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 13من  1

 

 

 
 االختبارات المركزية 

 "بتدائيا"الصف السادس 
  هـ1٤٤٠شعبان  13 خميسالنموذج يوم 

 ٠٥نموذج 
 

  :والمدة الزمنيةاالختبار  سيرآلية 
 

 النشاط
 

التهيئة وقراءة 
 التعليمات

 
 لقسمعلى ااإلجابة 

 األول
 القراءة

 
 استراحة

 
على القسم اإلجابة 

 الثاني
 الرياضيات

 
 استراحة

 
جابة على القسم اإل

 الثالث
 علومال

 دقيقة ٤٥ دقيقة 1٥ دقيقة ٤٥ دقيقة 1٥ دقيقة ٤٥ دقائق ٥ الزمن

 

 تعليمات االختبار
 ال تكتب على ورقة األسئلة إطالقاً وقم بتسليمها مع ورقة اإلجابة. ▪
 تنسى كتابة البيانات المطلوبة ورقم نموذج االختبار في ورقة اإلجابة. ال ▪
 يتكون االختبار من ثالثة أقسام: ▪

 .سؤاالً  25اختبار القراءة ويتكون من  األولالقسم  •

 .سؤاالً  25اختبار الرياضيات ويتكون من  الثانيالقسم  •

 . سؤاالً  30القسم الثالث اختبار العلوم ويتكون من  •
 على اإلجابة الصحيحة في الخانة المخصصة للجواب الصحيح.بالقلم قم بالتظليل  ▪
  ال يمكن تظليل إجابتين للسؤال الواحد. ▪
 يجب اإلجابة على جميع األسئلة. ▪
 تستخدم نفس ورقة اإلجابة لالختبارات الثالثة. ▪

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم
 وكالة التخطيط والتطوير

 اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء



 

 

 ُخْلُق ااْلعتَِذاِر   النص األول:

لَم  أنَّ اإلن سَ أَو          بيًرا، َعاِلًما أَو  َجاِهاًل، َوَهَذا ٌض للِ رَ اَن ُمعَ َصى َحِكيٌم ا بنهُ قَائاًِل: أَي  بُني، اع      َخَطأ َصِغيًرا َكاَن أَو ك 
ي إلَى ُسوِء ال عَاقِبِة، واَن ِفَصاِم ُعَرى ال َمَودَّةِ بَيَن النَّاِس، ِلذا ح ا يُؤد ِ ه، ِممَّ ُ قَد  يُؤِذَي َغير  ي ال َخطَّأ ثَّنا اإِلس الُم َعلَى تحر ِ

َطب عه؛ فَقَد  قَاَل ج. َوأِلنَّ اإلن ساَن َخطَّاٌء بَ ِن ال َحرَ اطِ عَاِلنَا، َوَحذَّرنَا ِمن  ارتِكاِب َما يُوقِعُنا فِي َموَ أَف  اِلنَا وَ اَب فِي أَق وَ وَ ال صَّ 
ٍر ال غفَّاري  أَن  أَمَر أَبَا ذَ "، َوُهَو الذ ي ونَ ابُ التَّوَ  ينَ ائِ طَّ ُر الخَ ي  خَ :"ُكلُّ ابِن آَدم َخطَّاٌء، وَ   -صلىَّ هللا َعليِه وسلَّم -َرُسولُنا 
ه قَائاًل: يَ  اللِ يَع تَِذَر ِلبَ  ا كاَن ِمن  أَبِي ذٍر إالَّ أَن  َوَضَع َخدَّهُ َعلَى الثََّرىا اب  بِن  َربَاحٍ ِحيَن َعيََّرهُ بِأُم ِ َطالبًا ِمن   ؛ِن السَّوَداِء، فَم 

 بذِلك َعن  زلَّتِه.الٍل أن  يَطأَهُ بِقَِدمِه؛ َعَسى أَن  يَُكف َِر بِ 

 
 (، وذلك باختيار اإلجابة الصحيحة: 1٠ -1بعد قراءتك للنَّص السَّابق أجب عن األسئلة التالية ) من 

ُدر الخطأ من: 1  قد يَص 
 .ط  قَ فَ  لِ اهِ الجَ  د .ط  قَ فَ  الكبيرِ  ج .ط  قَ فَ  غيرِ الصَّ  ب .والكبيرِ  غيرِ الصَّ  أ

 

2 
ً الخَ  وقوعُ   إلى:يؤدي  قد   طأ

 روابطٍ  تجديدِ  ب جديدة. روابطٍ  إيجادِ  أ
 قديمة.

