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ٔ 

 

 

 

 

 

 الدرس األول / تصنَف المخلوقات الحَة

 ؟ أَْختاُر اإلِجاَتَح اٌصح٠َححَ /  اٌسؤاي األٚي
 ٌسمى العلم الذي ٌمسم المخلىلبد الحٍخ الى مغمىعبد رجعب لذرعبد الزشبثه فٍمب ثٍنهب ة..... -ٔ

 االنسجة التصنَف الفلك الكَمَاء

 المخلىلبد الحٍخ رعٍش ورزكبصز فٍمب ثٍنهب ورنزظ افزاد من نفس ..........مغمىعخ من  - ٕ

 الفصَلة المملكة الجنس النوع

 ................. الحٍىانبد الزً لهب عمىد فمزي رسمى - ٖ

 فطرَات حفرَات فقارَات الفقارَات

 .........................أي من الزبلً ٌصنف ضمن المخلىلبد الحٍخ؟  -4

 االشجار الماء الهواء الصخور

 الحٍىانبد الزً لٍس لهب عمىد فمزي رسمى........................... - ٘

 فطرَات حفرَات فقارَات الفقارَات

 مسزىي الزصنٍف الذي ٌضم اكجز عذد من المخلىلبد الحٍخ المزشبثهخ فً مىاصفبرهب ٌسمى..... – ٙ

 الرتبة الشعبة الفصَلة المملكة

 ِْ األِثٍح عٍٝ ِِاٌن اٌِخٍٚلاخ اٌح٠ح  ٍِِوح .................... – 7

 فمار٠اخ ط٠ٚر اٌثد٠اخ اٌح٠ٚأاخ

 أٞ اٌّّبٌه ا٢ر١خ رؾًٍ اٌّخٍٛلبد ا١ٌّزخ....................–8
 اٌطالئع٠اخ اٌفطر٠اخ اٌح٠ٚأاخ أٌتاتاخ

ّٞ اٌّّبٌِه اٌزب١ٌِخ  – 9  رضُ ِخٍٛلبِد رُشجُِٗ إٌجبربِد ِٚخٍٛلبد رُشجُِٗ اٌؾ١ٛأبِد فٟ خٛاصٙب؟أ
 

 اٌتوت٠ر٠ا اٌطالئع٠اخُ  اٌفطر٠اخُ  البدائَات

 مدارس الوســط األهــلية شــركـة 

 للتعــليم والتــدريب 

 حتت إشراف وزارة التعـــليم 

 

 بنك أسئلة صف خامس

 ...............اسم الطالب/.........

 ........................./.... الفصل



 

ٕ 

 

 ِغّٛػز١ٓ سئ١غ١ز١ٓ ّ٘ب .......... خرضُ اٌٍّّىخ اٌؾ١ٛا١ٔ– ٓٔ

 اٌثد٠٠اخ ٚاٌحشراخ اٌفمار٠اخ ٚاٌالفمار٠اخ اٌفطر٠اخ ٚاٌطحاٌب اٌٚعائ٠ح ٚ اٌالٚعائ٠ح

 ج٠ِع ........................ عد٠دج اٌخال٠ا ، ٚ تصٔع غذائٙا تٔفسٙا – ٔٔ

 أٌتاتاخ اٌف٠رٚساخ اٌتوت٠ر٠ا اٌح٠ٚأاخ

 تسِٝ أٌتاتاخ اٌتٟ تحتٚٞ عٍٝ ٔظاَ أٚع٠ح ٠ِتد عتر أجساِٙا ........................ – ٕٔ

 اٌحزاز٠اخ اٌفمار٠اخ أٌتاتاخ اٌالٚعائ٠ح أٌتاتاخ اٌٚعائ٠ح

 تحتٚٞ عٍٝ أٔات٠ب ٔالٍح .  التِتاز أٌتاتاخ ............................ تأٔٙا    – ٖٔ

 اٌوتد٠ح اٌر٠ش٠ح أٌتاتاخ اٌالٚعائ٠ح أٌتاتاخ اٌٚعائ٠ح

 رؼ١ش  ............................ فٟ األِبوٓ اٌشطجخ اٌّظٍّخ ، وّب فٟ لجٛ إٌّضي .     – ٗٔ

 اٌف٠رٚساخ اٌتوت٠ر٠ا اٌطالئع٠اخ اٌفطر٠اخ

 ِا ٠ستب ِرض لدَ اٌر٠اضٟ اٌذٞ ٠صاب تٗ تعض اٌر٠اض٠٠ْ ٘ٚ     – ٘ٔ

 اٌطالئع٠اخ اٌفطر٠اخ اٌف٠رٚساخ اٌتوت٠ر٠ا

 تٚجد أٔٚاع ِْ .............................. تستخدَ فٟ صٔاعح األجتاْ ٚ األٌتاْ .    – ٙٔ

 اٌفطر٠اخ اٌطالئع٠اخ اٌتوت٠ر٠ا اٌف٠رٚساخ

 ِا اٌذٞ ٠ستب ِرض أٔفٍٚٔزا اٌط٠ٚر..................................      –7ٔ

 اٌطالئع٠اخ اٌفطر٠اخ اٌتوت٠ر٠ا اٌف٠رٚساخ

 أُْكِمُل ُكلًّّ ِمن الُجمِل الّتالَِِة بالمفردِة الُمناِسبِة:السؤال الثانٍ / 

 (  المملكة - حَوانات فقارَة)                 

ّٞ تسِٝ ................. - ٔ  ....................حَوانات فقارَة اٌح٠ٚأاُخ اٌتٟ ٌٙا عِٚد فمر

 ..  المملكة ...ِستٜٚ اٌتص٠ٔف اٌذٞ ٠ضَ أوتر عدد ِْ اٌِخٍٚلاخ اٌح٠ح اٌِتشاتٙح فٟ صفاتٙا اٌعاِح ٠سِٝ  -ٕ

 



 

ٖ 

 

 من حَث واللفقارَةالسؤال الثالث / قارن بَن الحَوانات الفقارَة 

وجه 
 المقارنة

 الحَوانات اللفقارَة الحَوانات الفقارَة

 حَوانات لَس لها عمود فقرٌ حَوانات لها عمود فقرٌ التعرَف

 لٔد٠ي اٌتحر –اٌحشراخ  –ا٠ٌعسٚب  األسِان - اٌط٠ٚر -األسد   –اٌتمر  مثال

 

 الدرس الثانٍ / النباتات

 ؟ اإلِجاَتَح اٌصح٠َححَ أَْختاُر /  اٌسؤاي األٚي
 أٞ ِّب ٠أرٟ ١ٌظ ِٓ اعضاء إٌجبد......................................    – ٔ

 األٚراق اٌر٠ش اٌساق اٌجذر

 اٌغضء اٌّغئٛي ػٓ اِزصبص اٌّبء ٚاالِالػ ِٓ اٌزشثخ فٟ إٌجبد..............................    - ٕ

 اٌز٘رج األٚراق اٌجذر اٌساق

 ٔجبربد ال رّٕٛ ٌٙب أص٘بسا ، ٚثزٚس٘ب لبع١خ..........................   – ٖ

 اٌسرخس٠اخ أٌتاتاخ اٌحزاز٠ح ِغطاج اٌتذٚر ِعراج اٌتذٚر

 رغّٝ إٌجبربد اٌزٟ ال رؾزٛٞ ػٍٝ ٔظبَ أٚػ١خ ٠ّزذ ػجش أعضاؤ٘ب ..................................  – ٗ

 أٌتاتاخ اٌز٘ر٠ح أٌتاتاخ اٌال ز٘ر٠ح اٌال ٚعائ٠حأٌتاتاخ  أٌتاتاخ اٌٚعائ٠ح

 رخزٍف أٔٛاع اٌغزٚس ثؾغت ٔٛع إٌجبد ، فٕغذ اٌغزٚس اٌٙٛائ١خ ٚ ا١ٌٍف١خ ٚ ...............................  – ٘

 اٌشِع٠ح اٌطتم٠ح اٌٚتد٠ح اٌر٠ش٠ح

 أٞ األعضاء اٌزب١ٌخ ٠ٛعذ داخً عبق إٌجبد ؟   -ٙ

 األٚساق اٌشؼ١شاد اٌغزس٠خ اٌخشت اٌجششح

 رزُ ػ١ٍّخ فمذاْ اٌّبء فٟ األٚساق ػٓ طش٠ك .........................  - 7

 اٌىبِج١َٛ اٌضغٛس اٌخشت اٌٍؾبء

  رمَٛ األٚساق فٟ إٌجبد ثؼ١ٍّخ ................................... –8

 اٌٙضَ االِتصاص اٌتٚص٠ي اٌتٔاء اٌضٚئٟ

ٌّ نوع من  – 9   ...............................  النباتات التالَة َنتج الثمار؟أ

ُِغّطاجُ اٌُتذٚرِ   النباتاُت الُمعّراةُ الُبذور أٌتاتاُخ اٌالٚعائ٠حُ  النباتاُت اللبذرَُة  أٌتاتاُخ اٌ



 

ٗ 

 

 ػ١ٍّخ فمذاْ اٌّبء ػٓ طش٠ك اٌضغٛس رغّٝ ................................. – ٓٔ

 االِتصاص أٌتح اٌتٔفس اٌخٍٚٞ اٌضٚئٟاٌتٔاء  

 ٠ٕزمً اٌغىش اٌزٞ ٠صٕغ فٟ االٚساق ئٌٝ اعضاء إٌجبد االخشٜ ثٛاعغخ ..............................– ٔٔ

 االٚراق اٌٍحاء اٌواِت٠َٚ اٌخشب

 رفصً طجمخ ............................ ث١ٓ طجمزٟ اٌخشت ٚاٌٍؾبء  –ٕٔ

 اٌواِت٠َٚ اٌٍحاء اٌتشرج اٌمشرج

 رغّٝ اٌخال٠ب اٌزٟ رٕمً اٌّبء ٚاالِالػ اٌّؼذ١ٔخ ِٓ اٌغزٚس اٌٝ أػٍٝ إٌجبد ........................ – ٖٔ

 اٌتشرج اٌخشب اٌواِت٠َٚ اٌٍحاء

 النباتات اللوعائَة تنمو فٍ العادة قرب سطح األرض؛ ألنه لَس لها:

 كلوروفَل إلنتاج الغذاء أعضاء حس حم٠م٠ح الستشعار اٌخطر فقدان الماءغشاء َمنع  أٚع٠ح ٌٔمي اٌِاء ٚاٌغذاء

 أٌ النباتات التالَة تتبع مجموعة النباتات اللوعائَة؟

 الصنوبر الحزازَات الطلح الشَح

 أٌ ممالك المخلوقات الحَة التالَة َعَش أفرادها فٍ ظروف بَئَة قاسَة؟

 البكتَرَا النباتات البدائَات الطلئعَات

 فَم تتشابه الفطرَات والبكتَرَا؟

 ال تعَش فٍ األماكن المظلمة.
بعضها مفَد وبعضها اِخر 

 ضار.
 تصنع غذاءها بنفسها. جمَعها مخلوقات حَة عدَدة الخلَا.

