
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/4science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/4science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade4                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 6من  1صفحة 

 
 

 ( ..... )الابتدائي  الرابعالصف    .......................................................................................................... :اسم الطالب 
 

 ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  
 

 . (مهارة عملية )  .؟ اليت يستخدمها العلماء يف البحث والدراسة  ماذا تعرف عن الطريقة الِعلِميَّة( / أ ) فقرة  1س 
مجموعة من العمليات يقوم بها العلماء لإلجابة عن األسئلة التي تساعدهم على تفسير الظواهر هي  :الطريقة العلمية *  ( /أ ) فقرة  1ج

  .والمعالم الطبيعية 

 
 ( .مهارة عملية ) .ماهي َخَطَوات الطريقة العلمية اليت يستخدمها العلماء ؟( /  ب ) فقرة  1س 
 ( /  ب ) فقرة  1ج

 
 .الطالب بتطبيق هذه المهارة عملياً يقوم ( : نشاط عملي )  ¤        

 
 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 .خلواات احلية اليت تقوم بها املاخَلمس األساسية احليوية الوظائف  ماهي/  2س
    :هي الوظائف الحيوية األساسية الَخمس التي تقوم بها المخلوقات الحية /   2ج
 اإلستجابة للتغيرات البيئية من حولها -5     إخراج الفضالت  -4للحصول على الطاقة     الحاجة إلى الغذاء   -3      النمو  -2    التكاثر  -1  
 

 ــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  

 .؟املخلوق احلي  (يب رِكَتأو ) اء َنة يف ِبحَدِوأصغر  مىُتَسماذا /  ( أ )فقرة  3س
 . هي  ل  الخَ مى تُسَ المخلوق الحي ( يب رك  تَ أو )  اءنَب  صغر وحدة في أ( /  أ )فقرة  3ج

 .ولكي نتمكن من رؤيتها فإننا نحتاج إلى المجهر , ة دَ ر  جَ معظم الخاليا صغيرة جداً ال يمكن رؤيتها بالعين المُ  •                  
 . الخاليا العضلية   -الخاليا العصبية    -خاليا الدم الحمراء    : مثل الخالياهناك أنواع مختلفة من  •                  
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 .اارن بني اخللية النباتية واخللية احليوانية ( /  ب )فقرة  3س 
 :المقارنة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية ( /  ب )فقرة  3ج

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  22 - 22انظر الرسومات التوضيحية للخلية النباتية والخلية الحيوانية الواردة بالكتاب المدرسي صفحتي 
 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  

 .سيج والعضو واجلهاز د العالاة بني النَّدَِّح/  4س
لنفسها وتجتمع وتتعاون معاً ل تنتظم الخاليا التي لها الوظيفة, في المخلوق الحي المتعدد الخاليا  •/  4ج ً  تَشك    ,  نسيجا

 .فالقلب هو عضٌو يقوم بضخ الدم , ويتكون من أنسجة مختلفة , يقوم بوظيفة محددة  عضواً واالنسجة تجتمع معاً لتكون  •       
     فالجهاز الدوراني هو جهاز .  جهاز حيويوتعمل األعضاء وتتآزر معاً لتكون جهازاً يقوم بوظائف محددة من وظائف الحياة يسمى  •       

 .تكون من عدة أعضاء أهمها القلب ينقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم , ويحيوي           
 
للمعاً تنتظم الخاليا المتشابهة أن   :هي  سيج والعضو والجهازالعالقة بين النَّ أنَّ فنستنتج  ¤ ً نسيج تَشك   ً تجتمع األنسجة و؛  ا  ؛  اً لتكون عضو معا

 .اً حيوياً لتكون جهازمعاً واألعضاء تعمل                                                                          
  

 ــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ
 

 .ذكرها ، ُأ كاِلَمى َممََّسبرية ُتجموعات َكَم تِساملخلواات احلية إىل ُتَصنَّف /  5س
ت إلى ف المخلوقات الحية ن  صَ تُ /  5ج  : هي كال  مَ مَ س 
                                  اتالفطريَّ  مملكة -3                    ريايالبكت مملكة -2                                                    البَِدائِيَّات  مملكة -1         

 الحيوانات   مملكة -6                     النباتات مملكة -5                                                  الطَّاَلئِِعيَّات مملكة -4
                               