 الروابطٍ  توثيقِ  ج
 األخوية.

 األخوية. الروابطِ  قطعِ  د

 

3 
 تطلق كلمة ) خطـ اء ( على من يخطئ:

 ادًرا.نَ د يًرا.ثِ كَ  ج قلياًل. ب انَا.يَ أح   أ
 

4 
 الثَّرى: ةَ لمِ ى كَ نَع  مَ 
 بُ ش  العُ  ب النَّدي. التُّرابُ  أ

 .األخضر
 .المتطاير الغبار د .المتناثر ىصَ الحَ  ج

 

 الفكرة العامة لهذا النَّص: 5
 اإلصرار على الخطأ. د الخطأ. رَ ي  رِ ب  تَ  ج اهل االعتذار.جَ تَ  ب االعتذار عند الخطأ. أ

 

 بعد أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له؟ -رضي هللا عنه  - أبو ذرٍ  ماذا فعلَ  6
 األمر. الفَ خَ  د رج من المكان.خَ  ج رك األمر.تَ  ب استجاب لألمر. أ

 

 ي الصَّواب في األقوال واألفعال ؟رِ حَ لماذا حثنا اإلسالم على تَ  7
 في الخطأ. قعَ نَلِ  د الخطأ.م من لَ س  نَلِ  ج ل الخطأ.نتقب  لِ  ب بع الخطأ.تت  نَلِ  أ

 

 ما معنى كلمة ) زل ته (؟ 8
 فعله. د ابه.وَ صَ  ج َخَطُؤه. ب ذاره.تِ اع   أ

 ٠٥نموذج رقم            سادس ابتدائي     –: اختبار القراءة األولالقسم 

 13من  2

 



 

  
 ٠٥نموذج رقم            سادس ابتدائي     –: اختبار القراءة األولالقسم 

 ج ؟رَ ما مرادف كلمة الحَ  9
احة. ب االعتزاز. أ يق. ج الرَّ  الفخر. د الض ِ

 

 ابقة ؟ارة السَّ عبَ أيك في الِ ا رَ ئًا " مَ طِ خ  مُ  انَ كَ  إن  ر وِ غي  ِص للَ  ال يعتذرُ  الكبيرُ "  10
 ُمستبعدة. د ُمستحيلة. ج َصحيحة. ب َخاطئِة. أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13من  3

 



 

 ٠٥نموذج رقم            سادس ابتدائي     –: اختبار القراءة األولالقسم 

 
 

 يأَ رَ  نْ مِ  رُ ثَ كْ ي: أَ انِ الثَّ  النَّصُ 
نَ َطلَبةُ كاَن            واَن الزاِهيةَ اعتقاًدا منهم لَ بعَُضهم األَ  ارُ تَ خ  ةَ، يَ إحدى المداِرِس يلبسوَن المالبَس الملو 

يكتفي بعضهم بالمالبِس ذاِت وَ ألنَّها ُمثيرةٌ، ، يلبس آخروَن المالِبَس الُمزرَكَشةَ وَ بِأَن ها تَلِفُت األنَظاَر، 
ِق و  وُكلَّما َكاَن بَِسيًطا هادئًا دلَّ على ذَ  ،ُهَو مظهٌر خارجيٌّ ال غيرالعتقادِهم أنَّ اللب ِاَس  ؛األلواِن الهاِدئةِ 

 البِسِه وتواِضِعِه.

ألنَّها رخيصةُ  ،بالمالبِس البسيطةِ  ونَ رُ ى آخَ فَ ت  ا، واكَ هَ المالبَس الثَّمينةَ َوتَفَاَخُروا بِ  الطلبةِ لبََس بعض وَ 
هوا إلدارةِ المدرسِة للوصوِل إلى حٍل ُمالئٍم للجميعِ،  مِن، وقد  الثَّ  تضايَق األهُل ِمن هذه الحاِل، وتوجَّ

 واختياِر لباٍس موحٍد .

ِدِه، وذلَك بعَد ي  حِ و  وَع اللب ِاِس، واتَّفَقت اآلراُء على تَ ضُ و  حثَت  ال هيئةُ التدريسيةُ مَ سِة بَ در  في المَ       
 ،يَتعارُض مَع ُحري تِهم في االختيارِ  كَ لِ ذَ أنَّ  نَ مي  اعِ زَ ةَ، رَ ك  الفِ  الطلبةِ ُض ع  َض بَ ارَ عَ فَ استشارةِ الطلبَة واألهِل. 