 

ٔاِستِح:اٌسؤاي اٌثأٟ  /  ُِ ْ اٌُجِِي اٌّتا٠ٌِِح تاٌِفردِج اٌ ِِ يُ ُوالًّّ  ِِ  أُْو

 (رمغطاة البذو - الوعائَة – البناء الضوئٍ - الكامبَوم – النتح)  

َّةُ  -ٔ  ....................رمغطاة البذو ................ ُتسّمً الَنباتاُت الّزهر

 لُِصْنِع الِغذاِء للنباِت.  ..............البناء الضوئٍ تقوُم األوراُق ِبعملَِة ............ -ٕ

 ................... بََن طبقَتٍِ الخشِب واللحاِء. لكامبَوما تفصُل طبقُة ................. -ٗ

 بأنها تحتوٌ علً أنابََب ناقلة   ...........الوعائَة تمتاُز النباتاُت ............. -٘

 ...........النتح .........خروُج الماِء علً هَئِة بخار  من أجزاِء النباِت َسمًَّ .. - ٙ

 

 



 

٘ 

 

 الدرس الثالث / التكاثر

 ؟ أَْختاُر اإلِجاَتَح اٌصح٠َححَ /  اٌسؤاي األٚي
 رٕزظ اٌّخٍٛلبد اٌؾ١خ ػٓ االثبء ثؼ١ٍّخ ..................................  -ٔ

 اٌتواثر -د  االخراج -ج   اٌتماء -ب   أٌِٚ -أ  

 ٠غّٝ ئٔزبط ِخٍٛق ؽٟ عذ٠ذ ِٓ أة ٚاؽذ ثبٌزىبصش.........................  - ٕ

 اٌز٘رٞ -د   األتٚٞ -ج   اٌجٔسٟ -ب   اٌالجٔسٟ -أ 

 ئٔزبط ِخٍٛق ؽٟ عذ٠ذ ِٓ أث٠ٛٓ ٠غّٝ اٌزىبصش  ...........................   - ٖ

 االٔشطارٞ -د اٌالجٔسٟ -ج  اٌجٔسٟ  -ب  اٌخضرٞ

 ٠ؼذ اٌزىبصش اٌخضشٞ أؽذ اشىبي اٌزىبصش ......................................  - ٗ

 اٌِائٟ -د اٌز٘رٞ -ج  اٌالجٔسٟ -ب  اٌجٔسٟ -أ 

 ِٓ ١ِّضاد اٌزىبصش اٌغٕغٟ .....................................   - ٘

 ٠ٔتج ِْ اب ٚاحد -د  اٌحافظح عٍٝ اٌصفاخ دْٚ تغ٠٠ر اٌثتاخ -ب  اٌتٔٚع اٌٚراثٟ -أ  

 ٠تحد اٌِش٠ج اٌِذور ِْ األب ِع اٌِش٠ج اٌِؤٔث ِْ األَ تع٠ٍِح تسِٝ ........................   - ٙ

 اإلٔمساَ -د  اٌتواثر اٌالجٔسٟ -ج  اٌتواثر اٌخضرٞ  -ب  اإلخصاب -أ 

 اٌزٞ رٕشغش ف١ٗ اٌخ١ٍخ ئٌٝ خ١ٍز١ٓ ِزغب٠ٚز١ٓ ٠غّٝ.....................  ٔٛع اٌزىبصش اٌالعٕغٟ   - 7

 اإلخصبة -د  اٌزىبصش اٌخضشٞ -ط  االٔمغبَ -ة  اٌزجشػُ -أ 

 أصٕبء ػ١ٍّخ ........................... ٠ّٕٛ عضء ِٓ عغُ اٌّخٍٛق اٌؾٟ األة ِىٛٔب ِخٍٛلب ؽ١ب عذ٠ذا .   - 8

 اإلخصبة -د  اٌزىبصش اٌخضشٞ -ط  االٔمغبَ -ة  اٌزجشػُ -أ 

 ٠ّىٓ أْ رّٕٛ ٔجبربد عذ٠ذح ِٓ االٚساق ٚاٌغزٚس اٚ اٌغ١مبْ ٠ٚغّٝ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزىبصش اٌالعٕغٟ ثـ.............   - 9

 اٌتواثر اٌخضرٞ -د  اٌتجدد -ج  اٌتترعَ -ب  االٔشطار اٌثٔائٟ -أ 

 ػٓ طش٠ك رى٠ٛٓ............................  ٠زىبصش ٔجبد اٌفشاٌٚخ العٕغ١ب  - ٓٔ

 اٌتجدد -د  اٌساق اٌجار٠ح -ج  اٌتراعَ -ب  االز٘ار -أ 

  أٞ اٌِخٍٚلاخ اٌتا٠ٌح ٠ِوْ أْ ٠ِٔٚ ِْ ت٠ضح غ٠ر ِخصتح ؟  -ٔٔ 

 ذوٚر أٌحي  -د  اٌطائر -ج  اٌِاعز -ب  اإلٔساْ -أ 

 اٌغٕغٟ ٚعٛد ......................  ٠زغٍت ؽذٚس اٌزىبصش  - ٕٔ

 أرتع آتاء -د  ثالث آتاء -ج  أب ٚاحد -ب  أت٠ْٚ -أ 



 

ٙ 

 

 اٌالجٔسٟ ٚجٚد ......................  ٠تطٍب حدٚث اٌتواثر  - ٖٔ

 أرتع آتاء -د  ثالث آتاء -ج  أب ٚاحد -ب  أت٠ْٚ -أ  

 ِٓ ِضا٠ب اٌزىبصش اٌغٕغٟ .............................    -ٗٔ

 األبناء َشبهون آبائهم تماما-د  ٠وْٚ ج٠ِع االتٔاء أاثا. -ج  توْٚ حروح االتٔاء سر٠عح -ب  األتٔاء ال ٠شتْٙٚ آتائَٙ تِاِا -أ 

 البدائَات والبكتَرَا تتكاثران بواسطة: -ٗ   - ٘ٔ

 التكاثر الخضرٌ -د االنقسام -ج التبرعم -ب  البذور - أ

 أٞ ِِا ٠ٍٟ ٠ٌسخ ِْ اٌتواثر اٌالجٔسٟ – 66

 د. االخصاب   اٌتواثر اٌخضرٞ.          -ج اٌتترعَ.        -ب االٔمساَ.      -أ

 ِأُٚع اٌتواُثِر فٟ ا٠ٌٙدرا؟  - 7ٔ

 تكاثر خضرٌ  - د ّتبرُعِم       - ج تجُدِد    - ب انقساِم     - أ

 ِْ خصائص اٌَتترُعَ أْ األتٔاء:  - 1ٔ

 َختلفون فٍ صفاتهم عن اِباء. -د َنتجون عن أبوَن اثنَن.         -ج َنتجون عن أب واحد  -ب َنتجون عن ُبوََضة  ُمخَصبة   -أ 

                               تٚاسطح: ا٠ْتواثرأٌعٔاع ٚاٌفراٌٚح ٔتاخ   - 9ٔ

 اٌساق اٌجار٠ح -د االٔمساَ -ج اٌتترعَ -ب البذور - أ

 أُْكِمُل ُكلًّّ ِمن الُجمِل الّتالَِِة بالمفردِة الُمناِسبِة السؤال الثانٍ / 

 (  اإلِخصابُ  –- التكاثر الخضرٌ)

أتٍ ِصغاُر الَثدََاِت إلً الحَاة عن َطرَِق....  -ٔ ََ  ٍِّ  .........التكاثِر الجنس

 تحاد مشَج  مذكر مع مشَج  مؤنث. ا....................هو اإلِخصابُ  ........ -ٕ

َُسَمً  تنتمٍ الساق الجارَة إلً نوع  من التكاُثِر الل - ٖ  ٍِّ   .........التكاثر الخضرٌ ....ِجنس

.السؤال الثالث /  ٍِّ ا الّتكاُثر ِاللِجنس ََ   أشرُح مزا

 تشابه األبناء ِبائهم - ٕ                          عدم وجود خلَا جنسَة  - ٔ

 عدم حاجة المخلوق الحٍ إلً وجود شرَك للتزاوج. - ٖ 
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 دٚراخ اٌح٠اج اٌدرس اٌراتع /

 ؟ أَْختاُر اإلِجاَتَح اٌصح٠َححَ /  اٌسؤاي األٚي
 ..................... رّش ثؼض اٌؾ١ٛأبد فٟ عٍغٍخ ِٓ ِشاؽً إٌّٛ اٌّزغ١شح رغّٝ -ٔ

 اٌتواثر -د اٌتغ٠ر -ج  اٌتحٚي -ب  أٌِٚ اٌعضٚٞ -أ 

 ............... نهئفٌحذس رحىل كبمل للحٍىان مب عنذ -ٕ

٠ِر تثالث ِراحي  -ب  ٠ِر تأرتع ِراحي ِتِا٠زج -أ 
 ِتِا٠زج

 ٠وْٚ ٌٗ ٔفس ترو٠ب األَ -د ٠صتح اٌح٠ٚاْ حٚر٠ح -ج 

  أصنبء الزحىل النبلص ة .....................ٌمز المخلىق الحً   -ٖ

 خِس ِراحي -د أرتعح ِراحي -ج  ثالث ِراحي -ب  ِرحٍت٠ْ -أ 

 ......................... ششٔمخ رغّٝث اٌؾٟ  ُب اٌّخٍٛقـف١ٙ ٠ُؾبط اٌزٟ ٌِزؾٛيا خـِشؽٍ  -ٗ

 اٌعذراء -د اٌحٚر٠ح -ج  اٌطٚر اٌتاٌغ -ب  ا٠ٌرلح -أ 

  اٌؾششاد اٌزب١ٌخ رىْٛ اٌؾٛس٠خ ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً ؽ١برٙب ؟أٞ  – ٘

 اٌخٕفساء -د اٌجرادج -ج  اٌفراشح -ب  اٌعث  -أ  ُّ

 ٠غّٝ االٔذِبط اٌزٞ ٠ؾذس ث١ٓ اٌّش١ظ اٌّزوش ٚ اٌّش١ظ اٌّإٔش خبسط اٌغغُ ...............    -ٙ
 اٌخضرٞاٌتواثر  -د اٌتترعَ اإلخصاب اٌخارجٟ -ب اإلخصاب اٌداخٍٟ  -أ 

  ؟بة اٌخبسعَّٟـاإلخص ُزؼًّـ٠غ ِخـاٌزب١ٌ ِبدـأُّٞ اٌؾ١ٛأ   -7

 اٌغزاي -د اٌضفدع -ج  اٌدب -ب  اٌعصفٛر -أ 

 رسمى عملٍخ انذمبط المشٍظ المذكز مع المشٍظ المؤنش داخل عسم األنضى ............   -8

