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 ( 4من  1صفحة )  بعتي
 

 ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة  

تاريخ اإلصدار :        0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج :  
 م  01/09/2019

 

 
 اخرت االجابة الصحيحة للعبارات اآلتية :    السؤال األول :

 
 .........ــ من الغذاء ل  الناجتة  تستخدم املخلوقات احلية الطاقة 1
 تتكاثر   ج تنمو  ب تستجيب  أ

 

 

 

 

 تقوم .......بعملية البناء الضوئي وصنع الغذاء 2
 النبااتت  ج الصخور ب احليواانت  أ

 تسمى مراحل حياة املخلوق احلى ......... 3
 البيضة ج دورة املاء ب دورة احلياة  أ

 يسمى املخلوق الثاين يف السلسلة الغذائية ........ 4

 حملل ج مستهلك  ب منتج  أ

 ........ تعد تراكيب اجلمل أمثلة على 5

 التخفي ج االنقراض ب التكيف أ

 .......إستهالك أقل كمية من الشىء يسمى  6
 ترشيد  ج تدوير   ب إسراف أ
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 ( 4من  2صفحة )
 

 م  01/09/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احليوان ذو النشاط الليلي هو احليوان الذي ..... 7

 يهاجر  ج ينام ليال ب يصطاد طعامه ليال أ

 ..........ذور بداخلهبجزء من النبات حيتوي ال 8
 اجلذور ج الثمار  ب األوراق أ

 خيزن اجلمل الدهون يف .......... 9
 البطن  ج السنام   ب اخلف أ

 صنع منتجات جديدة من مواد قدمية ........ 10

 التشجري ج الرتشيد  ب التدوير   أ

 الصخراملصهور املكون من أجزاء من الستار والقشرة 11

 الالبة ج الزلزال  ب الصهارة  أ

 بـــ..........تكون غنية  ذات اللون األمحر الرتبة   12

 احلجر اجلريي ج احلديد   ب الدابل  أ

 يستطيع اجلمل أكل النبااتت الشوكية بسبب أن شفته العليا .............. 13

 صغرية  ج شفته السفلى  هتشب ب مشقوقة  أ

 وحدة بناء أجسام املخلوقات احلية ......... 14

 اخللية  ج النسيج  ب اجلذور أ

 ابملاء ......أكثر أنواع الرتبة إحتفاظا   15

 الطفيلية ج الطينية  ب الرملية  أ



 

 ( 4من  3صفحة )
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 )ب( إذا كانت العبارة خاطئة.اخرت )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و اخرت لسؤال الثاين :ا

 العبارة خاطئة. مث ظلل يف ورقة التصحيح اآليل )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و )ب( إذا كانت 

  العبارة -أ العبارة م

 صحيحة

العبارة    -ب

 خاطئة

   من عوامل حدوث التجوية املياه اجلارية والرايح  1

   العيش يف الصحراءكل أنواع املخلوقات احلية تستطيع  2

   وارد غري متجددة امل  الوقود االحفوري من 3

   قوة اجلاذبية األرضية يتم نقل فتات الصخور ايل اسفل اجلبل بفعل 4

   التنافس هو املكان الذي يعيش فيه املخلوق احلى وجيد ما حيتاجه  5

   كان فتحة يف القشرة األرضية يندفع منها الصهارةب ال 6

   بقااي او ااثر خملوقات حيه عاشت في املاضي البعيداملورد هو  7   

   البيئي املخلوقات احلية واألشياء غري احلية تشكل معا النظام  8

      اآلذان الطويلة تساعد األرانب على بقاء أجسامها ابردة 9

   البيض وضعتتشابه الزواحف واالمساكي والطيور في دورات حياهتاي فهي تتكاثر بـــ 10
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 ( 4من  4صفحة )
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  السؤال الثالث :
 إخرت الكلمة املناسبة من الكلمات التالية وضعها يف املكان املناسب

 

 هراجمل سالشم  الرتبة التلوث  االستخدامإعادة  التلقيح
 
 

 ...........  أداة تستخدم لتكبري األشياء لنستطيع رؤيتها -1

 ......... خليط من املعادن وفتات الصخور تنمو فيه النبااتت -2

 سطح األرض تعتب أهم مصدر للطاقة على............... -3

 ........ يسمىأنتقال حبوب اللقاح من اجلزء الذكري إىل اجلزء األنثوي -4

 ................ استخدام الشىء أكثر من مرة يسمى -5

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

 مع متنيايت ابلتفوقإنتهت األسئلة                          
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