لوا اللَّ  الطلبةِ  رَ ث  لكنَّ أكَ  ِد؛ ألنَّهُ يالئُِم الجميَع، وَ فضَّ  .الطلبةِ ُع الفروَق بيَن نَيم  باَس الموحَّ

وَن آخرون اللَّ و اق تَرَح لوِن الس ماِء وزرقِة البحِر، ألنهُ جميٌل بِ اقترَح بعُضهم اللوَن األزرَق؛ َوقَد       
ِضَرارِ مُ نَّ َر؛ ألنَّهُ يرُمُز للِ ضَ األخَ  ا الفريُق الثالُث فَ  ،ِو  واالخ  ِر. ضَ ِق واألخَ زرَ يِن األَ ونَوَن من اللَّ كَ ن  يَ ى أَ أَ رَ أمَّ

ن  من كِ كثيرةٌ كاآلراِء، فلكٍل منَّا ذوقُهُ ورأيُهُ، لَ وبعَد البحِث والمشاورة قاَل مديُر المدرسِة: "األلواُن 
ُل  ،ِليَشعَر ُكلٌّ ِمنَّا أنَّهُ َشريٌك فِي ال قَرارِ  ،ُصوُل إلى اتَّفاٍق يُرِضي ال جميعَ الضَّروري الوُ  تَِرَمهُ َويعَم  فَيح 

ِفيِذِه، فََهيَّا نتَِّفُق َعَلى أَل واِن الل باِس  َ ِليُكوَن ِمنَّ  ،َعلَى تَن  ُز إلَى تَعدُِّد آرائِنا وات ِفاقنا في الن ِهايِة َعلَى  ،ا َولَنَا، َوَيرم 
 َرأيٍ واحٍد". 

لَواِن َحَسَب رَ  ،َجرى استفتاٌء بيَن ال طَّلبةبَع َد ذلَك         ِتياُر األ  ًدا بَ أيِ  األَغل ب، وأَص  َوتَمَّ اخ  َح اللَّباُس ُموح 
َصار ال َبحِث ال متواصِل، وَ  احوا ِمن  تَ اَء وار  ُل الصُّعدَ والتَزَم ال جميُع بِارتَدائِه، فَتَنَفَس األَه  ُرغَم تَعدُِّد ألَوانِه، 

 ٍر وكبيٍر.ي  صغِ وَ  ،ال فرَق بيَن غنيٍ وفقيرٍ  ،متساويَن فِي مظهرِهم الط لبةُ 

 
 ار اإلجابة الصحيحة:(، وذلك باختي18 -11بعد قراءتك للنَّص السَّابق أجب عن األسئلة التالية ) من 

 13من  ٤

 



 

 ٠٥نموذج رقم            سادس ابتدائي     –: اختبار القراءة األولالقسم 

 هو: العنوان المناسب للنص 11
 المدرسة. طلبة د الموحد. باسالل   ج ألوان الل ِباس. ب .ةمالبس ال طلب أ

 

12 
 باس؟ما هي الفقرة التي ورد فيها استياء األهالي من تعدد الل  

 األولى. د الثانية. ج الثالثة. ب الرابعة. أ
 

 لباس المدرسة: ألوانِ  تعددِ  كان رد فعل األهالي بشأنِ  13
 الرفض. د االنزعاج. ج االهتمام. ب شجيع.التَّ  أ

 

 من قائل هذه العبارة؟ ،" هيا نتفُق على ألواِن اللباِس ليكوَن منا ولنا"  14
 المدرسة. قائدُ  د .الطلبةأهالي  ج ة التدريسية.ئَ هي  الَ  ب المدرسة. طلبة أ

 
  ".َس األهُل الصُّعداءَ تنف  "ما المقصود بعبارة:  15

 اقـترحوا رأيـًا. د بينهم.فيما تناقشوا  ج تضايقوا كثيًرا. ب شعروا باالرتياح. أ
 

16 
 على: دلُّ يَ  حدٍ وَ مُ  بلبٍس  في المدارِس  الط لبةالتزام 

انعدام الذوق  ب االتفاق المشروط. أ
 الشخصي.

