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مراجعة ا��جابة

الع��مة: الع��مة: 10/1010/10 Which is a consequence of deforestationأي مما يلي ھو إحدى نتائج إزالة الغابات؟ :Q.1

إسم المستخدم:
shs_143927shs_143927

إسم الطالب:
r Saleh Abdo Alqadhir Saleh Abdo Alqadhi خالد عبدالجبار صالح عبده القا�� خالد عبدالجبار صالح عبده القا��……

المجموعة:
PV-2/854-G6-GR6BPV-2/854-G6-GR6B$$

طريقة حل ا��ختبار:
DigitalDigital

الكلية:
Grade6Grade6

اسم المقرر:
G6.SCI - ScienceG6.SCI - Science

المنطقة:
……AL DHIA AL ILMIYAH PRIVATE SCHOOL 2/854AL DHIA AL ILMIYAH PRIVATE SCHOOL 2/854 مدرس مدرس

ا��متحان:
iz 3-2020iz 3-2020 - -20202020- اختبار قصير مركزي اختبار قصير مركزي 33- علوم سادس عام -- علوم سادس عام……

نوع ا��ختبار:
FinalFinal

الوقت المستغرق:
mins, 7 secsmins, 7 secs  66

الع��مة المكتسبة:
100/100100/100

المخرجات التعليمية المرتبطة

1-1-2-1

تدمیر المواطن البیئیة للحیوانات  .a
Animal habitats are destroyed

تقلیل كمیة الكربون في الغالف الجوي  .b
Carbon in the atmosphere is reduced

منع تآكل التربة  .c
Soil erosion is prevented

إبطاء معدل االنقراض  .d
The rate of ex�nc�on is slowed
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الع��مة: الع��مة: 10/1010/10 What percentage of species on Earth live in tropical rain forests ما النسبة المئوية لألنواع التي تعیش في الغابات اإلستوائیة المطیرة على األرض؟ :Q.2

المخرجات التعليمية المرتبطة

1-1-2-1

                 10%  .a
                 10%

              25%  .b
               25% 

                      50%  .c
                       50% 

75%  .d
75%
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الع��مة: الع��مة: 10/1010/10 Which could harm human health أي امم يلي يضرّ بصحة اإلنسان؟ :Q.3

المخرجات التعليمية المرتبطة

1-1-1-3

 .a

السماد العضوي

compost

 .b

النفایات  الخِطرة

hazardous waste

 .c

النیتروجین

nitrogen

 .d

االستصالح

reclama�on
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الع��مة: الع��مة: 10/1010/10 What process is illustrated in the diagram below ما العملیة الممثلة في الشكل المبین باألسفل ؟ :Q.4

التصحر  .a
deser�fica�on

اعادة التدویر  .b
recycling 

اعادة تشجیر الغابات  .c
reforesta�on 

ادارة النفایات  .d
waste management 
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الع��مة: الع��مة: 10/1010/10 Which has a positive impact on land أيٌّ مما يلي له تأثیر إيجابي في األرض؟ :Q.5

المخرجات التعليمية المرتبطة

1-1-1-1

التحویل إلى سماد  .a
compos�ng

إزالة الغابات  .b
deforesta�on

التعدین  .c
mining

 .d

الزحف العمراني

urban sprawl
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الع��مة: الع��مة: 10/1010/10 Which is a population أي مما يلي يمثل جماعة أحیائیة ؟ :Q.6

المخرجات التعليمية المرتبطة

1-1-2-1

كل الحیوانات في حدیقة حیوان ما  .a
all the animals in a zoo 

كل الكائنات الحیة في غابة ما  .b
all the living things in a forest 

كل األشخاص في متنزه ما   .c
all the people in a park

كل النباتات في مساحة من االعشاب الخضراء  .d
all the plants in a meadow 
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الع��مة: الع��مة: 10/1010/10 From the diagram :During which time span did the human population increase most من الشكل المبین ما الفترة الزمنیة التي شھدت أقصى ازدياد في عدد السكان؟ :Q.7

1600–1400  .a
1600–1400

1800–1600  .b
1800–1600

1900–1800  .c
1900–1800

2000–1900  .d
2000–1900
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الع��مة: الع��مة: 10/1010/10 Which caused the greatest increase of the growth of the human population أي مما يلي تسبب في االزدياد الھائل للنمو السكاني ؟ :Q.8

المخرجات التعليمية المرتبطة

1-1-2-1

 .a

ارتفاع معدالت الوفیات

higher death rates

ازدیاد معدالت الزواج    .b
increased marriage rates

التطورات الطبیة    .c
medical advances

 .d

االنتشار الواسع لألمراض

widespread disease
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الع��مة: الع��مة: 10/1010/10 Nitrogen gas is present in the components of the Earth's atmosphere by a ratio of : يوجد غاز النیتروجین ضمن مكونات الغالف الجوي لألرض بنسبة تبلغ :Q.9

المخرجات التعليمية المرتبطة

1-1-1-3

  79%  .a
                              79%  

 

                           

                    90%  .b
                     90%  

                       85%  .c
                        85% 

60%  .d
60%



/

الع��مة: الع��مة: 10/1010/10 Approximately how many people live on Earth كم يبلغ تقريبًا عدد األشخاص الذين يعیشون على األرض؟ :Q.10

المخرجات التعليمية المرتبطة

1-1-2-1

7.6 ملیارات  .a
billion 7.6

2.4ملیارا  .b
billion 2.4

12.1 ملیاًرا  .c
billion 12.1

6.7ملیارا  .d
billion 6.7