 اٌتواثر اٌخضرٞ -د اٌتترعَ -ج  اإلخصاب اٌخارجٟ -ب  اإلخصاب اٌداخٍٟ -أ 

  بة الذاخلًِّ:ـخصثبإل زـرزكبص ً ـبد الزـش الحٍىانـرزمٍَّ  -9

 ت٠ضح ٚاحدج إٔتاج -د أعداد ل٠ٍٍح ِْ اٌت٠ٚض إٔتاج -ج  ال تٔتج  ت٠ٚض -ب  اٌث١ٛض َِٓ ٍوث١رج ٍأعداد ِتإٔتاج -أ 

  األَِّ َ( ١ٍِٓظ ِإٔش )ث٠ٛضخـثّش ِاألة َٓـٌِّٕٛٞ( ِ ٌٛاْـش)ؽ١ـوَِز ١ٌظـِش ُذـب ٠زؾِـَ..ػٕذ.....ذس......ـ٠ؾ  -ٓٔ

 اٌتٍم٠ح -د اٌتواثر -ج  اٌت٠ِٚٗ -ب  االخصاب -أ 

 ...........................  أزمبي ؽجٛة اٌٍمبػ ِٓ اٌغذاح  اٌٝ اٌىشثٍخ ٠غّٝ -ٔٔ

 اٌٚراثح -د اٌتٙج٠ْ -ج  اٌتٍم٠ح -ب  االخصاب  -أ 
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 ...........................  اٌغضء اٌزوشُّٞ فٟ اٌض٘شح  -ٕٔ

 اٌسداج -د ا٠ٌِسَ -ج  اٌت٠ٚج -ب  اٌورتٍح -أ 

 اٌض٘شح ....................................... ٟ٘ اٌض٘شح اٌزٟ رغزّغ ف١ٙب اٌغذاح ٚ اٌىشثٍخ .   -ٖٔ

 اٌوت٠رج -د اٌجاِعح -ج  أٌالصح -ب  اٌواٍِح -أ 

 ِاٌغ١ٛس ِث١ٛضفٟ  ِِب أ١ّ٘خ اٌّؼِّ اٌّٛعٛد   -ٗٔ

ٟ ـف ِٓـٌٍج١ٕ َذاءـٌغا ُرـ٠ٛف -أ 

 ِاٌث١ضح َداخًٖ ّٔٛ ِرجـفت ِأثٕاء

 ِظرٚف ٠ْحّٟ اٌج١ٕٓ ِٓ -ب 

 اٌخارج١ح ِاٌجفاف

اٌح١ٛأاخ  َِٓ ٠َحّٟ اٌج١ٕٓ -ج 

 االخرٜ

 اٌج١ٕٓ ٠ٝحافظ عٍ -د

 اٌض٘شح ....................................... ٟ٘ اٌض٘شح اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ  اٌغذاح أٚ اٌىشثٍخ  فمظ .  -٘ٔ

 اٌوت٠رج -د اٌجاِعح -ج  أٌالصح -ب  اٌواٍِح -أ 

 أٞ ِّب ٠ٍٟ ١ٌظ ِٓ اٌزؾٛي اٌىبًِ ؟  – ٙٔ

   اٌحٚر٠حد.  فراشح ِوتٍِح أٌِٚ.          -ج اٌعذراء.        -ب ا٠ٌرلح.      -أ 

 األعضاء اٌخبسع١خ ٌٍض٘شح اٌزٟ رز١ّض ثأٌٛأٙب اٌغ١ٍّخ ٟ٘  -7ٔ

 الكرابل. -د األسدَة. -ج البتلت. -ب السبلت. -أ

 ...........................  فٟ اٌض٘شح األٔضٛٞاٌغضء   -8ٔ

 اٌسداج –د  اٌتتالخ -ج  اٌت٠ٚج -ب  اٌورتٍح -أ 

 أزهار بعض النباتات تكون ملونة وذات رائحة عطرة لــ: -9ٔ

 جذب الملقحات. -د التقاط الضوء من الشمس. -ج  . تحذَر مخلوقات حَة أخري - ب جذب الناس لقطفها. - أ

 :أُْكِمُل ُكلًّّ ِمن الُجمِل الّتالَِِة بالمفردِة الُمناِسبِة السؤال الثالث / 

 ( التلقَح -اإلخصاب الخارجٍ  -اإلخصاب الداخلٍ -العذراء  –التحول )                

 التحول اٌتغ٠راخ اٌتٟ تطرأ عٍٝ اٌِخٍٚق اٌحٟ فٟ ِراحي ِٖٔٚ ٌٍٚصٚي إٌٝ ِخٍٚق  ِوتِي أٌِٚ تسِٝ . -ٔ

 .......التلقَح أتماي حتٚب اٌٍماح ِْ اٌسداج إٌٝ اٌورتٍح ٠سِٝ ........ -ٕ

 .... العذراء ِرحٍح ....... ٠ٟحاط  ف٠ٙا اٌِخٍٚق اٌحٟ تشرٔمح صٍتح ِ٘رحٍح اٌتحٚي اٌتٟ  -ٖ 

 ...اإلخصاب الخارجٍ ٔدِاج اٌذٞ ٠حدث ت٠ْ اٌِش٠ج اٌِذور ٚاٌِش٠ج اٌِؤٔث خارج اٌجسَ......٠سِٝ اال - ٗ

 ...اإلخصاب الداخلٍ .....٠سِٝ ع٠ٍِح أدِاج اٌِش٠ج اٌِذور ِع اٌِش٠ج اٌِؤٔث داخي جسَ األٔثٝ - ٘
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 السؤال الرابع/ ضع الكلمة المناسبة أمام الجزء المناسب من أجزاء الزهرة : 

 

  (( ٗمتك ) –( ٔمبَض )  –( ٕسبلة ) –(ٖبتلة ) )

 

 

 

 العالقات يف األنظمة البيئيةاٌدرس اٌخاِس / 

 ؟ أَْختاُر اإلِجاَتَح اٌصح٠َححَ /  اٌسؤاي األٚي
  .......................ىًِّ ـِا ِجتّعح تش فٟ ِىاْ حـر اٌح١ـ١اء غ١ـاألش ٚاٌِخٍٚلاخ اٌح٠ح أ ت١ٓ ـتٕش ٌتٟ ا اخــاٌعالل -1

 االفتراس أٌظاَ اٌِائٟ اٌغالف اٌح٠ٚٞ أٌظاَ اٌت٠ئٟ

  اٌج١ئِّٟ ِفٟ إٌظبَ ِاٌّخزٍفخ ِػٍٝ اٌّصبدس ِاٌؾ١خ ِاٌّخٍٛلبد َث١ٓ ٠ُغّٝ اٌصشاع -ٕ

 اٌتوافي اٌتطفي اٌتٔافس اٌتعا٠ش

 تتٔافس اٌِخٍٚلاخ اٌح٠ح تاستِرار عٍٝ اٌِٚارد ٚ ِٔٙا: ا٠ٌِاٖ ٚ اٌِأٜٚ ٚ ........................ – ٖ

 ٚسائي أٌمي اٌغذاء اٌٙٚاء اٌٙجرج

  اٌج١ئِّٟ ِفٟ إٌظبَ َِّّٔٛ اٌغّبػبد ُد٠ّغّٝ اٌؼبًِ  اٌزٞ ٠ؾذ -ٗ

 اٌعاِي اٌِحدد اٌت٠ئح اٌِٚارد أٌظاَ اٌغذائٟ

 ٠مصذ ثغ١ّغ أفشاد إٌٛع اٌٛاؽذ اٌزٟ رؼ١ش فٟ ٔظبَ ث١ئٟ ......................  -٘

 اٌِٚطْ اٌجِاعح اٌح٠ٚ٠ح اٌِٚارد   اٌتٔافس

  ٚ اػبٌزٗث١ئٍّٟ دػّٗ  ٍبَـٌٕظ ُٓـؾ٠ٛ١خ اٌزٟ ٠ّىـخ اٌـاٌغّبػ ِشادـأف ْٓـِ ٍذدــٝ ػـصـّٝ ألـ٠غ  -ٙ

 اٌت٠ئح اٌِٚارد اٌعاِي اٌِحدد اٌسعح اٌتح٠ٍِح

    األعبع١خ ِف١ٗ ؽبعبرٗ ُاٌؾُّٟ ٠ٚغذ ُاٌّخٍٛق ِف١ٗ ُاٌزٞ ٠ؼ١ش ٠ُغّٝ اٌّىبْ  -7

 الف اٌجٚٞغاٌ أٌظاَ اٌح٠ٚٞ اٌت٠خ اٌِٚطْ



 

ٔٓ 

 

  ِؼ١ٕخ ٍِؼب فٟ ث١ئخ رفبػالرٙبٚ ِاٌالؽ٠ٛ١خ ِٚاٌؼٛاًِ ِاٌؾ٠ٛ١خ ِاٌؼٛاًِ ٠ِٓزشىً  -8

 اٌت٠ئٟ أٌظاَ أٌِافسح اٌغالف اٌِائٟ اٌِٚطْ

   ؟ِب اٌزٞ ٠ؾذد اٌغؼخ اٌزؾ١ٍّخ ٌٍٕظبَ اٌج١ئٟ -9

دةُ الحَوَةُ  النباتاُت والحَواناتُ  دة اللحَوَة  العوامُل الُمحدِّ ةُ  العواِمُل الُمحدِّ ََ ُة والحَو ََ دةُ اللحَو  العوامُل الُمحدِّ

 ............................  ؟اٌث١ئِّٟ ِاٌغاتح ِاٌح٠ٛ١ح فٟ ٔظاَ ِاٌعٛاًِ ٠َعدُّ ِٓ ِأُّٞ اٌعٛاًِ اٌتا١ٌح -ٓٔ

 اٌىرتْٛ ِثأٟ أوس١د أٌتاتاخ اٌصخٛر اٌترتح

    اٌؾٟ فٟ ِٛعٕٗ ُاٌّخٍٛق ِٗـ٠ّاٌزٞ ٠إد ّٝ اٌذٚسـ٠غ -ٔٔ

 أٌِافسح اٌجِاعح اٌِٚطْ اإلطار اٌث١ئٟ

تسِٝ اٌعاللح اٌِِتدج ت٠ْ ٔٚع٠ْ أٚ أوثر ِْ اٌِخٍٚلاخ اٌح٠ح ، تح٠ث ٠ستف٠د ِٔٙا أحد ٘ذٖ اٌِخٍٚلاخ عٍٝ األلي دْٚ  -ٕٔ
 أْ ٠ستب اٌضرر ٌٍطرف ا٢خر ................................   