 .احترام األنظمة د ان من الحرية.رمَ ح  الِ  ج

 

17 
 ُشب ه بكثرةِ األلوان؟ ذيِ ما الِ 
 ة ألوانِ رَ ث  كَ  ب .الطلبةناس أج   أ

 اللَّباس.
 المالبس المزركشة. د عـدد اآلراء.تـَ  ج

 

18 

 في الرأي؟ اختالفٍ  ل عند حدوثِ مثَ األَ  صرفُ ما التَّ 
شاور واألخذ التَّ  ب عصب للرأي.التَّ  أ

 برأي األغلبية.
للشخص  ترك القرارِ  ج

 األقوى.
تــرك الــموضوع بدون  د

 قــــرار.
 

 

 

 

 13من  ٥ 

 



 

 ٠٥نموذج رقم            سادس ابتدائي     –: اختبار القراءة األولالقسم 
 دقالنَّص الثالث: الفََرزْ 

دقالفَرَ            ُمهُ  ز  ِ التَِّميِمي واس  اُم بِن  َغِالٍب بِن  َصع َصعٍَة الدَّاِرمي   دقُكن يتَهُ أَبُو فِراس، ُويُلقَُّب بال فََرز  ، َهمَّ
ُهِم َوج   فَِكاَلهما  ؛ال بصرةِ. وال فَرزدُق يُشبهُ ُزَهيَر بِن  أَبي ُسلمىفِي اِظمٍة َوَعاَش ة كَ نَي  دِ ، ُوِلَد في مَ هِ هِ ِلَضَخامِة َوتجَّ

ولَى.   َواًدا يُِجيُر من استََجار به. دُق َكِريًما جَ ز  رَ كاَن الفَ َوقد  ِمن  ُشعراِء الطَّبقِة األ 
هذه القصائدُ بِالنَّقَائِض  عُِرفَت  فَ  ،فَقَد  تَبَاَدَل قَصائَد ال ِهَجاِء َمَع الشَّاعِر َجريٍر ِلُمدةِ نصِف قَرنٍ  ،الِهَجاءِ  َوَكاَن َكثِيرَ      
َهُر َمَحاسِ  .تَّى تُوفيحَ  الق َجِري رَوِحيََن تُِوفي َرثَاهُ َجِري ر ِرثاًَء جمياًل يُظ  َهُر نُب َل أَخ   .نَهُ، َويُظ 
  .ةئعِ ائد الراَّ القصَ  ن  عديد مِ ال   هُ لَ وَ ، دحهمم  يَ  عودُ ثُمَّ يَ  ،هُجوُهميَ  مَّ ثُ  ،اء يَمدُحُهماألُمرِ  ينَ بَ  تَنَق َل الفرزدقَوقَد     

ِلَذلَك  ؛فِ ص  وَ اِء وال  جَ هِ ِر وال  خ  فَ دحِ وال  مَ ي ال  ا فِ ارعً بَ  انَ كَ فقد ، عريةِ الش   ودةِ جَ وال   ،وبِ لُ س  وةِ األ  قُ بِ  َكان  ِشع ُرهُ يَتََمي زُ       
 ن  ثيِر مِ كَ ال   اءِ يَ ح  ي إِ فِ  فضلُ ال  لَهُ عوُد يَ  َحي ثُ في ِشع ِرِه  لكَ ذَ ظهَر ريئًا، ريًحا جَ صَ  انَ ا كَ مَ . كَ عراءُمقَدًما في الشُّ  انَ كَ 
 .دثرت  ي ان  ة التِ ربيِ عَ ال   ماتِ كلَ ال  

 (، وذلك باختيار اإلجابة الصحيحة: 2٥ -19قراءتك للنَّص السَّابق أجب عن األسئلة التالية ) من بعد 
 

19 
 من النَّص أنَّ الفرزدق كان: حُ يتضَّ 
 .كبير الوجه د الوجه. رَ مَ أح   ج قبيًحا. ب .جمياًل  أ

 

20 
 ما النَّقائض ؟

 هجاءٍ  قصائدُ  ب مدح. قصائدُ  أ
 متبادل.