 ـــــــ  ـــــــ  ــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ
        

 .اإلسم ؟ بهذا  يَّةماسبب تسمية احليوانات الالفقار/  (أ ) فقرة  6س
 .ليس لها عمود فقري في أجسامها  ألنه ة بهذا االسماري  قت الحيوانات الالفيَ م   سُ  / (أ ) فقرة  6ج
 

 .مع ذكر أمثلة لكٍل منها . ، ُأذكرها  مثان جمموعات إىلف نََّصُت ةيَّاحليوانات الالفقاِر / (ب ) فقرة  6س
 :  هي ثمان مجموعات إلىف ن  صَ تُ  ةي  الحيوانات الالفقار  * / ( ب) فقرة  6ج
 اإلسفنج •: مثل  اتاإلسفنجيَّ  .1  
 قنديل البحر  •المرجان  •: مثل  (يات وِ عَ وفمَ الجَ ) عات سِ الالَّ  .2  
 االخطبوط •ار الحب   •المحار  •الحلزون  •: مثل  ياتوِ خَ الرَّ  .3  
 قنفذ البحر •: مثل  الجلدات شوكيَّ  .4  
 (ات ي  ب  نكَ العَ  ــ ياتر  شالق   ــ لعديدة األرجُ ال ــرات شَ الحَ  ): وهي أكبر مجموعة في الالفقاريات وتنقسم إلى اربع مجموعات هي  اتليَّ فصَ مِ ال .5  
ي ة  •:  مثل (ة حَ لطَ فَ الم  ) ة حَ طَّ ان المسيدَ الد ِ  .6   يط   .الدودة الش ر 
سَكارسدودة  •:  مثل ةاألسطوانيَّ ان يدَ الد ِ  .7    . اإل 
 .دودة األرض  •: مثل  ةيَّ قِ لَ الحَ ان يدَ الد ِ  .8  
 

 الخلية الحيوانية الخلية النباتية 

 ◄◄التشـــابه 

 .تحتوي على غشاء الخلية ( 1
 .تحتوي على نواة ( 2
 . تحتوي على سيتوبالزم وميتوكندريا( 3
 

 .تحتوي على غشاء الخلية ( 1
 .تحتوي على نواة  ( 2
 .تحتوي على سيتوبالزم وميتوكندريا ( 3
 

 ◄◄اإلختالف 

يُعطيها و, يحيط بها ُصلب لها جدار خلوي ( 1
 .شكالً يشبه الصندوق 

 
وهذه   ,تحتوي على بالستيدات خضراء ( 2

ة بمادة الكلوروفيل وءالبالستيدات الخضراء ممل
تساعد النبات و تكسب النبات لونه األخضرالتي 

باستخدام ضوء الشمس  هعلى صنع غذائه بنفس
 .بعملية تسمى البناء الضوئي 

 
 .كبيرة  تحتوي على فجوة أو فجوتين عصارية( 3
 

في الغالب يكون , وشكلها ليس لها جدار خلوي ( 1
 . مستدير

 
ال تحتوي على بالستيدات خضراء والتحتوي على ( 2

 .الكلوروفيل مادة 
 
 
 
 
 .الصغيرة  تحتوي على العديد من الفجوات العصارية( 3
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 ـــــــ  ـــــــ  ــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ
 

 . مع ذكر أمثلة لكٍل منها . ، ُأذكرها احليوانات الفقاريَّة تصنَّف إىل سبع طوائف /  7س
  : هي ف إلى سبع طوائفتصن   الفقاري ةالحيوانات /  7ج
 ( فَكيَّةالال) األسماك العديمة الفك ( 1  
 سمك القرش • مثل:  األسماك الغضروفية( 2  
 الهامور  •الكنعد  • مثل:  األسماك العظمية( 3  
 السلمندرات •   الضفادع •: مثل    بَرَمائِيَّاتال (4  
َواحِ ـال (5    ابيرَ الحَ  •   السالحف •      الثعابين •   السحالي •: ثل م   فـزَّ
    سوُ اوُ الط   •   العصفور •    ر الصق •: مثل    ورــــــالطي (6  
 منقار البط •الشوكي  آكل النمل •مثل : تضع بيضاً  ديي اتث  (  أ   :تصنف إلى ثالث مجموعات هي    اتـــدييَّ ـالثَّ  (7  