 اإلطار اٌت٠ئٟ  أٌظاَ اٌت٠ئٟ  عاللح اٌتوافي  اٌِٚطْ

 

   ...........................وًٌّ ِّٕٙا ِٓ ا٢خر ت.... ٠ُستف١د ١ِّٓح١ ِِخٍٛل١ٓ َتسّٝ اٌعاللح ت١ٓ -ٖٔ

 االفتراس اٌتطفي اٌتوافي تتادي أٌِفعح

 ...............................  ا٢خر ِتاٌطرف ٍضرر ِإٌحاق ِِٓ دْٚ ِاٌّخٍٛل١ٓ ُحدَِٕٙا أ ُتسّٝ اٌعاللح اٌتٟ ٠ستف١د  -ٗٔ

 االفتراس اٌتطفي اٌتعا٠ش اٌتوافي

 ....................................... عٍٝ عاللح ٌِثاي ِاٌمرش ِسّه ِاٌر٠ّٛرا تجسُ ِأسّانٌتصاق ا -٘ٔ

 تتادي أٌِفعح  االفتراس اٌتطفي اٌتعا٠ش

 تسِٝ اٌعاللح ت٠ْ اٌِخٍٚلاخ اٌح٠ح اٌتٟ ٠ستف٠د ِٔٙا أحدِ٘ا ٚ ٠تضرر ا٢خر ...................  -ٙٔ

 اٌتٍْٚ ٌٍحِا٠ح اٌتعا٠ش اٌتطفي اٌتما٠ض 

 ؟ ٠ٌس ِْ اٌعاللاخ اٌغذائ٠حأٞ ِِا ٠ٍٟ  -9ٔ 

 د. اٌتطفي اٌتعا٠ش.          -ج .       اٌِٚطْ -ب أ. تتادي أٌِفعح.     



 

ٔٔ 

 

 ؟ ِْ ِوٚٔاخ اٌسٍسٍح اٌغذائ٠ح أٞ ِِا ٠ٍٟ ٠ٌس -ٕٔ

 د. اٌطحاٌب .         اٌترتح -ج اٌح٠ٚأاخ.        -ب أ. األعشاب.     

ٔاِستِح:اٌسؤاي اٌثأٟ /  ُِ ْ اٌُجِِي اٌَتا٠ٌِِح تاٌِفردِج اٌ ِِ يُ ُوالًّّ  ِِ  أُو

ٍَّ  - البَئٍ اإلطار )                   ( الموطن - النظاَم البَئ

لُ  -ٔ ٍَّ النظاَم  ....... َجمَُع الَمخلوقاِت الَحَِة واألشَاِء غَِر الَحَِة فٍ البَئِة ُتشكِّ  ..........البَئ

ٍٍّ دوٌر خاٌص به َؤدَه فٍ مكان  معَن  َسمً - ٕ  ......البَئٍ اإلطار ...... لكل مخلوق  ح

َُسمًَّ - ٖ ََحصُل منه َعلً الِغذاِء  ، و ٍُّ عَُش فَه الَمخلوُق الَح ََ  ......الموطن .... الَمكاُن الذٌ 

ُٗ عاللُح اٌتطفُِّي عاللَح اٌسؤاي اٌثاٌث /  فترِس تاٌَفر٠سحِ ف٠َ ُتشت ُِ  ؟  اٌ

 إٔٙا ِف٠دج ٌطرف ِٚضرج ٌٍطرف األخر فاٌطف٠ي ٠شتٗ اٌِفترس ٚاٌعائي ٠شتٗ اٌفر٠سح.

 لتكيف والبكاءالدرس السادس / ا 

 ؟ أَْختاُر اإلِجاَتَح اٌصح٠َححَ /  اٌسؤاي األٚي
   اٌطث١ع١ح ِفٟ ت١ئتٗ ِاٌحَّٟ عٍٝ اٌع١ش َاٌّخٍٛق ُتساعد اٌتٟ  تسّٝ اٌخاص١ح - ٔ

 اٌت٠ئح اٌتفاعي اٌتو٠ف اٌتٔظ٠َ

 ٠عدُّ تى١فا   ٌِخفِّ اٌجًّ ُاٌشىً اٌّسطح -ٕ 

 صح٠ا حرو٠ا ترو٠ت٠ا سٍٚو٠ا

   سٍٚوٗتعد٠ً  ِِٓ خالي ِت١ئتٗ ٌِتغ١راخ ِعٍٝ االستجاتح َاٌح١ٛاْ ُخاص١ح تساعد – ٖ

 اٌتٔاغَ اٌحروٟ اٌتو٠ف اٌسٍٚوٟ اٌتو٠ف اٌترو٠تٟ   اٌفطرج

 ٠ا٠عدُّ تى١فا سٍٛوأٌّٞ ِّا ٠ٍٟ  -ٗ

 فٟ اٌشتاء ُأت١ض ٌفرٚ ُح١ٛاْ ٌٗ

هجرة الطَور فٍ جماعات  فٍ 

 موسم الشتاء.
 ِٔمار ط٠ٚي ٌطائر اٌطٔاْ أحّر ٌالِع ٌر٠ش ُطائر ٌٗ

 ت٠اأٌّٞ ِّا ٠ٍٟ ٠عدُّ تى١فا ترو١  -٘

 اٌط٠ٚر فٟ جِاعاخ٘جرج  اٌمطث١ح ٌٍِذئاب ُاٌفرٚاٌس١ّه ٌٍص٠د اٌذئاب فٟ ِجّٛعاخذ٘اب  اٌث١اخ اٌشتُّٛٞ ٌٍدبِّ 



 

ٕٔ 

 

 عٍٝ....................... ِاٌغاتح ِِعظُ فراش ِٗـت ُذٞ ٠ّتازـاٌثُّٕٟ اٌ ُْٛـاعد اٌٍـ٠س -ٙ

 ٚٞاٌشت ِإٌٝ اٌث١اخ ِِّ تجٕة اٌحاجحا                                                 تمائٗ دافئ اٌّفترسح ِاٌح١ٛأاخ تجٕة األز٘ار ِإ٠جاد رح١ك

 ......................... ؟اٌحارِّ ٚاٌجافِّ ِاخ إٌّاخـإٌث ِٓ تى١فاخـدُّ ِـٟ ٠عـا ٠ٍـأٌّٞ ِّ  -7

 طٚي ِٚسَ ِٔٚ٘ا ٔاصعح ٌٔحّأز٘ار ٍِٛ                ٚشّع١ح ٌس١ّىح ٌس١ماْ ٚأٚراقٚرف١عح                               ٌأٚراق وث١رج

 ٌِخٍٚق حٟ أخر تٙدف إخافح أعدائٗ تــ .....................٠سِٝ تم٠ٍد اٌِخٍٚق اٌحٟ  -1

 اٌتواثر اٌتشاتٗ اٌتٍْٚ اٌِحاواج

 تِتزج تعض اٌح٠ٚأاخ فٟ ت٠ئتٙا تاستعِاي ..................... -9

 اٌتٍم٠ح اٌت٠ِٚٗ اٌتواثر االخصاب

ََُعُد َتكَفاًّ مَع الَجّو الباِرِد؟ -ٓٔ ٌٌ مما َلٍ   أ

 ُدهوُن الجسِم والخَاشَِم. -جـ  فرٌو سمٌَك وتخزَن الُدهوُن فٍ الِجسِم. -ب َسمٌَك وأذنان كبَرتان.فرٌو  -أ
الّشكُل االنسَابٍ  -د

 والَخَاشَُم.

 أٌ التكَفات اِتَة تكَف سلوكٍ؟ -ٔٔ

وجود غطاء صلب  

 للسلحف 
وجود أرجل  مسطحة  ملتصقة  

 للحَوانات التٍ تعَش فٍ الماء 
الطَور فٍ جماعات  فٍ هجرة 

 موسم الشتاء.
قدرة بعض النباتات علً إفراز مواد كَمَائَة 

 كرَهة الطعم 

ٍّ علً الَبقاِء فٍ ِبَئِته ُتسّمً -ٕٔ  .................خواص تركَبَة وسلوكَة ُتساِعُد الَمخلوَق الَح

 التطفل اٌِٚطْ التكافلِ  التكَفات

 اٌترو٠ت٠حأٞ ِِا ٠ٍٟ ٠ٌسخ ِْ اٌتو٠فاخ  - ٖٔ

 اٌفوٚن اٌم٠ٚح   ٌْٚ اٌفرٚ     األطراف اٌط٠ٍٚح اٌٙجرج

 أٞ ِِا ٠ٍٟ ٠ٌسخ ِْ أٔٚاع اٌت٠ِٚٗ – ٗٔ

   جذٚر ٘ٚائ٠ح اٌِحاواج اٌتشاتٗ اٌتٍْٚ

 ( أمام العبارة الخاطئة :  × أمام العبارة الصحَحة وعلمة ) √ (   السؤال الثانٍ /  ضع علمة ) 

 (     √)      .األكسجُن َنِم ِوالتَّخلُّص ُِد الكربىنـثانٍ أكس ِها علً إدخالُاعدـتس ِاألوراق ِطحـىر علً سـغُا  ثـله ِةـالمائُ ِاتـض النَّباتـبع -ٔ

  (    ×)            .ِٕٙا ِفمداْ اٌّاء ُاٌتٟ تّٕع ِّع١حـٚاٌش ١ِّىحـالٙا اٌســتساٌغاتاخ فٟ  ٌٍِع١ش ِإٌثاتاخ ُضـتتى١َّف تع  -ٕ

  (   √)                         ٘اآوالخ األعشاب  ِٓ أوٍ ٌَتّٕع، ٍور٠ٙح ٍرائحح َذاخ ًو١ّ١ائ١ح ًجِّاد ِإٌثاتاخ ُتعضتفرز  -ٖ



 

ٖٔ 

 

 كِمُل ُكلًّّ ِمن الُجمِل الَتالَِِة بالمفردِة الُمناِسبِة:السؤال الثالث / أ

 (المحاكاة -  التطفل - التكََفات - التكافلِ  – التكََفات)                    

، لِمخلوق   - ٔ ٍِّ    ..........المحاكاة ............ ٍٍّ آَخَر بهدِف إخافِة أعدائِه حَسمً تقلَُد الَمخلوق الَح

ٍَّ اِخَر ُتسّمً - ٕ رُر المخلوَق الَح ََستفَُد فَها أَحُد الَمخلوقاِت الَحَِة بَنما َتضَّ   .......  التطفل .....  الَعلقُة التٍ 

ٍّ علً الَبقاِء فٍ بَِئِته ُتسّمً - ٖ   ............التكََفات ..........  خواص تركَبَة وسلوكَة ُتساِعُد الَمخلوَق الَح

 ..............التموَه..........     َتمتِزُج بعُض الَحَواناِت فٍ ِبَئتِها باستعمالِ  - ٗ

َُُش نوعاِن مختلفاِن من  - ٘  .......التكافلِ ..........  َعلقاتِ تبادُل المنفعِة والّتعا

ٌٍّ َعَُش فٍ بَئة  ثلجَة ؟السؤال الرابع /   ماذا َمكن أن َحدث ألرنب  له فرٌو بن

ِْ اٌِحتِي أْ ٠صطادٖ ح٠ٚاْ ِفترس تسٌٙٚح فٍْٚ فرائٗ اٌتٟٔ ال ٠سِح ٌٗ تاالختالط تاٌت٠ئح اٌثٍج٠ح وِا ٘ٚ اٌحاي عٔد  
 األرأب اٌت٠ضاء.

