ ارِ رَ ةِ الحَ اقَ الطَّ نَةِ.أ.  اكِ بَاءِ السَّ رَ هْ الكَ

ةِ.د.  تِيَّ وْ ةِ الصَّ اقَ الطَّ ةِ.ج.  كَ رِّ تَحَ بَاءِ المُ رَ هْ الكَ

: بائيِّ رَ هْ ارِ الكَ يَّ رِ التَّ ادِ صَ مِنْ مَ  .٨

.ب.  ةُ ويَّ ةُ القَ فَ اصِ العَ .أ.  بَضُ البَابِ قْ مِ

.د.  انَاتِ يَوَ وُ الحَ رْ فَ .ج.  ةُ يَّ ارِ   البَطَّ

: بْرَ لِ عَ نازِ بَاءِ إِلَى المَ رَ هْ لِيدِ الكَ اتِ تَوْ طَّ حَ باءُ مِنْ مَ رَ هْ تَقِلُ الكَ نْ تَ  .٩

.ب.  كِ الَ سْ ةِ.أ.  األَ اريَّ البَطّ

.د.  اتِ لِّدَ وَ المُ .ج.  يسِ نَاطِ غْ المِ

ةٍ؟ عَ رْ هِ بِسُ اللَ ةُ مِنْ خِ ارَ رَ تَقِلُ الحَ نْ ا يَلِي تَ مَّ أيٌّ مِ  .١٠

.ب.  بُ شَ الخَ .أ.  اسُ النُّحَ

.د.  اجُ جَ الزُّ .ج.  تِيكُ سْ البِالَ



              
 

لِ أ صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

نْ ١١ إلى ١٣. ةِ مِ ئِلَ نِ األَسْ يبُ عَ ، ثُمَّ أُجِ ةَ ورَ لُ الصُّ أَمَّ أَتَ

ةِ؟. ١١ ورَ تِي فِي الصُّ الكُ الَّ سْ رُ األَ هِ ظْ ا تُ اذَ مَ
تظهر دائرة كهربائيّة.

؟. ١٢ بَاحُ صْ يءُ المِ يُضِ لْ سَ هَ ، فَ بَائِيِّ رَ هْ تَاحِ الكَ فْ قَ المِ لْ يدُ غَ رِ أُ
ال.

؟. ١٣ لِكَ فْتَ ذَ رَ يْفَ عَ كَ
ا كان الفأر قد قضم السلك فإن الدائرة  حتى يضيء المصباح ال بدّ من غلق الدائرة الكهربائيّة، ولمّ

الكهربائيّة ستبقى مفتوحةً ولن يضيء المصباح.



     –      –       
  

لِاالسم   سِ األَوَّ رْ تِبَارُ الدَّ اخْ

لِي. ا يَ ةِ فِيمَ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

يَّةِ؟. ١ ارِ رَ ةِ الحَ اقَ ا لِلطَّ رً دَ صْ دُّ مَ عَ ا يَلِي الَ يُ مّ أيٌّ مِ

.ب.  قودُ الوَ .أ.  سُ مْ الشَّ

.د.  مُ حْ الفَ .ج.  رُ مَ   القَ

٢ . : ءٍ يْ وَ أَيُّ شَ ودُ هُ قُ الوَ

قِهِ.أ.  رْ نْدَ حَ ةً عِ ارَ رَ ي حَ طِ عْ يُ

.ب.  ضِ رْ نِ األَ ه مِنْ باطِ اجُ رَ تِخْ نُ اسْ كِ مْ يُ

.ج.  سِ مْ لِ الشَّ نُ بِفِعْ خُ يَسْ

.د.  ةَ كَ رَ بِّبُ الحَ يُسَ

لِيهِ:. ٣ ي يَ الِ الَّذِ ؤَ نِ السُّ يبُ عَ مَّ أُجِ ، ثُ الِيَ لَ التَّ كْ لُ الشَّ مَّ أَ تَ أَ