 الكواال • الكنغر •مثل : لها كيس  ديي اتث  (  ب           
                                                           القرد •الخفاش  •الخروف  •مثل : تنمو داخل األجسام  ديي اتث  (  ج                                     

 
ف بَرَمائ ي ات الوسماك األ ¤ َواح  ا الطيور  ة درجة الحرارةرَ ي   غَ تَ مُ  حيواناتوالز   . ة درجة الحرارةتَ اب  ثَ  حيوانات فهي ديي اتالث  و, أم  
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 .أجهزة أجسام احليوانات ووظيفة كل منها د بعض دَِّع/  8س
 : أجهزة أجسام الحيوانات ووظائفها/  2ج
 
 .يدعم الجسم ويحمي األعضاء الداخلية  : الجهاز الهيكلي -1
 
 .يعمل الجهاز العضلي مع الجهاز الهيكلي لمساعدة الحيوان على الحركة  : الجهاز العضلي -2
 
ماغ وأعضاء الحسالذي يتحكم في جميع أجهزة الجسم الجهاز  هو : الجهاز العصبي -3 ن الجهاز العصبي في معظم الحيوانات من الد     , ويتكو 
 
 .يساعد على نقل األكسجين إلى الدم وعلى تخليصه من الفضالت الضارة ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون  : الجهاز التنفسي -4
 
 . من فضالتها يخلصهاوى خاليا الجسم المختلفة ينقل الدم الذي يحمل الغذاء واألكسجين إل : الجهاز الدوراني -5
  
 .حلل الخاليا الطعام تُ خلص من الفضالت التي تنتج عندما يقوم بالت : الجهاز اإلخراجي -6
 
 .يساعد على تفكيك الطعام وتحليله  : الجهاز الهضمي -7
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 . مالفرق بني العوامل احليوية والالحيوية يف النظام البيئي/  9س
 / 2ج 
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 .؟ن وِطاملماهو /  11س
 .يشه م طريقة عَ الئ  هو المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي ويُ : ن وط  المَ /  11ج
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 • .؟ي ِوَيع َحَمجَتو امُلة يَِّوَياحَلة اَعَماجَل مالفرق بني / ( أ ) فقرة  11س
 . بيئي نظامالتي تعيش في لنوع الواحد من المخلوقات الحية جميع أفراد اهي  : ةيَّ وِ يَ حَ الة اعَ مَ جَ ال•   /  (أ ) فقرة  11ج
 

 . بيئيفي نظام التي تعيش كل الجماعات الحيوية هو  : يوِ يَ حَ الع مَ جتَ م  البينما •                         
 
 

 العوامل الالحيوية العوامل الحيوية

 .هي جميع المخلوقات الحية في البيئة 
 .واإلنسان ريا يالنباتات والحيوانات والبكت :مثل 

 .هي األشياء غير الحية في البيئة 
 .ر والتربة والضوء والمناخ والماء والصخ :مثل 
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 : أمامك  ةامُلَوضََّح التقسيماتوذلك َحَسب  باختيار التسمية الصحيحة للمخلواات احلية التالية ُام/ ( ب ) فقرة  11س
 .؟ ((ي ِوَيع َحَمجَتُمو أيُّها ُيَسمَّى ة يَِّوَية َحاَعَمَجأيُّها ُيَسمَّى ) )                                   

 
 
 
 
 
 

              .................                .................                .................                .................                .................       
 
  /  (ب ) فقرة  11ج
 
  
 
 

                             
 

 
 

          
 يو  يَ ع حَ مَ جتَ مُ                 ة ي  و  يَ ة حَ اعَ مَ جَ                ة ي  و  يَ ة حَ اعَ مَ جَ                ة ي  و  يَ ة حَ اعَ مَ جَ                 ة ي  و  يَ ة حَ اعَ مَ جَ              
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 ( .املائية واليابسة ) أمثلة لبعض األنظمة البيئية أذكر /  12س
 المحيطات* البحار      * األنهار     * ات     يرَ حَ البُ * ك     رَ الب  *   -:مثل   : األنظمة البيئية المائية/    12ج
  

- :يمكن تقسيم األنظمة البيئية التي توجد على اليابسة إلى مناطق حيوية مختلفة مثل   : األنظمة البيئية على اليابسة           
 منطقة الغابات* المنطقة العشبية          * منطقة  الصحراء       *                                                   
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 .وضِّح كيف تنتقل الطااة يف النظام البيئي ؟ /  13س
 ةآكلمم)  الُمسممتَهل َكات وتنتقممل منهمما إلممى ( النباتممات  والطحالممب مثممل )  الُمنت َجممات ن فممي زَ ختَممالشمممس هممي مصممدر الطاقممة  وهممذه الطاقممة تُ /   13ج