 ؟ أذكر مثاالًّ علً تكَف تركَبٍ، ومثاالًّ آخر علً تكَف  سلوكٍالسؤال الخامس /  

 تكَف تركَبٍ                                        تكَف سلوكٍ                    

  أتماي اٌذئاب فٟ ِجِٚعاخ - ٔ                                  ٚوت٠ر  خف اٌجِي ِسطح - ٔ        

، ٚاألطراُف اٌط٠ٍٚحُ  - ٕ         ِٚ ُْ اٌَفر   اٌث١اخ اٌشتُّٛٞ ٌٍدبِّ  - ٕ                            َفٍَٚ

حٌح ٍِتصمُح األصاتعِ  - ٖ         ُِسطَّ    ٌٍص٠د اٌذئاب فٟ ِجّٛعاخذ٘اب  - ٖ                      أَرُجيٌ اٌتطُّ 

 اٌط٠ٚر فٟ جِاعاخ٘جرج  - ٗ                                                اٌفُوُٚن اٌم٠َّٚحُ  - ٗ         

 الدورات يف األنظمة البيئيةالدرس السابع  /                                             

 ؟ أَْختاُر اإلِجاَتَح اٌصح٠َححَ /  اٌسؤاي األٚي
 تذور() ....................... ِٚاٌٙٛاء ِاألرض ِسطح َت١ٓ ٍٚغاز ٍسائً ِفٟ صٛرج ُجّاٌّستّر ِتسّٝ حروح اٌّاء   -ٔ

 دٚرج اٌح٠اج دٚرج االرض دٚرج اٌِاء دٚرج اٌطت٠عح

 تذور(.....   ........ٌٍطالح فٟ تد٠ٚر اٌِاء .. األساسٟاٌِصدر   -ٕ

 االرض اٌتراو٠ْ اٌٙٚاء  اٌشِس



 

ٔٗ 

 

 تذور( تسّٝ   ....................... ٍع١ٍّح ِأثٕاءفٟ  ٍإٌٝ غاز َاٌشّس١ح اٌّاء ُاٌطالحتحٚي   – ٖ

 اٌدٚراْ اٌتتخر اٌتجِد اٌتوثف 

 تذور(................. اٌٝ لطراخ ِاء فٟ ع٠ٍِح تسِٝي ١ٍّا ٠تحُٛاٌجِّٛ اٌع ِفٟ طثماخ ٠ُٚثرد ِاٌّاء ُتخار ُعٕدِا ٠رتفع -ٗ

 اٌتجِد اٌدٚراْ اٌتتخر  اٌتوثف

 ِوٚٔاخ دٚرج اٌِاءأٞ ِِا ٠ٍٟ ٠ٌس ِْ  - ٘

 اٌٙطٚي  اٌتوثف   اٌتحٍي  اٌتتخر.     

 العملَة المستمرة التٍ تتضمن تكوَن مركبات نَتروجَنَة داخل التربة، ثم انتشار النَتروجَن مرة أخري فٍ الهواء. - ٙ

 دٚرج ا٠ٌٔترٚج٠ْ دٚرج اٌورتْٚ دٚرج اٌِاء دٚرج اٌح٠اج

 تذور( ....................... ٠سّٝالحَة وغَرها بشكل مستمرانتقال الكربون من المخلوقات  – 7

 دٚرج ا٠ٌٔترٚج٠ْ دٚرج اٌورتْٚ دٚرج اٌِاء دٚرج اٌح٠اج

 تذور(......................... )٠سّٝ عٔدِا ٠تدفق اٌِاء عٍٝ شوي أٚد٠ح ٚأٔٙار لتي أْ ٠صب فٟ اٌِح٠طاخ ٚاٌتحار  - 1

 اٌتىثف ١ِاٖ اٌف١ضاْ اٌجار٠حا١ٌّاٖ  جاٌجٛف١ ا١ٌّاٖ

 تذور() ....................... ِاٌّاء ِفٟ دٚرج ٍضرٚرٌّٞ إلحداث تغ١ر ِاٌتا١ٌح ِاٌطالح أُّٞ ِصادر  - 9

 ّسـا ٌش ٓـا١ٌٕترٚج١ إٌثاتاخ اٌخضراء احـاٌر٠

 فَٙ() إٌٝ ............ ِا١ٌٕترٚج١ٓ َغاز ِاٌترتحفٟ  ِاٌثىت١ر٠ا اٌّثثتح ١ٌٍٕترٚج١ٓتحٚي   - ٓٔ

 ثأٟ أوس١د اٌىرتْٛ أوسج١ٓ   أ١ِٔٛا ِاء   

 )فَٙ(   .................... ِٛرجـٟ صـف َٓـا١ٌٕترٚج١ ُاخـتخدَ إٌثاتـتس   - ٔٔ

 غاز احِاض ا٠ٔ٠ِح احِاض  ٔتراخ

 تذور() ....................... اًسّاد ٠ُٚعد ِاٌّتحٍٍح ِٚاٌح١ٛأاخ ِتما٠ا إٌثاتاخ ْخ١ٍط ِٓ - ٕٔ

 اعادج اٌتد٠ٚر اٌِخٍفاخ اٌصٔاع٠ح  اٌترتح  اٌدتاي

ٍَ أكسَِد الكربوِن؟ - ٖٔ ٌُ الَعملَاِت التالَِة ُتطلُق ثان  أَ

، اٌّتٔفسُ  ٌٟ ، حرُق اٌٚلِٚد  اٌتٔاُء اٌّضٚئ ُٟ ُ  اٌتٔفُس، اٌتحٌٍيُ    اٌتٔاُء اٌضٚئ  اٌتٔاُء اٌضٚئِٟ، اٌتحٌٍي



 

ٔ٘ 

 

 أمام العبارة الخاطئة : × ( أمام العبارة الصحَحة وعلمة )  √ (  السؤال الثانٍ / ضع علمة )  

  ( )   √                          إعادج اٌتد٠ٚر تساعد عٍٝ تٚازْ أٌظاَ اٌت٠ئٟ                                         - ٔ

 ()   ×                        توْٚ اٌدتاي ال ٠ف٠د أٌظاَ اٌت٠ئٟ   .                                                         - ٕ

   ( )   √ وسِاد ِٚصدر ٠ٌٍٔترٚج٠ْ ٚاٌعٔاصر       تستف٠د أٌتاتاخ ِْ اٌدتاي اٌِتوْٚ ِْ تما٠ا اٌِخٍٚلاخ اٌح٠ح  - ٖ

 ()   √             اٌورتْٚ   ٠سّٝ دٚرج ٍِستّرج ٍ٘ا تصٛرجرٚغ١ ِاٌح١ح ٌٍِىرتْٛ ت١ٓ اٌّخٍٛلاخ اٌتثادي اٌّستّرُّ - ٗ

   )  √   (   فٟ اٌجِّٛ ِاٌىرتْٛ ِثأٟ أوس١د ُفٟ أثٕاء ع١ٍّح اٌتٕفس ثَُّ تطٍك ِاٌغَّٕٟ تاٌىرتْٛ َاٌغذاء ُٚاٌح١ٛأاخ ُإٌثاتاخ ُقتحر - ٘

   ( )  √     ُأشىاٌٗ األِطار ٚاٌثٍٛج ْتع١ٍّح تسّٝ اٌٙطٛي ِٚٓ ِاألرض ِعٍٝ سطحتسمط لطراخ اٌّاء ِٓ اٌجِّٛ  - ٙ

 أُكِمُل ُكلًّّ ِمن الُجمِل الَتالَِِة بالمفردِة الُمناِسبِة:السؤال الثالث / 

بالَ  – دورَة الماء - التبخر)           ( دورة الكربون -التكثف  - الدُّ

ِٗ اٌغاز٠ِح ع٠ٍِِح  - ٔ ِٗ اٌسائٍِح إٌٝ حاٌت َُ ف٠ٙا تح٠ٚيُ اٌِاِء ِْ حاٌت  ...............التبخر .........٠طٍُق عٍٝ اٌع٠ٍِِح اٌتٟ ٠ت

ٕ -  ٝ ِّ ُِستِرٍّ ٠س َْ اٌِخٍٚلاِخ اٌح٠ِّح تِشوٍي  ِْ ت٠  .................دورة الكربون ........أتمايُ اٌورتٚ

 ...............دورَة الماء ............جُ ٌٍِاء ت٠ْ سطِح األرِض ٚاٌٙٚاِء تسِٝ اٌحروُح اٌِستِر - ٖ

ٗ -  ٝ ِّ بالَ  ...........اٌسِاُد اٌذٞ ٠ُصُٔع ِْ أٌتاتاِخ ٚاٌح٠ٚأاِخ ا٠ٌِتِح ٠ُس  ............الدُّ

٘ -  ِٗ ِٗ اٌغاز٠ِح إٌٝ حاٌت َُ ف٠ٙا تح٠ٚيُ اٌِاِء ِْ حاٌت  ...........التكثف .........سائٍِح ع٠ٍِِح اٌ ٠طٍُق عٍٝ اٌع٠ٍِِح اٌتٟ ٠ت

 

 

  اٌدرس اٌثاِْ/ اٌتغ٠راخ فٟ االٔظِح اٌت٠ئ٠ح

 ؟ أَْختاُر اإلِجاَتَح اٌصح٠َححَ /  اٌسؤاي األٚي
 )فَٙ(تصتح األٔٚاع ............................................. عٔدِا ٠ِٚخ آخر فرد ِٔٙا .   -  ٔ

 اٌِستٚطٔح اٌرائدج األٔٚاع ِٔمرضح ِٙددج تاالٔمراض

 تذور() تمثًـفٟ اٌّس ِاٌفٕاء ِل١ٍٍح ِٚعرضح ٌخطر ٌِٕٙا أعداد ُرـاٌتٟ ٠تٛاف ِاٌح١ح ِٛاع اٌّخٍٛلاخـَّّٝ أٔـتس   - ٕ

 اٌِستٚطٔح اٌرائدج األٔٚاع ِٔمرضح ِٙددج تاالٔمراض



 

ٔٙ 

 

 التعاقب الثانوٌ َحدث بسرعة أكبر من التعاقب األولٍ بسبب: - ٖ

اٌتٟ تزٚد أٌتاتاخ  اٌصخٚر
 اٌجد٠دج تاٌِغذ٠اخ

ٚجٚد اٌترتح أٚ تعض اٌِخٍٚلاخ  أْ اٌِخٍٚلاخ اٌح٠ح تتٔافس ِعاًّ 
 اٌح٠ح

أْ اٌتعالب اٌثأٚٞ ٠ِر 
 تِراحي أوثر

ُِختٍفِ   - ٗ ٍّٟ َجد٠ٍد ٚ ٍَ ت٠ئ ِّٟ إٌٝ ٔظا ٝ ع٠ٍُِح َتغ٠ِر أٌظاَ اٌت٠ئ َِّ  تذور() .تـ  ُتس

 اٌتخفٟ االٔمراض   اٌتعالة اٌِٚطْ 

 َتكون مجتمع الذروة فٍ التعاقب األولٍ من: - ٘

 أشجار كبَرة وعالَة  أعشاب وشجَرات صغَرة أشناب وحزازَات  صخور جرداء 

 تذور() ٚاألشٕاخ  ِاٌحزاز٠اخ َِثً ٍٕحِّع١ ٍفٟ ِٕطمح ُاٌتٟ تسىٓ ِاٌح١ح ِاٌّخٍٛلاخ ٌَٚٝ ُِٓاأل  األٔٛاع  تسّٝ  - ٙ