 من مدحٍ  مزيجٌ  ج
 .وهجاءٍ 

 ثاء.الرِ  قصائدُ  د

 

21 
 إدخال الفرزدق للكثير من الكلمات المندثرة يَدلُّ على:

 روعته. د ره.ع  جودة شِ  ج جرأته. ب ُحب ِه للهجاء. أ
 

 يتشابه الفرزدق مع زهير في: 22
 المرتبة الشعرية. د الكرم. ج مكان الميالد. ب الوجه. أ

 

23 
 ة هي:يَ ن  الكُ 
فة تغلب على ِص  ج تبدأ بـ أبو. ب االسم الصريح. أ

 الشخص.
 االسم المستعار. د

 

 :الفرزدق شاعرٌ  من النَّص أن   حُ تضَّ يَ  24
 .مبتدئٌ  د .متواضعٌ  ج .فقيرٌ  ب .متمكنٌ  أ

 
 توحي بأنهم:" عبارة "شعراء الطَّبقة األولى 25

 قدماء. د حريصون. ج  متفوقون. ب أغنياء. أ

 انتهى قسم القراءة
 

 ال تنتقل إلى القسم التالي
 يأذن لك المعلمحتى 

 

 13من  6
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 الخاصية التي تصف مظهر الصخر؟ما  1

 .سيجالنَّ  د.  .ونالل   ج.  .الخشونة ب.  .البريق أ. 

 :من األرض يتكون من صخور قريبة من درجة االنصهار أي جزءٍ  2

الغالف  ب.  .القشرة األرضية أ. 
 .الصخري

 .الستار السفلي د.  .دنالغالف اللَّ  ج. 

 كيف يمكننا أن نحافظ على جودة المياه في بيئتنا؟ 3

عدم رمي  ج. .صيد األسماك ب.  .باحةالس ِ  أ.
 .المخلفات فيها

 .ري المحاصيلد. 

 ماء العذب؟أين يوجد ال   4

 .افي األنهار والبحار معً  د.  .في البحار ج.  .محيطاتفي ال   ب.  .في األنهار أ. 

 ماذا يمتلك الجسم المرتفع عن سطح األرض؟ 5

 .طاقة ضوئية د.  .طاقة حركية ج.  .طاقة كهربائية ب.  .طاقة وضع أ. 

 تقلل من سرعة الجسم على سطح األرض؟ما القوة التي  6

 .متجهةال   رعةٍ السُّ  د.  .اتيالقصور الذَّ  ج.  .ارعالتسَّ  ب.  .االحتكاك أ. 

 اء الضوئي دون تزويدها بالطاقة. ما الوصف المناسب لعملية البناء الضوئي؟بنَ ال تحدث عملية الِ  7

التفاعل الطارد  أ. 
 .للطاقة

التفاعل الماص  ب. 
 .للطاقة

 .الخاصية الكيميائية د.  .المعادلة الكيميائية ج. 

 ه الُمنتِجات في عملية البناء الضوئي هو:ونِ كَ ي تُ ب الذ  المركَّ  8

ثاني أكسيد  ج.  .الماء ب. .األكسجين أ. 
 .الكربون

 .سكر الجلوكوز د. 

 ميسم؟تك إلى ال  قاح من المُ ماذا تسمى عملية انتقال حبوب اللَّ  9

 .اإلخصاب د.  .البويضات ج.  .األبواغ ب.  .التلقيح أ. 

 :حدُث بسبب دوران األرض حول الشمسمن الظواهر التالية تَ  أيًّا 10

تعاقب الليل  ج.   .خسوف القمر ب.  .أطوار القمر أ. 
 .هاروالنَّ 

 .الفصول األربعة د. 
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 ما أفضل أنواع الدوائر الكهربائية الستخدامها داخل المنزل؟ 11

 .على التساوي د.  .دائرة واحدة ج. .على التوازي ب.  .على التوالي أ. 

 ما معدل تسارعها؟ .ثوانٍ  7كلم /ث في  280رق بسرعة وصلت إلى كون في اتجاه الش  انطلقت سيارة من السُّ  12

 .(2)كم/ث 70 د.  .(2)كم/ث 40 ج.  .(2)ك/ث 7 ب.    .(2)كم/ث 4 أ.  

 :ا من التغيرات الكيميائيةمما يلي يعد تغيرً  أيًّا 13

 .تقطيع الورق د.  .إنصهار الثلج ج.  .تهشيم الزجاج ب.  .صدأ الحديد أ. 

 :رشيح تستخدم لفصل موادعملية التَّ  14

 .صلبة عن صلبة د.  .غازية عن سائلة ج.  .سائلة عن سائلة ب.  .صلبة عن سائلة أ. 

 ا؟يشكل مركبً  رات يمكن أن  ما أقل عدد من الذ   15

 .4 د.  .3 ج.  .2 ب.  .1 أ. 