: يَ لِ المجاور هِ كْ اغِ فِي الشَّ رَ ءِ الفَ لْ ةُ لِمَ بَ نَاسِ ةُ المُ لِمَ الكَ

.ب.  لُ مْ الرَّ .أ.  انُ خَ الدُّ

.د.  بُ شَ الخَ .ج.  اءُ المَ

ةِ؟ دَ امِ البَارِ يَّ ي األَ مْ فَ يَهُ كُ النَّاسُ أَيدِ رُ اذا يَفْ . لِمَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ
عندما يفرك اإلنسان يديه بسرعة تولد الحركة حرارة، فيشعر بالدفء.

مُ حْ الفَ

ازُ الغَ

 الخشب

قودُ الوَ



         –      –        
 

سِ الثَّانِي رْ تِبَارُ الدَّ االسم  اخْ

لِي: ا يَ ةِ فِيمَ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

ةِ:. ١ اقَ ازُ بالطَّ فَ لْ لُ التِّ مَ يَعْ
ةِ.ب.  تِيَّ وْ الصَّ ةِ.أ.  يَّ ارِ رَ الحَ

ةِ.د.  بَائِيَّ رَ هْ الكَ ةِ.ج.  ئِيَّ وْ الضَّ

ى:. ٢ مَّ ةُ يُسَ كَ رِّ تَحَ بَاءُ المُ رَ هْ رِي فِيهِ الكَ ي تَسْ ارُ الَّذِ سَ المَ

ةِ.ب.  اقَ ةَ الطَّ طَّ حَ مَ .أ.  ةَ بَائِيَّ رَ هْ ةُ الكَ ائِرَ الدَّ

.د.  نَةَ اكِ بَاءَ السَّ رَ هْ الكَ .ج.  ةَ كَ رِّ تَحَ بَاءَ المُ رَ هْ  الكَ

ةِ فِي:. ٣ بَائيَّ رَ هْ ةِ الكَ اقَّ نُ الطَّ زْ نُ خَ كِ مْ يُ

ةِ.ب.  بَائِيَّ رَ هْ نَاتِ الكَ حْ الشِّ ةِ.أ.  بَائِيَّ رَ هْ ةِ الكَ ائِرَ الدَّ

بَاءِ.د.  رَ هْ جِ الكَ ارِ خَ مَ ةِ.ج.  يَّ ارِ   البَطَّ

الِي:  الِ التَّ ؤَ نِ السُّ يبُ عَ مَّ أُجِ ، ثُ ةَ ورَ لُ الصُّ مَّ أَ تَ . أَ تُبُ أَكْ رُ وَ كِّ فَ أُ

؟ بِ رَ وْ ثَ للجَ دَ ي حَ ا الَّذِ مَ
انجذبت الجوارب نحو القميص بسبب الكهرباء الساكنة؛ فالشحنات الكهربائية التي على الجورب 

انجذبت نحو الشحنات الكهربائية التي على القميص. 



               
  

لِ باالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

       
: قَطْ ةً فَ دَ ةً واحِ رَّ اتِ التَّالِيَةِ مَ لِمَ نَ الكَ لٍّ مِ امِ كُ دَ تِخْ لِي باسْ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ ُ الفَ ألَ أَمْ

الكهرباء الساكنة الحرارة دائرة كهربائية  الوقود

الكهرباء المتحركة

١ .. دائرة كهربائيّة يَّنٍ  عَ ارٍ مُ سَ ةِ في مَ كَ رِّ تَحَ بَاءِ المُ رَ هْ ى انْتِقالُ الكَ مَّ يُسَ

٢ .. الوقود ى  مَّ ةِ تُسَ ارَ رَ ها إلِنْتاجِ الحَ قُ رْ نُ حَ كِ مْ ةُ الَّتي يُ ادَّ المَ