تالواألعشاب  يدان والبكتيريا والفطري ات)  الُمَحل  الت ومنها تنتقل إلى ( اللحوم  ةوآكل قََوار   ,  إلى آخرحي   وبذلك تنتقل الطاقة من مخلوق (  الد  
ى  إلى آخرحي   من مخلوق انتقال الطاقة   لِسلَة الِغذائِيَّةيَُسم   . الس ِ

 
( الُمسمتَهل َكات  ) ثم تقوم الحيوانات آكالت األعشمابن السكر في خالياها ز   خَ وتُ فالنباتات الخضراء تلتقط طاقة الشمس خالل عملية البناء الضوئي 

وتتنمماول الحيوانممات آكممالت (  الُمسممتَهل َكات ) وتحصممل منهمما بممذلك علممى الطاقممة ثممم تممآتي الحيوانممات آكممالت اللحمموم ( الُمنت َجممات  )بتنمماول النباتممات 
يممدان والبكتيريمما والفطري مماتوعنممدما تممموت المخلوقممات الحيممة تقمموم , األعشمماب وبممذلك تنتقممل إليهمما الطاقممة  ممالت )  الد   بتحليممل المممواد الميتممة (  الُمَحل  

 .مغذية  على شكل موادبإعادة المواد إلى النظام البيئي الُمَحل  الت وتقوم , على الطاقة ا وتحصل منه
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 الماء قابِ نَ زَ 

 
 
 
 عادِ فَ الضَّ 

 
 
 

 األسماك

 
 
 
 راتشَ الحَ 

 ق الماءابِ نَ زَ 
+ 

 عادِ فَ الضَّ  
+ 

 األسماك 
  + 
 راتشَ الحَ 

   
  + 
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 راتشَ الحَ 

 ق الماءابِ نَ زَ 
+ 

 عادِ فَ الضَّ  
+ 
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  + 
 راتشَ الحَ 

   
  + 
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 ؟ امُلَحلِّالت وامُلسَتهِلَكات وامُلنِتَجات العالاة بني  ما/  14س
نتَِجاتتعتمد كل المخلوقات الحية في النظام البيئي على   / 14ج  .طاقة الشمس   وهي  مخلوقات حية تصنع غذائها بنفسها مستخدمةً :  الم 

 .األشجار واألعشاب  النباتات الخضراء مثل: ليابسة على ا الُمنت َجاتأهم 
 .الطحالب الرئيسية هي  الُمنت َجاتففي المحيطات والبحيرات ما أ

ستَهِلَكات  .  وتحصل على غذائها من مخلوقات حية أخرى, صنع غذائها بنفسهاهي المخلوقات الحية التي ال تستطيع :  الم 
 :  حسب نوع غذائها الى الُمستَهل َكات وتصنف 
 .ومن الحيوانات آكلة األعشاب القوارض واألرانب والغزالن , فقط   الُمنت َجات وهي حيوانات تآكل  الحيوانات آكلة األعشاب( 1       
تال( 2        تالاألمثلة على ومن ,   الُمستَهل َكات والُمنت َجات انات تتغذى على وهي حيو قََوار   .والدُبَبَه  اكون وبعض الطيورر  حيوان ال قََوار 
تال عشاب وعلىلألتتغذى على الحيوانات اآلكلة وهي حيوانات  الحيوانات آكلة اللحوم( 3         ومن الحيوانات آكلة اللحوم ,   قََوار 

 .رش وبعض الطيورالقط واألسد والنمر وسمك الق              
َحل ِالت  .مغذية   على شكل موادوهي مخلوقات تقوم بتحليل المواد الميتة للحصول على الطاقة كما تقوم بإعادة المواد إلى النظام البيئي :  الم 

يدان والبكتيريا والفطري اتمثل    . الد  
 
نتَِجات بينالعالقة أنَّ نستنتج ف ¤ ستتَهِلَكاتو الم  َحل ِتالت الم  ُُ :  ِغذَائِيَّتةعالقتة  هتي والم  تخمزن الطاقمة التمي تحصمل عليهما ممن  الُمنت َجمات  أن  حيم