 :ا كأعماق المحيطاتقاسية جدً  ية تستطيع العيش في ظروف بيئيةٍ المخلوقات الحَّ  أيُّ  16

البكتيريا  ب.  .الفطريات أ.
 .البكتيريا البدائية د.  .النباتات ج.  .الحقيقية

 :العبارات التالية صحيحة للتمييز بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية أيُّ  17

للخلية النباتية فجوة  أ. 
للخلية الحيوانية  ب.  .كبيرة

ليس للخلية  ج.  .جدار خلوي
 .الحيوانية بالستيداتللخلية  د.  .النباتية نواة

 الم؟بناء الضوئي في الظَّ هل تحدث عملية ال   18

تحدث في بعض النباتات  د.  .اطالقً إال تحدث  ج. .اتحدث دائمً  ب.  .اتحدث أحيانً  أ. 
 .فقط

19 

 

 ة على بقايا المخلوقات الميتة؟لل ِ حَ ماذا يحدث عندما تتغذى المخلوقات المُ 

اقة تنتقل الطَّ  أ. 
ال تنتقل الطاقة  ب.  .حلالتللمُ 

 ج.  .حلالتللمُ 

تتساوى طاقة 
حلالت قبل المُ 

وبعد التغذي على 
 .البقايا

حلالت أقل تصبح طاقة المُ  د. 
 .بعد التغذي على البقايا

 مى هذا النوع من التكاثر؟صغير على الخلية األم، ماذا يسَّ  الخميرة تتكاثر بنمو بروزٍ  20

 .االنقسام د.  .االنشطار ج.   .التبرعم ب.  .االقتران أ. 
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 ا من سطح األرض؟بب هطول األمطار في أثناء وجود طبقة رقيقة من الهواء البارد قريبً ماذا يس   21

العواصف  ب.  .مليةالعواصف الر   أ. 
األعاصير  ج.  .الجليدية

 .العواصف الرعدية د.  .الحلزونية

  تستغل طاقة الرياح بشكل أكبر؟  َوحَدد  أي الد ول، أدناهانظر إلى الرسم  22

 

 .فرنسا د.  .لمانياأ ج.  .الصين ب.  .الهند أ. 

 ما إمكانية استعمال أجهزة السونار لتحديد بعض معالم باطن األرض؟  23

 .نادر د.  .ممكن ج.  .مستحيل ب.  .غير ممكن أ. 

 ما المرآة التي تظهر األجسام بأحجامها الطبيعية؟ 24

 .والمستويةالمرآتان المقعرة  د.  .المرآة المقعرة ج.  .المرآة المحدبة ب.  .المرآة المستوية أ. 

 تخدم الزيت في محركات السيارات؟س  لماذا يُ  25

 .لزيادة االحتكاك د.  .لتقليل الجاذبية ج.  .لتقليل االحتكاك ب.  .لتقليل الكتلة أ. 

 :إذا كان كال األبوين له غمازات، ولكنهما يحمالن جين الصفة المتنحية. أي العبارات التالية صحيح 26

ا ألبناء جميعً يكون لِ  أ. 
 ب.  .غمازات

ال يشترط أن 
تظهر هذه الصفة 

 .في األبناء
تظهر في اإلناث  ج. 

هذه الصفة ال تنتقل عن  د.  .فقط
 .طريق الوراثة

 المرض المعدي عن غيره من األمراض؟ يز  مَ ما الخطورة التي تُ  ،برأيك 27

عالج عدم توفر  ج.  .سهولة االنتشار ب.  .قوة اإلصابة أ. 
 .طول مدة اإلصابة د.  .له

 كيف تستطيع الحرباء أن تتكيف في بيئتها؟ 28

تتشابه مع البيئة من  أ. 
 .حولها

 .رز مادة سامةف  تُ  د.  .جري بسرعةتَ  ج.   .لها أسنان حادة ب. 
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 ما السبب في أن الحزازيات تنمو بالقرب من سطح األرض؟ 29

ال تقوم بعملية  ب.  .اصغيرة جدً أوراقها  أ. 
 ليس لها أوعيةً  ج.  .البناء الضوئي

 .اسيقانها قصيرة جدً  د.  .ناقلة

 :من العمليات التالية تساهم في تحول السكر إلى طاقة أيَّا 30

 .موالن   د.  .هضمال   ج.  .نفسالت   ب.  .خراجاإِل  أ. 
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