 اٌِحٍالخ االٔٚاع  اٌدخ٠ٍح  اع اٌرائدجٚاألٔ االٔٚاع اٌِٙددج 

 أٞ ِِا ٠ٍٟ ٠ٌس ِْ األٔٚاع اٌِٙددج تاالٔمراض – 7

 ط٠ٚر اٌحتارٜ  أٌِر اٌعرتٟ.           غزاي اٌر٠َ.         .     اٌد٠ٔاصٚر

 تذور() ِٚختٍف ٍت١ئٍّٟ جد٠د ٍاٌث١ئِّٟ إٌٝ ٔظاَ ِتغ١ر إٌظاَ ُتسَّّٝ ع١ٍّح - 1

 اٌتخفٟ االٔمراض اٌتعالة اٌِٚطْ 

 ٠سِٝ اٌتعالب اٌذٞ ٠ظٙر فٟ ِجتِع ح٠ٚٞ ٠ع٠ش ف٠ٗ عدد ل٠ٍي ِْ اٌِخٍٚلاخ أٚ وأخ تع٠ش ف٠ٗ ساتما ِخٍٚلاخ ح٠ح ثَ ِاتخ ... - 9

 األٔٚاع اٌرائدج ِجتِع اٌذرٚج              األٌٟٚاٌتعالب  اٌتعالب اٌثأٚٞ       

 تذور() ٘ٚ تدء توْٚ ِجتِع جد٠د تدي ِجتِع لائَ لتٍٗ ٌَ تدِر عٔاصرٖ تِاِاًّ -------------- - ٓٔ

 األٔٚاع اٌرائدج ِجتِع اٌذرٚج  اٌتعالب االٌٟٚ                    اٌتعالب اٌثأٚٞ

 متً َكون الحَوان مهدداًّ باالنقراض؟ - ٔٔ

إذا واْ لادراًّ عٍٝ اٌدفاع  -أ
 عْ ٔفسٗ

استطاع اٌع٠ش فٟ األِاوْ إذا  -ب
 اٌتٟ ٠ع٠ش ف٠ٙا اإلٔساْ

إذا استطاع حِا٠ح صغارٖ ِْ  -ج
 األخطار

إذا واْ عدد أفراد أٌٚع 
 ل٠ٍالًّ جداًّ 

 أمام العبارة الخاطئة : × ( أمام العبارة الصحَحة وعلمة )  √ (  /  ضع علمة )   السؤال الثانٍ

   √  (   )                        ِٔمرضا              ُ٘ذا إٌٛع ٠صتحعٕدِا ٠ّٛخ ج١ّع أفراد إٌَّٛع  اٌٛاحد  - ٔ

  ()   √                                                  االٔٚاع اٌتٟ ٌَ ٠عد ٌٙا ٚجٚد ٟ٘  أٌِمرضح األٔٚاع   - ٕ

 (  )   √    اٌث١ئٟ           ِإٌظاَ ِتغ١راخ َِع ِاٌتى١ف َِٓ ْاٌحُّٟ  ٌالٔمراض إذا ٌُ ٠تّىَّٓ ُض اٌّخٍٛق٠ّتعر  - ٖ
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 )  ×   (                                 اٌعٚاصف ٚاٌجفاف –اٌزالزي  –اٌتراو٠ْ  ِْ اٌوٚارث اٌصٔاع٠ح  - ٗ 

ٔاِستِح:اٌسؤاي اٌثاٌث/    ُِ ْ اٌُجِِي اٌَتا٠ٌِِح تاٌِفردِج اٌ ِِ يُ ُوالًّّ  ِِ  أُو

 ( التعاقب – ُمنقرضاًّ  – التعاقب الثانوٌ - األنواع الرائدة)               

ٔ - ٝ ِّ  ...........  األنواع الرائدة ....  أٚائيُ اٌِخٍٚلاِخ اٌح٠ِّح اٌتٟ تع٠ُش فٟ ِٔطمٍح ِا ُتس

ٍّٟ جد٠ٍد ِٚختٍٍف  - ٕ ٍَ ت٠ئ ِّٟ إٌٝ ٔظا َِ اٌت٠ئ ٝ ع٠ٍُِح تغ٠ر أٌظا َِّ  .........التعاقب ........تــ  تس

 ............ُمنقرضاًّ  .....  ِعَٔدِا ٠َُِٚخ آِخُر ِخٍٍٚق ِْ أٌٚع ٠ُصتُِح ٘ذا أٌُٚع  - ٖ

 ......التعاقب الثانوٌ ..  توْٚ ِجتِع جد٠د تدي ِجتِع ساتق لائَ ٠سِٝ ع٠ٍِح  – ٗ

 اٌدرس اٌتاسع / ِعاٌَ سطح األرض

 ؟ أَْختاُر اإلِجاَتَح اٌصح٠َححَ /  اٌسؤاي األٚي
 )تذور( .... ....اٌصخرٞ ) اٌصٍب ( ِْ األرض ، ٚ ٠تضِْ اٌماراخ ٚ ل٠عاْ اٌِح٠طاخ .٠سِٝ اٌجزء  - ٔ

 اٌٍب اٌداخٍٟ  اٌمشرج اٌٍب اٌخارجٟ  اٌستار 

 )تذور( تسِٝ أٌِطمح اٌتٟ تٍٟ اٌمشرج األرض٠ح ............................... - ٕ

 اٌٍب اٌداخٍٟ اٌمشرج اٌٍب اٌخارجٟ اٌستار

 )تذور( اٌٍب ِْ ٔطاق خارجٟ سائي  ٠سِٝ .....................................٠تأٌف  - ٖ

 اٌٍب اٌداخٍٟ اٌمشرج اٌٍب اٌخارجٟ اٌستار

 )تذور( ٠تأٌف اٌٍب ِْ ٔطاق داخٍٟ  صٍب  ٠سِٝ ..................................... – ٗ

 اٌٍب اٌداخٍٟ اٌمشرج اٌٍب اٌخارجٟ اٌستار

َُة المنبسطُة؟  - ٘  ما السهول القاعَّ

 قاع المحَط. فٍ منطقة مسطحة واسعة منحدر مغطً بمَاه ضحلة.      واد  ُمنحدُر الَجوانِب.              جباٌل تحَت بحرَة .     

 َسمً الجزء الذٌ تعَش فَه جمَع المخلوقات الحَة الموجودة علً األرض: - ٙ

 .الغلف الجوٌ -أ .الغلف المائٍ -ب .الحَوٌالغلف  -د .الغلف الصخرٌ -ج
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 من سطِح األرض. .................. َُغطٍ الماُء حوالٍ - 7

     7    

    ٔٓ  

          ٙ   

       ٔٓ 

     ٖ   

   ٔٓ 

     7   

    ٔٓ 

1-  َْ  .............................٠توْٚ اٌغالف اٌصخرٞ ٌألرض ِْ اٌمشرج األرض٠ِح ٚجزء ِ

 ِّٟ ِّٞ  اٌستاِر اٌسفٍ  اٌٍب اٌداخٍٟ اٌٍب اٌخارجٟ اٌستار اٌعٍٚ

9 -  ِْ َْ صف٠حت٠ ِْ اٌتمارِب ت٠ َِ سطح األرِض ٠ٔتُج ع ُّٞ ِعاٌ  ؟ أ

 األٔٙار اٌِح٠طاخ سلسل جبلَة. اٌتحار

 (تذور ) :   صي وي وٍِح تِا ٠ٔاستٙا ٌتوْٚ جِال ِف٠دج /  ٕ – ٕس 

 اٌعِٚد اٌثأٟ اٌعِٚد األٚي

 أٌِحدر اٌمارٞ ٖ ٘ٚ اٌشر٠ط اٌِحاذٞ ٌشٚاطئ اٌمارج ٔ

٘ٚ أٌِطمح ذاخ االٔحدار اٌخف٠ف اٌتٟ تٍٟ أٌِحدر  ٕ
 اٌمارٞ

 اٌرص٠ف اٌمارٞ  ٔ

 اٌِرتفع اٌمارٞ ٕ ٠تدأ ِْ حافح اٌرص٠ف اٌمارٞ  ٖ

 اٌتحر٠حاالخاد٠د  ٘ ٟ٘ اٌجتاي اٌتٟ ترتفع ِْ لاع اٌِح٠ط ٗ

 اٌجتاي اٌتحر٠ح ٗ ٟ٘ اعِق ِٔاطق لاع اٌِح٠ط ٘

 ( تذكر/  أمأل الجمل التالَة  بالكلمة المناسبة : )  ٕس 

 ( اللب الخارجٍ –الغلف المائٍ  -الغلف الحَوٌ   -الجزء الصخرٌ   -)الغلف الجوٌ      

 )اٌغالف اٌّبئٟ(٘ٛ ا١ٌّبٖ ثأشىبٌٙب اٌضالصخ اٌصٍجخ ٚاٌغبئٍخ ٚاٌغبص٠خ.    ....................... - ٔ

 )اٌغالف اٌغٛٞ(٘ٛ وً ِب ٠ؾ١ظ ثبألسض ِٓ غبصاد .                       .......................- ٕ

  ٛٞ ()اٌغالف اٌؾ١٘ٛ رٌه اٌغضء ِٓ االسض اٌزٞ رٛعذ ثٗ ؽ١بح.           .......................- ٖ

 )اٌغضء اٌصخشٞ(ِٓ عغؼ االسض ٠غّٟ اٌمششح االسض١خ.                 ....................... -ٗ

َُسّمً....... -٘            ( اللب الخارجٍ)                   ...................النِّطاُق الساِئُل من لُبِّ األرِض 

ٍُ لَسطِح  -ٙ            َُسّمً.....الشكُل الِفَزَائ  ( التضارَس )                    ...................األرِض 
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 (تذكر ) / عدد ثلثة من معالم قاع المحَط  . ٖس 

 اٌجتاي اٌتحر٠ح  . -سٙٚي لاع٠ٗ ِٔتسطح    -األخاد٠د اٌتحر٠ح  _ ظٙر اٌِح٠ط    -اٌِرتفع اٌمارٞ   -أٌِحدر اٌمارٞ    -اٌرص٠ف اٌمارٞ   -

 تذكر () / عدد ثلثة من معالم الَابسة .  ٗس 

 اٌوثتاْ اٌر٠ٍِح . -اٌشاطئ   -اٌصحراء   -اٌٙضتح   -اٌسٙي   -اٌجرف   -اٌخأق   –اٌٚادٞ  –اٌتي  –اٌجتي   -

 (تذكر ) / أذكر ثلثة من المعالم المائَة لألرض .  ٘س  

 اٌدٌتا .  -اٌِصب    -اٌتح٠رج    -اٌشالي    –اٌرافد  –أٌٙر  -اٌساحي   –اٌتحر أٚ اٌِح٠ط   -

 ()تذكر()امام العبارات الخطأ  × امام العبارات الصحَحة وعلمة خطأ  √ضع علمة صح 

 )       √      (٠ٔمسَ اٌغالف اٌصخرٞ اٌصٍب إٌٝ أٌٚاح ضخِح تسِٝ صفائح.                 - ٔ