وِ . ٣ رْ ابِ فَ ـذَ ثْلَ انْجِ ، مِ ـرَ ةٍ أُخْ ادَّ ةٍ بِمَ ـادَّ كِ مَ ـرْ لِ فَ تُجُ بِفِعْ نْ ـةِ تَ اقَ ـنَ الطَّ عٌ مِ الكهرباء الساكنة نَـوْ  

. رَ ةٍ أُخْ هِ بِمادَّ كِ رْ دَ فَ انَاتِ بَعْ يَوَ الحَ

ةِ.. ٤ ادَّ ةِ المَ الَ يِيرِ حَ الحرارة لِتَغْ امَ  دَ تِخْ يعُ اسْ تَطِ نَسْ

٥ .. بَاحِ صْ ةَ المِ اءَ بِّبُ إِضَ سَ تُ ، وَ يَّنٍ عَ ارٍ مُ سَ رِي في مَ ةِ تَسْ اقَ عٌ مِنَ الطَّ الكهرباء المتحركة   نَوْ



              
 

لِ ب صْ تِبارُ الفَ االسم  اخْ

لِي: ا يَ ةِ فِيمَ يحَ حِ ةِ الصَّ ابَ جَ زِ اإلِ مْ لَ رَ وْ لَمِ حَ طُ بِالقَ وِّ أُحَ

لٍ عامٍّ في:. ٦ كْ ةُ بِشَ نَ اكِ بَاءُ السَّ رَ هْ دَ الكَ نُ أَنْ تُوجَ كِ مْ يُ

ةِ.ب.  اريَّ البَطَّ .أ.  رِ مَ القَ

.د.  يطِ حِ المُ ةِ.ج.  فَ اصِ ومِ العَ يُ الغُ

ي يُضيءَ إلى:. ٧ بائِيُّ لِكَ رَ هْ بَاحُ الكَ صْ تاجُ المِ يَحْ

نَةٍ.ب.  اكِ بَاءَ سَ رَ هْ كَ ةٍ.أ.  تيَّ وْ ةٍ صَ طاقَ

ةٍ.د.  كَ رِّ تَحَ بَاءَ مُ رَ هْ كَ ةٍ.ج.  يَّ ارِ رَ ةٍ حَ طاقَ

ها:. ٨ رُ دَ صْ ضِ مَ رْ حِ األَ طْ لَى سَ ةِ عَ ارَ رَ مُ الحَ ظَ عْ مُ

.ب.  بُ شَ الخَ .أ.  مُ حْ الفَ

.د.  سُ مْ الشَّ .ج.  طُ النِّفْ

؟. ٩ ةٌ ارَ رَ ا حَ نْهَ تُجُ عَ نْ ةِ يَ الِيَ لِيَّاتِ التَّ مَ أَيُّ العَ

.ب.  وُ فْ الطَّ .أ.  ةُ كَ رَ الحَ

.د.  رُ بَخُّ التَّ .ج.  ارُ هَ االنْصِ

١٠ .: وَ باءِ هُ رَ هْ نَا بالكَ لَ نازِ دُ مَ زوِّ رُ الذيُ يُ دَ صْ المَ

.ب.  ةُ يَّ ارِ البَطَّ .أ.  سُ مْ الشَّ

.د.  ةُ بَائِيَّ رَ هْ ةُ الكَ زَ هِ جْ األَ باءِ.ج.  رَ هْ لِيدِ الكَ ةُ تَوْ طَّ حَ   مَ



               
  

لِ باالسم   صْ تِبارُ الفَ اخْ

ةِ ١١ – ١٣: ئِلَ نِ األَسْ يبُ عَ ، ثُمَّ أُجِ لَ كْ لُ الشَّ أَمَّ أَتَ

ةُ األُولَى ائِرَ ةُ الثَّانِيَةُالدَّ ائِرَ الدَّ

ةٍ. بائِيَّ رَ هْ ةٍ كَ ائِرَ كُ فِي دَ رَّ تَحَ تَ
ها  ضُ بُ بَعْ ذِ بِسَ ينْجَ الَ لُ المَ عَ تَجْ

 . ضٍ إلى بَعْ

ا يْهِ لَدَ

نَاتٌ  حْ شِ

. بَائِيَّةٌ رَ هْ كَ

هُ ابَ تَشَ تَ

ولَى؟. ١١ ةُ األُ ائِرَ فُ الدَّ ماذا تَصِ
كة. تصف الكهرباء المتحرّ

؟. ١٢ انيَةُ ةُ الثَّ ائِرَ فُ الدَّ ماذا تَصِ
تصف الكهرباء الساكنة.

