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  بنك أسئلة 

  المتوسط السادسللصف 

  لالفصل الدراسي األو

  م2017- 2016

  جیھان. أ: االعداد 

 وسام. أ: الحل 



  

  

أمام العبارات غیر الصحیحة )  خطأ(أمام العبارات الصحیحة وكلمة ) صحیحة (اكتب بین القوسین كلمة :  األول السؤال
  :علمیا فى كل مما یأتي

  

 الرقم

  

 العبارة                                    

  

  اإلشارة

 )        صح(      یھافالتي تعیش  قالحیوانات والنباتات لھا القدرة على أن تكیف نفسھا فى المناط   .1

2.   
  .یعیش فى البیئة الصحراویة الضب

 )         صح(     

 )          خطأ(     البحر سطحسمكة المزلقانة تقضي معظم حیاتھا بالقرب من    .3

4.   
 .التكیف صفات تساعد الكائنات على البقاء حیة فى بیتئھا

 )         صح(     

  )         خطأ(     تساعده على التكیف مع بیئتھ ال حیوانطریقة الحركة لدى ال   .5

  )          خطأ(     ة المختلفةیأشكال التكیف فى النباتات مع الظروف البیئ ھتتشاب   .6

  )         خطأ(     فقطسنام الجمل یساعده على تخزین الطعام    .7

  )          صح(   المفاجئ بعض الكائنات الحیة قد تتعرض لخطر االنقراض بسبب التغیر البیئي   .8

  )          صح(    ارتفاع درجة  حرارة االرض یعرف باالحتباس الحراري   .9

  )         صح(    الباردةالدب القطبي من الثدییات التى تعیش فى البیئة    .10

  )         خطأ(    .تمنع تجمدھا فى البیئة الباردة صغیرةكمیة الدم المتدقفة الى أرجل الحیوانات    .11

  )       صح(    زیادة الرطوبة من تأثیر االحتباس الحراري   .12

  )       صح(   یستخدم العلماء حدائق الحیوانات لدارسة سلوك الحیوانات ومشاكلھا الصحیة   .13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  :)أ(المجموعة م ما یناسبھا من عباراتواكتب رقمھا أما) ب(في الجدول التالي اختر العبارة أو الشكل من المجموعة 

  )ب ( المجموعة   )أ ( المجموعة   الرقم
  )2   (  
  
  

  )3  (  

  ....................تشكل واقیا تمنع دخول حبات الرمل
  

  ........................تساعد الجمل على السیر فوق الرمال

  . السنام -1
  .لرموش الطویلةا -2
   خف الجمل -3

 )2    (  
  
  
 )3   (  

  .ةحیوانات المنطقة الحارمن 
  

  حیوانات البیئة الباردةمن 

  المزلقانة -1
  . جربوعال -2
  . الدب القطبي -3

   )1  (  
  
  

  )2   (  

  من أسباب االحتباس الحراري
  
  

  .من تأثیر األحتباس الحراري

  
  قطع األشجار -1

  
  ارتفاع الرطوبة -2   

  

   :كما ھو مطلوب التاليالجدول  فيقارن 

  

  

  

  وجھ المقارنة

  
  

  

  أسنان األرنب

  

  نا ن األسدأس

  تمزیق اللحم  تقطیع العشب  الوظیفة

  الدب القطبي  الجمل  وجھ المقارنة

مكان تخزین الدھون
  

  تحت الجلد  السنام

  وجھ المقارنة

  
  

  منقار مالك الحزین  منقار العصفور الدوري

  طویل مدبب  سمیك مخروطي الشكل  الشكل

  وجھ المقارنة

  
  

  نات المنقرضةالكائ  الكائنات الحیة المعرضة لالنقراض

  كائنات كانت موجودة واختفت  كائنات موجودة بأعداد قلیلة جدا  التعریف



  

  

  

  :علل لما یلي تعلیالً علمیاً دقیقاً 

 .یمكن ان تعیش الحیوانات فى أماكن مختلفة فى العالم .1
  .ألن لكل منھا تكیفات تساعدھا على العیش في بیئتھا      

 .تخفي بعض الحیوانات .2
  من الخطر لحمایة نفسھا 

 .یسمى الجمل سفنیة الصحراء .3
  النھ یتحمل الجوع والعطش لفترة طویلة

 .ما أسباب التكیف لدى الكائنات الحیة .4
  )تساعدھا على البقاء حیة ( البحث عن الغذاء والھرب من االعداء وسھولة الحركة والتكاثر 

 .تنوع الكائنات الحیة .5
  .بسبب تعدد البیئات التي تعیش فیھا 

  .باتات ممتدة لمسافات طویلة فى الصحراءجذور الن .6
  بحثا عن المیاه للتكیف مع البیئة الحارة