 )      ×       (٠ح٠ط تاألرض غالف غازٞ ٠سِٝ اٌغالف اٌِائٟ .                                - ٕ

 )      √       (أٌِطمح اٌتٟ تٍٟ اٌمشرج األرض٠ح تسِٝ اٌستار .                                   - ٖ

 (     ×        )                        .                       اٌٍبأٌِطمح اٌتٟ تٍٟ اٌمشرج تسِٟ   - ٗ

 اٌدرس اٌعاشر / اٌع٠ٍِاخ اٌِؤثرج فٟ سطح االرض

 ؟ أَْختاُر اإلِجاَتَح اٌصح٠َححَ /  اٌسؤاي األٚي
 )تذور(..........................................٘ٚ ا٘تزاز اٌمشرج األرض٠ح - ٔ

 اٌصدع اٌعاصفح اٌزٌزاي اٌترواْ

 )تذور( ........................ ِحدٚد ِْٓ ِتاٌمرب ِاٌزالزي ُِعظُتحدث  - ٕ  

 اٌتحار اٌصفائح األرض٠ح اٌسٙٚي اٌدٚي

 ِا اٌذٞ ٠ستب حدٚث اٌتسٚٔاِٟ فٟ اٌِح٠طاخ – ٖ

 األعاصَر القمعَة الزالزل فٍ المحَطات البراكَن .العواصف فوق مَاه المحَط

 :الصهارةما  - ٗ 

 جبلٌ  منصهرصخٌر  صخٌر صلبٌ  ماء

 ما الذٌ َجعُل الكثباَن الرملََة تنتقُل من مكان  إلً آَخَر؟   - ٘

 الجاذبَةُ  الماءُ  األمطاُر الحمضَةُ  الرَاحُ 
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 )تذور(.............. ٘ٚ حدٚث اٌزالزي فٟ لاع اٌِح٠ط ٚتتحرن األِٚاج فٟ ج٠ِع اٌجٙاخ تسرعح عا٠ٌح جدا - ٙ

 اٌِٚجاخ اٌزٌزا٠ٌح اٌِائعاٌزٌزاي  اٌترواْ  اٌتسٚٔاِٟ

 )تذور( ...............     ِحدٚد ِتّحاذاج ِاٌثراو١ٓ ُتمع ِعظُ - 7

 اٌتحار اٌدٚي اٌسٙٚي اٌصفائح االرض٠ح

 )تذور( ....................... ُٟ٘ اٌثراو١ٓ ًتمثالـِسِ ٛراْـٌٍث ً احتّاال ٓـًُّ اٌثراو١ـأل - 1

 اٌثائرج اٌٙاِدج اٌساوٕح إٌشطح

 فتحح فٟ اٌمشرج األرض٠ح تخرج ِٔٙا اٌصٙارج ٚ اٌغازاخ ٚ اٌرِاد اٌتروأٟ إٌٝ سطح األرض ................ - 9

 اٌصدع اٌتج٠ٚح اٌترواْ اٌزٌزاي

 )تذور(تسِٝ اٌصٙارج عٔدِا تصي إٌٝ سطح األرض .    - ٓٔ

 التح فٚ٘ح لشرج صف٠حح

 فَٙ() ؟َاٌى١ّ١ائ١ح ٠ٚح٠ٍٟ ٠سثة اٌتجا  أٌّٞ ِّ - ٔٔ

 اٌتٍٛث  اٌر٠اح  جذٚر األشجار                                                اٌثٍج  

 أٌ العبارات اِتَة تصف البراكَن الهامدة؟ - ٕٔ

براكَن توقف اندفاع الصهارة منها 

 .وال َتوقع أن تثور مرة أخري

تراو٠ْ تٔدفع ِٔٙا 
 اٌصٙارج حتٝ ٠ِٚٔا 

الثوران ولكنها قد براكَن توقفت عن 

 .تعود تثور بَن زمن وآخر

براكَن نشطة حالَا وال َتوقع  

 .أن تثور مرة أخري

 تذور(تسِٝ اٌع٠ٍِح اٌتٟ تستب تفتخ اٌصخٚر أٚ ِٚاد أخرٜ ................................ )   - ٖٔ

 اٌترواْ اٌتج٠ٚح اٌترس٠ب اٌتعر٠ح

 )تذور(تسِٝ ع٠ٍِح ٔمي اٌترتح ٚ فتاخ اٌصخٚر ِْ ِواْ إٌٝ آخر عٍٝ سطح األرض .................    - ٗٔ

 اٌتج٠ٚح اٌزٌزاي اٌتعر٠ح اٌترس٠ب

 )تذور(تسِٝ ع٠ٍِح تراوَ اٌفتاخ فٟ ِواْ ِا .................................  - ٘ٔ

 اٌتعر٠ح اٌتج٠ٚح اٌزٌزاي اٌترس٠ب

 )تذور(..................................... ٟ٘ تفتخ اٌصخٚر ِْ دْٚ حدٚث تغ٠ر فٟ ترو٠تٙا اٌو٠ِ٠ائٟ .  - ٙٔ

 اٌترس٠ب اٌتج٠ٚح اٌف٠ز٠ائ٠ح اٌتعر٠ح اٌتج٠ٚح اٌو٠ِ٠ائ٠ح
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 )تذور(ِْ أَ٘ عٚاِي اٌتج٠ٚح اٌو٠ِ٠ائ٠ح ٌٍصخٚر ...................................  - 7ٔ

 اٌجاذت٠ح األِطار اٌحِض٠ح اٌر٠اح اٌحرارج

 

 (تذكر )  السؤال الثانٍ /  أمأل كلًّ من الجمل التالَة بالكلمة المناسبة : 

 (  التجوَةَ  -اللبة   -األمطار الحمضَة   – التعرَة –التسونامٍ  –البركان   -)الزلزال    

 .ِٓ اُ٘ ػٛاًِ اٌزغ٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ --------  األِغبس اٌؾّض١خ --------/  ٔ

 .---------  اٌالثخ -----ػٕذ ِب رصً اٌٟ عغؼ االسض  اٌصٙبسحرغّٟ /  ٕ

 .٘ٛ فزؾخ فٟ اٌمششح االسض١خ رخشط ِٕٙب اٌالثخ ---------  اٌجشوبْ ----------/  ٖ

 ألِٛاط فٟ ع١ّغ اٌغٙبد ثغشػخ ػب١ٌخ عذا٘ٛ ؽذٚس اٌضالصي فٟ لبع اٌّؾ١ظ ٚرزؾشن ا ------ اٌزغٛٔبِٟ ---------/ ٗ

 ٌمشرج االرض٠ح٘ٚ ا٘تزاز ا -------  اٌزٌزاي -----------/  ٘

 ...  اٌتج٠ٚحَ  َتكسَُر وَتفتَُت الُصخوِر والموادِّ األُخري َسمً..... / ٙ

 ......اٌتعر٠ح المَاة الجارَة والرَاح عاملن َسببان ...... /  7

 (تذكر )  امام العبارات الخطأ   × امام العبارات الصحَحة وعلمة خطأ  √السؤال الثالث /  ضع علمة صح 

 )  ×   (ِٛلغ ؽذٚس اٌضٌضاي رؾذ االسض ٠غّٟ اٌّشوض اٌغفٍٟ ٌٍضٌضاي                                        -ٔ

 )  ×   (إٌّغمخ اػٍٟ اٌجإسح ِجبششح رغّٟ اٌّشوض اٌغفٍٟ ٌٍضٌضاي                                              -ٕ

 )    √  (لٛح اٌضٌضاي رمذس ثّمذاس اٌغبلخ اٌزٟ رزؾشس ػٍٟ اصش ؽذٚصٗ                                              -ٖ

 )    √  (                                                               ٠غزؼًّ ِم١بط س٠خزش ٌم١بط لٛح اٌضالصي    -ٗ

 )    √  (أٛاع ٔشغخ ٚعبوٕخ ٚ٘بِذح                                                                       ٖاٌضالصي  -٘

 )    √  (                                             لٛح اٌضٌضاي رمذس ثّمذاس اٌغبلخ اٌزٟ رزؾشس ػٍٟ اصش ؽذٚصٗ  -ٙ

 .ٔشطح ٚ٘اِدج ٚساؤحثالثح: اٌاٌتراو٠ْ أذور أٔٚاع /  السؤال الرابع
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 السؤال الخامس / ضع الكلمة المناسبة أمام الجزء المناسب فٍ الصورة التالَة: 

 ( الصدع – بؤرة الزلزال -  المركز السطحٍ)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الدرس الحادي عشر / مصادر الطاقة

 ؟ أَْختاُر اإلِجاَتَح اٌصح٠َححَ /  اٌسؤاي األٚي
 )تذور( ....................... ٟ٘ تما٠ا أٚ آثار ِخٍٚلاخ ح٠ح عاشخ فٟ اٌِاضٟ - ٔ

 أٌفط اٌطالح  األحاف٠ر اٌٚلٚد االحفٚرٞ          

 )تذور(٠سِٝ وال ِْ اٌفحَ اٌحجرٞ ٚأٌفط ٚاٌغاز اٌطت٠عٟ تــ..............................  - ٕ

 اٌٚلٚد أٌٚٚٞ اٌِٚارد اٌِتجددج االحاف٠ر          اٌٚلٚد االحفٚرٞ

 )رزوش(ػٕذ دفٓ إٌجبربد رزؼشض ٌٍؾشاسح ٚ اٌضغظ ٚ ٠زىْٛ ٔٛع ِٓ اٌفؾُ اٌشدٞء ٠غّٝ..................  - ٖ

 ٚلٚد ٔٚٚٞ أٌفط اٌخث اٌغاز اٌطت٠عٟ

 عٔد دفْ اٌِخٍٚلاخ اٌتحر٠ح فٟ لاع اٌِح٠ط ، تتحٚي ٔت٠جح اٌضغط ٚ اٌحرارج ٚ تأث٠ر اٌتوت٠ر٠ا إٌٝ...........  - ٗ

 ٚلٚد ٔٚٚٞ ٔفط ٚ غاز طت٠عٟ فحَ حجرٞ خش

 اٌصدع

 

اٌِروز 
 اٌسطحٟ

تؤرج 
 اٌزٌزاي



 

ٕٖ 

 

 ٚاٌح٠ٚأاخ اٌتٟ دفٔخ فٟ تاطْ األرض ٠سِٝ.......ِٚارد اٌطالح اٌتٟ تتشوي لتي ِال٠٠ْ اٌس٠ْٔ ِْ تما٠ا أٌتاتاخ  - ٘

 طالح اٌشِس االحاف٠ر     ِٚارد اٌطالح غ٠ر اٌِتجددج ِٚارد اٌطالح اٌِتجددج    

 )تذور( .......................ِْ ِٚارد اٌطالح غ٠ر اٌِتجددج  - ٙ

 اٌطالح ا٠ٌٚٚٔح اٌطالح اٌشِس٠ح طالح اٌر٠اح         اٌٚلٚد األحفٚرٞ

 )تذور(ِٚارد اٌطالح اٌدائِح ٚغ٠ر ِحدٚدج ِثي اٌر٠اح ٚا٠ٌِاٖ اٌجار٠ح ٚاٌطالح اٌشِس٠ح تسِٝ .................  - 7