؟. ١٣ ةَ اقَ انُ الطَّ ا اإلنْسَ مُ فِيهَ دِ تَخْ يْنِ يَسْ تَ ائِرَ أيُّ الدَّ
م الدائرة األولى.  يستخدِ



              
 

االسم   يمُ األَداءِ وِ قْ تَ

        
يِيمِ  ةِ التَّخْ لَ حْ ا إِلَى رِ هَ ارُ ضَ نُ إِحْ كِ مْ تِي يُ يَاءَ الَّ شْ الِبُ األَ دُ الطَّ دِّ : يُحَ فُ دَ الهَ

مُ  دِ ـتَخْ تِي تَسْ بَاءِ أَوِ الَّ رَ هْ تَـاجُ إِلَـى الكَ ي الَ تَحْ تـِ ادُّ الَّ ـوَ المَ اتُ وَ وَ دَ ـا األَ نْهَ مِ وَ

 . يَّاتِ ارِ البَطَّ

              
ى  لَ يحٍ عَ حِ لٍ صَ ـكْ ا بِشَ هَ يعَ مِ ةَ جَ ـتَّ اتِ السِّ وَ دَ الِبُ األَ عُ الطَّ . يَضَ اتٍ جَ رَ بَعُ دَ أَرْ

ةِ. حَ وْ اللَّ

. ةِ حَ وْ ى اللَّ لَ يحٍ عَ حِ لٍ صَ كْ اتٍ بِشَ وَ بَعَ أَدَ سَ أَوْ أَرْ مْ الِبُ خَ عُ الطَّ . يَضَ اتٍ جَ رَ ثُ دَ ثَالَ

ةِ. حَ وْ ى اللَّ لَ يحٍ عَ حِ لٍ صَ كْ يْنِ بِشَ اتَ اتٍ أَوْ أَدَ وَ ثَ أَدَ الِبُ ثَالَ عُ الطَّ .يَضَ تَانِ جَ رَ دَ

ةِ. حَ وْ ى اللَّ لَ ةً عَ دَ احِ اةً وَ الِبُ أَدَ عُ الطَّ . يَضَ ةٌ دَ احِ ةٌ وَ جَ رَ   دَ

: اتُ وَ دَ األَ ادُّ وَ وَ المَ
اتٌ•  صَّ قَ مِ

قٌ•  الصِ

تونٍ•  رْ قُ كَ رَ وَ



               
  

اءِ االسم   يمِ األَدَ وِ اطُ تَقْ نَشَ

        
ى  لَ نِي عَ دَ ـاعِ نَاهُ لِتُسَ ةَ أَدْ حَ وْ مُ اللَّ دِ خْ ـتَ . أَسْ لِ نَازِ نِ المَ ا عَ يدً يِيمٍ بَعِ ةِ تَخْ لَ حْ تِي فِي رِ ائِلَ عَ عَ بْتُ مَ هَ نِي  ذَ نَّ تْرِضُ أَ فَ أَ

. بِ نَاسِ انِ المُ كَ ةِ فِي المَ حَ وْ ى اللَّ لَ ا عَ هَ قُ ألْصِ رَ وَ وَ . أَقُصُّ الصُّ ةِ لَ حْ ها في الرِّ ارُ ضَ مِ إحِْ زِ اتِ الالَّ وَ دَ تِيَارِ األَ اخْ

ال أحضرها أحضرها