 .بعض النباتات دورة حیاتھا قصیرة .7
  لتتكیف مع البیئة الحارة والجافة

  .یخرج الیربوع لیال .8
  للتكیف مع البیئة الحارة یخرج لیال بحثا عن الطعام 

 . لون الحیوانات فى الصحراء  یشبھ لون الرمال .9

  ساعدھا على التخفي من االعداءلی

  منقار مالك الحزین مدبب -10

  لمسك السمكة وطعنھا

  وجود صفائح مثقبة فى منقار البطة   -11

  لتصفیة الموادالغذائیة التي یحتویھا الماء 

  .الطیور التى تتغذى على اللحوم منقارھا حادا قویا -12

  لیساعدھا في تمزیق لحم الفریسة   

  تصدار قرارات وقوانین لمنع قطع االشجار بشكل عشوائيعلى الدول اس  -13

  للمحافظة على المواطن الطبیعیة وحمایة الكائنات من االنقراض

  وجود فرو سمیك للدب القطبي -14

  یحمیھ من البرد الشدید

  العصفور الدوري لدیھ منقار مخروطي ومستدق بشكل مفاجئ* 15

  اللتقاط البذور وتقشیرھا 



  

  

  ـ:االت التالیة  ماذا یحدث في الح

   .ارتفعت درجة حرارة االرض -1
  تھاجر الحیوانات وقد تموت / یرتفع منسوب الماء / ینصھر الجلید / تزداد الرطوبة      

  األكثار من زرع األشجار* 2
  یساعد ذلك في حمایة المواطن الطبیعیة والكائنات الحیة / یقل االحتباس الحراري 

  ي التقلیل من التلوث البیئ* 3
  حمایة الكائنات الحیة من خطر االنقراض/ التقلیل من االحتباس الحراري 

  عدم االھتمام بعمل محمیات طبیعیة* 4
  انقراض بعض الكائنات الحیة 

  .عدم اصدار قوانین وقرارات تمنع قطع االشجار بشكل مفاجئ* 5
  تناقص اعداد الكائنات الحیة وانقراضھا

  البطة یوجد غشاء جلدي بین أصابع ال* 6
  لن تستطیع السباحة 

  بناء منازل داخل المحمیات الطبیعیة* 7
  .المھددة باالنقراض للخطر الحیوانات والنباتات  تتعرضسوف 

  

  : ادرس الرسومات التالیة ثم أجب عن األسئلة التي تلیھا

 االحتباس الحراريتمثل ظاھرة    .1
  

  وھي ارتفاع حرارة األرض
  
  
 ئح مثقبة یتمیز المنقار بوجود صفا  -2

       2   الشكل رقم
  
  
  
  
  

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

انشاء حدیقة حیوان  تسمى حمایة الكائنات الحیةطریقة من طرق  -3
   .مزودة بطبیب بیطري 

  
 

  

  

  ـ:الشكل المقابل -4

  نقار الخشب حیوان یسمى الشكل یمثل 

  

    1   2 



  

  

  
  :راشات رؤیتھا أسھل اى الف 

  
  

   2الشكل رقم 
  

ألن لونھا مختلف عن لون البیئة التي تعیش  ـ:السبب
  .فیھا 

  
  
  
  
  

   
    

                   

    

  عدد  بعض طرق حمایة بیئة النباتات والحیوانات؟

  زرع االشجار  *1

  انشاء حدائق الحیوان *2

  انشاء المحمیات الطبیعیة  *3

  .نات الحیة التى تعیش فى المناطق الباردةعدد مظاھر التكیف للكائ

  .یغطي جسمھا طبقة سمیكة من الفرو   *1

  .كمیة الدم المتدفقة ألرجلھا كبیرة تحمیھا من التجمد   *2

  .یوجد تحت جلدھا طبقة دھنیة سمیكة تحمیھا من البرد   *3

 

  

  -:ضع خطا أسفل الكلمة التي  ال تنتمي إلى المجموعة مع ذكر السبب 

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

 الترمومتر -البحر - الغابات - لصحراءا .1
  .یھا بیئات ومواطن طبیعیة ما عدا الترمومتر اداة قیاس الحرارة جم :السبب  الترمومتر: اإلجابة 

  تجنب افتراسھا – ثاني اكسید الكربون – الماء - ضوء الشمس .2
  جمیعھا حاجات اساسیة للنبات اما تجنب االفتراس فھو للحیوان: السبب    تجنب افتراسھا : اإلجابة 

 الجربوع - البطریق -  الجمل -  الضب .3
  جمیعھا تعیش في بیئة صحراویة ما عدا البطریق یعیش في بیئة باردة  : السبب  بطریقال:  اإلجابة 

2 1 



  

  

  
  ـ: اسیة للنباتات والحیواناتالتالي الحاجات األس حسب الجدول أكمل 

  تجنب افتراسھا –الحمایة  -ثاني اكسید الكربون – الحمایة -التكاثر – الماء  – ضوء الشمس
  الحیوانات  وجھ التشابة  النباتات

 ضوء الشمس 

 ثاني أكسید الكربون 

 الماء 

 التكاثر 

 الحمایة  

 الماء 

 التكاثر 

 الحمایة  

 تجنب افتراسھا 

 الماء 

 التكاثر 

 الحمایة 

 كسجیناال  

  