 االحاف٠ر اٌٚلٚد األحفٚرٞ         ِٚارد اٌطالح غ٠ر ِتجددج     ِٚارد اٌطالح اٌِتجددج

ٌّ الموارِد التالَِة َعد مورداًّ متجدداًّ للطاقة؟  - 1  )تطت٠ق(أ

 الغاز الطبَعٍ  الفحم طاقة المَاه النفط 

 )تطت٠ق( اٌطالح ٠َستعًّ ..................................إلٔتاج أشىاي  ِختٍفح  ِٓ  - 9

 اٌٚلٚد االحفٚرٞ االوسج٠ْ اٌٙٚاء اٌِاء 

 )رزوش(ِٓ ِٛاسد اٌغبلخ غ١ش ِزغذدح......................................... أٌّٞ ِّب ٠ٍٟ ١ٌظ   - ٓٔ

 اٌشّس١ح ُاٌطالح اٌفحُ   اٌطث١عٟ ُاٌغازإٌفط                                  

 )تطت٠ق( ....................... أٌّٞ ِّا ٠ٍٟ ٠عدُّ ِصدرا  ح١ا ِتجدِّدا ٌٍطالح - ٔٔ

 اٌر٠اح                                                  األشجاراٌشّس                                             أشعح  ب.  ا١ٌّاٖ 

ٌّ الموارِد اِتَة لَس مورداًّ متجدداًّ للطاقة؟  - ٕٔ  أ

 الفحم الحَوانات الطاقُة الشمسَة   النبات 

             اِاَ اٌعتاراخ اٌخطأ( × )اِاَ اٌعتاراخ اٌصح٠حح ٚعالِح خطأ  ( √ )أضع عالِح صحاٌسؤاي اٌثأٟ / 

  (   ×   )                        اٌّزغذدح.غ١ش اٌشّغ١خ ٟ٘ ِٛاسد عبلخ  ُاٌغبس٠خ ٚاٌغبلخ ِٚا١ٌّبٖ ِاٌش٠بػ ُعبلخ - ٔ
 

 (  √   )          .                                       دحّد ثبعزّشاس ٟ٘ ِٛاسد ِزغذّرزغذ ْاٌزٟ ٠ّىٓ أْ ُاٌّٛاسد - ٕ
 

ٕبِعجِخ اٌغإاي اٌضبٌش / ُ ُّ ًِ اٌزّب١ٌِِخ ثبٌّفشدِح اٌ ٓ اٌُغّ ِِ ًُ ُوالًّّ  ِّ  ْو
 

 (  اٌّٛاسد اٌّزغذدح - األؽبف١ش  - اٌٛلٛد اٌؾفشٞ  - ِٛاسد اٌغبلخ غ١ش اٌّزغذدح) 
 
ِٓ إلُػبَدح ئٔزبُعٙب.......... رغّٝ ِٛاسد اٌغبلِخ اٌزٟ رؾزبُط ئٌٝ - ٔ ِٓ اٌغ١ٕ  ...... ِٛاسد اٌغبلخ غ١ش اٌّزغذدح ِال١٠

 

  ............  اٌّٛاسد اٌّزغذدح ٠ؼذُّ اٌّبُء ٚاٌٙٛاُء ِٓ........... -ٕ
 

ٍِت ......... -ٖ ِٞ ٚاٌصُّ ُِ اٌغش ًُّ ِٓ اٌفؾ َّّٝ و  ....... اٌٛلٛد اٌؾفشٞ ٠ُغ
 

 فٟ ِؼشفِخ أػّبِس اٌصخِٛس اٌؾب٠ِٚخ ٌٙب.  ......األؽبف١ش ٠غزفبُد ِٓ...... -ٗ



 

ٕٗ 

 

 

 طشُق اٌؾفبِػ ػٍٝ اٌغبلِخ. اٌغإاي اٌشاثغ / أروش صالصخ ِٓ 
 

 الزأكُذ من إطفبِء مصبثٍِؼ الُغزِف الزً ال نشَغلُهب.  - 6

 الزأكُذ من إغالِق ُصنجىِر المبء عنَذ االنزهبِء من االسزعمبِل. - 2

 الكهزثبئٍِخ عنَذ عذِم اسزعمبلهبِ.إطفبُء األعهشِح  - 3

 اسزعمبُل وسبئِل النمِل العبمِخ لذَر المسزطبِع. - 4

 اسزعمبُل سخبِن المبء أللَّ ولِذ ُممكِن. - 5

 إطفبُء مكٍفبِد الهىاِء وأعهشح الزذفئِخ عنَذ الخزوِط من المنشِل. - 6

 ِٚارد اٌطالح غ٠ر ِتجددج                                                ِٚارد اٌطالح اٌِتجددج،

 الغبس الطجٍعً - 6                                 الطبلخُ الشمسٍخ  - 6
 الفحم الحغزي  - 2                            طبلخ المٍبه الغبرٌخ  - 2
                                  النفظ  - 3                                     طبلخ الزٌبِػ  - 3

 

 

 الدرس الثاني عشر / الهواء والماء

 ) تذكر (    امام العبارات الخطأ  × امام العبارات الصحَحة وعلمة خطأ  √السؤال األول  : أضع علمة صح 

 )   ×   (      خشانبد المٍبه الغىفٍخ المٍبه الزاكذح والسذود                       المبلحخ/ من مصبدر المٍبه   6

 √   (  )                   رىلٍذ الكهزثبء وفً الشراعخ والصنعخ وإنشبء المجبنً/ للمٍبه اسزعمبالد كضٍزح فً   2

  (   ×)                .الصزف الصحًن عن طزٌك ٍزلىس الهىاء ثسجت مخلفبد المصبنع ومخلفبد المشارعٌ/  3

  (  )    √                                         .ثعملٍخ الزصفٍخ صم الزخضٍز صم الززشٍؼ صم الزعمٍم معبلغخ المبءرجذأ  /  4

  (   ×   )             الشمبلًالمنبطك الزً رعبنً من اسزنشاف األوسون المنطمخ الىالعخ فىق المطت  أكضزمن /  5

  (  √ )                                           المىاد الضبرح الى الززثخ او المبء او الهىاء الزلىس    إضبفخرسمى /  6

 

 )  رزوش (    اٌغإاي اٌضبٟٔ/  أِأل والًّ ِٓ اٌغًّ اٌزب١ٌخ ثبٌىٍّخ إٌّبعجخ :  
 (  خضاْ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ  –  رٍٛس اٌّبء  -  اٌزؼم١ُ   -%   7ٓ  -%   97  )              

 رزوش ِٓ عغؼ االسض-------  % 7ٓ------٠غغٟ اٌّبء  -ٔ

 رزوش ِٓ ِصبدس اٌّبء -------  % 97-----اٌجؾبس ٚاٌّؾ١غبد رّضً -ٕ

 رزوش ٘ٛ رغ١ش فٟ اٌخٛاص اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌج١ٌٛٛع١خ ١ٌٍّبٖ ------  رٍٛس اٌّبء -------- -ٖ

 رزوش ٘ٛ لزً اٌجىزش٠ب اٌّٛعٛدح فٟ ا١ٌّبٖ ثاضبفخ اٌىٍٛس ----------  اٌزؼم١ُ ----------- -ٗ



 

ٕ٘ 

 

 رزوش ثبٌّبء ٟ ثبعٓ األسض رؾزفؼ ـ.......عجمخ ِٓ اٌصخٛس  ف  خضاْ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ........ -٘

 )  فُٙ (    اٌغإاي اٌضبٌش : ٚضؼ اٌّفشداد اٌزب١ٌخ :

 اإلٔغبْ ثزش١١ذٖ ٌالعزفبدح ِٕٗ فٟ ػذ٠ذ اٌّغبالد ٚلذ اٌؾبعخ ٚ ِٕٙب اٌغذٚد  .خضاْ ٠مَٛ اٌخضاْ االصغٕبػٟ ٌٍّبء :   - ٔ

١ِبٖ رخزضْ ضّٓ طجمبد ِٓ اٌصخٛس اٌؼب١ٌخ اٌّغب١ِخ اٌزٟ رضّٓ ِشٚس أوجش و١ّخ ِٓ اٌّبء ئٌٝ خضاْ اٌّبء اٌغٛفٟ :  - ٕ

 اٌخضاْ اٌغٛفٟ اٌغج١ؼٟ .

 أخزبُس اإلعبثَخَ اٌصؾ١َؾخَ.  / اٌشاثغاٌغإاي 

 خضأبد ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٟ٘: - ٔ
 ة. المٍبه المخزشنخ فً طجمبد الصخىر المسبمٍخ                أ. المٍبه الزً رمأل المنخفضبد فىق سطؼ األرض

 المٍبه فً الغذاول واألنهبر د.                                         ط. المٍبه فً المحٍطبد والجحبر  

 األٚصْٚ فٟ طجمبد اٌغٛ اٌؼ١ٍب خغشاًّ؛ ألٔٗ:٠ؼذ اعزٕضاف طجمخ  - ٕ

 ٌمنع الجكزٍزٌب أن رحىل النٍززوعٍن إلى مىاد رغذي الززثخ -ة                                    ٌشٌذ من رلىس الغى  -أ

 األرضٌسمؼ ثىصىل األشعخ الضبرح من الشمس إلى سطؼ  -د                                  ٌسجت رشكل الضجخن -ط

 

 

 اٌغإاي اٌخبِظ / أخزش اٌشلُ ِٓ اٌؼّٛد ) أ ( ِغ ِب ٠ٕبعجٗ ِٓ ػجبساد اٌؼّٛد ) ة ( 
 

 اٌؼّٛد ) ة (  اٌؼّٛد ) أ ( َ

 اٌفش٠ْٛ ٘ ِٓ االشؼخ األسض األٚصْٚرؾّٟ طجمخ  ٔ

ٕ َّّٝ ِٓ ا١ٌّبٖ ثى١ّبٍد وج١شٍح رُغ  فٛق اٌجٕفغغ١خ اٌضبسح ٔ ...... اٌزشعجبُد أٚ اٌصخُٛس رؾُذ اٌغغؾ١خ اٌمبدسحُ ػٍٝ رخض٠

َْ إٌبرَِظ................... ٖ ِّٞ لذ ٠غجت اٌذخب  األٚصْٚ ٗ ػَٕذ َؽْشِق اٌٛلِٛد األؽفٛس

 خضأبد ١ِبٖ عٛف١خ ٕ رُّٕغ طجمخُ ..................ٚصَٛي األشؼِخ فٛق اٌجٕفغغ١ِخ ئٌٝ عغِؼ األسضِ  ٗ

 اٌزؼم١ُ    ....................... رؾًٍ طجمخ االٚصْٚرغجت ِشوجبد     ٘

 اٌضجبة اٌذخبٟٔ ٖ  ٙ

 