  أكمل خرائط المفاھیم التالیة 

 

  

  

  

  

  

  

  
 
 

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

 
 
 

التكیفات 
الموجودة لنقار 

 الخشب
 لسانھ طویل الصق منقاره قوي ذیلھ قوي

طرق حمایة 
 المواطن الطبیعیة

 زراعة االشجار بناء المحمیات انشاء حدائق الحیوان



  

  

قام أحمد بتجم"ع مجموعة من صور الحیوانات وأراد وضعها فى البیئة المناس,ة لها هل تستط"ع 
.بیئة من البیئات التال"ة للحیوان المناسب الذG ینتمي إلیها بوضع رقم Dلمساعدته   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

.......4                                                  ............                ..........3............  
 
 
 
 
 

.........1                                           ........                           ..........2..........  
  :بین كال مما یأتي كما ھو موضح في الجدول التالي قارن

 
  الوظیفة  شكل المنقار وجھ المقارنة

  

  تمزیق لحم الفریسة  فخطا لقوي ومدبب وعلى شك

  

  التقاط الحبوب وتقشیرھا  سمیك ومخروطي ومستدق

  

  لتصفیة المواد الغذائیة من الماء  عریض یحتوي على صفائح مثقبة

  الصحراء

1  

  لثلجا

2 

  الغابة

3 
  البحر

4 



  

  

  

  
  
  

  انتهت األسئلة 
  
  
  
  
  
  
  
  

 وجھ المقارنة

  

  بیئة باردة  بیئة صحراویة  بیئة حارة جافة  البیئة التي یعیش فیھا

جذورھا طویلة بحثا عن   مظاھر التكیف
فرو سمیك ابیض وكمیة كبیرة من الدم   لونھا نفس لون الرمال   الماء

  المتدفق الى االرجل



  

    

  بنك أسئلة 

  المتوسط السادسللصف 

  الفصل الدراسي األول

 م2017- 2016



  

  

أمام العبارات غیر الصحیحة )  خطأ(أمام العبارات الصحیحة وكلمة ) صحیحة (اكتب بین القوسین كلمة :  األول السؤال
  :علمیا فى كل مما یأتي

  

 الرقم

  

 العبارة                                    

  

  اإلشارة

 )       (       ناطق التي تعیش بھا الحیوانات والنباتات لھا القدرة على أن تكیف نفسھا فى الم   .14

15.   
  .الضب یعیش فى البیئة الصحراویة

       )       ( 

 )        (       سمكة المزلقانة تقضي معظم حیاتھا بالقرب من سطح البحر   .16

17.   
 .التكیف صفات تساعد الكائنات الحىة على البقاء حیة فى بیتئھا

 (             ) 

  (             ) تساعده على التكیف مع بیئتھ ال حیوانطریقة الحركة لدى ال   .18

  (             )  أشكال التكیف فى النباتات مع الظروف البیئة المختلفة تتشابة   .19

  (            )  سنام الجمل یساعده على تخزین الطعام فقط   .20

بعض الكائنات الحیة قد تتعرض لخطر االنقراض بسبب التغیر البیئي    .21
 المفاجئ

)            (  

  (            )  ارتفاع درجة  حرارة االرض یعرف باالحتباس الحراري   .22

  (           )  الدب القطبي من الثدییات التى تعیش فى البیئة القطبیة   .23

كمیة الدم المتدقفة الى أرجل الحیوانات صغیرة تمنع تجمدھا فى البیئة    .24
  .الباردة

(           )  

  (         )  تأثیر االحتباس الحراري زیادة الرطوبة من   .25

یستخدم العلماء حدائق الحیوانات لدارسة سلوك الحیوانات ومشاكلھا    .26
  الصحیة

(        )  

  
  
  
  
  

  



  

  

  ):أ(المجموعة م ما یناسبھا من عباراتواكتب رقمھا أما) ب(في الجدول التالي اختر العبارة أو الشكل من المجموعة 

  )ب ( موعة المج  )أ ( المجموعة   الرقم
(     )  

  
  

(     )  

  ....................تشكل واقیا تمنع دخول حبات الرمل
  

  ........................تساعد الجمل على السیر فوق الرمال

  . السنام -1
  .لرموش الطویلةا -2
  خف الجمل  -3

(     )  
  
  

(     )  

  .من حیوانات المنطقة الحارة
  

  من حیوانات البیئة الباردة

  المزلقانة -1
  . الجربوع -2
  . الدب القطبي -3

(     )  
  
  

(     )  

  من أسباب االحتباس الحراري
  
  

  .من تأثیر األحتباس الحراري

  
  قطع األشجار -4

  
  ارتفاع الرطوبة -2   

  

   :كما ھو مطلوب التاليالجدول  فيقارن 

  

  وجھ المقارنة

  
  

    

  أسنان األرنب               

    

  أسنا ن األسد    

  الوظیفة
...........................................................  ...........................................................  

   الدب القطبي   الجمل  وجھ المقارنة

  مكان تخزین الدھون
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