ممواد  بتحليمل أنسمجتها الميتمة إلمى الُمَحل  مالت تقموم الُمسمتَهل َكات همذه ما تمموت وعنمد, عنمدما تتغمذى عليهما  الُمسمتَهل َكات  الشمس وتنتقل منهما إلمى
 .أساسية تستعملها المخلوقات الحية من جديد 
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 . ة غذائية َكَباشرح العالاة بني املخلواات يف َش/  15س
 : غذائيةة كَ بَ شَ بين المخلوقات الحية في  ةالعالق  /  15ج
 
 . ع بعضها البعض في النظام البيئيتوضح ترابط وتداخل السالسل الغذائية م:  الغذائيةة كَ بَ شَ ال

أما المخلوق الحمي المذي , الذي يصطاد ليحصل على طعامه  هو آكل اللحوم:  المفترس, الغذائية العالقة بين الفريسة والمفترس  ةكَ بَ شَ الوتوضح 
 .  الفريسةتم اصطياده فهو 

 .الغذائية قد يآخذ المخلوق الحي أكثر من موقع في سلسلة غذائية وفي هذه الحالة يحدث التنافس  ةكَ بَ شَ الوفي 
 . 112 - 112الصور الواردة في الكتاب المدرسي صفحتي  انظر ¤ 
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 .األنظمة البيئية ؟ يُّرَغَعدِّد أسباب َت/  16س
 :يحدث بسبب األنظمة البيئية يُّر غَ تَ /  16ج

 ( .األمطار   –األعاصير   –البراكين )  الظواهر الطبيعية( 1          
 ( .عندما تهاجم أسراب الجراد النباتات فإنها تقضي عليها وتترك كل المجتمع الحيوي في النظام دون غذاء )  المخلوقات الحية( 2          
 ( .بعض هذه التغيرات ضار وبعضها مفيد , شآنه شآن بقية المخلوقات الحية يغير في األنظمة البيئية المحيطة به )  اإلنسان( 3          

 ( .التلوث   –االكتظاظ السكاني   –إزالة الغابات ) التغيرات الضارة التي يسببها اإلنسان للنظام البيئي ومن                           
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 .يف النظام البيئي  يُّرَغَتحدث أ هلا احليوان عندما َيلَجات اليت َييَّوِكُلذكر بعض السُُّأ/  17س
  : هيفي النظام البيئي  ي رغَ حدث تَ آ لها الحيوان عندما يَ لجَ ات التي يَ ي  وك  لُ الس  /   17ج

 .الحادث في بيئته  ي رغَ تَ للاستجابة الحيوان هي :  ةمَ اءَ وَ المُ  -1          
 .وعن مسكن مناسب , والبحُ عن مصدر جديد للغذاء والماء مسكنه إلى تغيير  الحيوان حيُ يَلجآ:  االنتقال إلى أماكن جديدة -2          

 
 ولم تحصل على حاجتها من الغذاء والمآوى , بيئاتها  اتي رغَ تَ ف المخلوقات الحية مع ي  كَ تَ إذا لم تَ  •         

 ( .النوع كلها  أفراداختفاء أوعدم وجود  هو:  االنقراض)  ةالمنقرضَ  األنواع منتموت وتصبح فسوف             
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 .ف على املعادن رَُّعملستخدمة يف التَّاخلصائص اَعدِّد /  18س
 .المخدش  -4        يقر  البَ  -3         ةاوَ سَ القَ  -2       لونال   -1  : على المعادن هي فر  عَ الت  ستخدمة في الخصائص المُ   /  12ج
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 6من  6صفحة 

 

 . مع ذكر أمثلة . ب أنواعها َسنِّف الصخور َحَص/  19س
 : إلى ثالثة أنواع هي الصخورتَُصن ف /    12ج

  . َرانيتالج –البازلت  –اج البركاني الزج: مثل    ةــيــ  ار  الصخور الن   -1    
 . الحجر الرملي: مثل    ةي  وب  سُ الصخور الر   -2    
 . ُكَوارت زيتال –خام ر  ال: مثل    ةلَ و   ـحَ تَ الصخور المُ  -3    
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 .ر املاء على األرض اِدَصَمدِّد َع/  ( أ )فقرة  21س
 :الماء على األرض هي  راد  صَ مَ  / ( أ )فقرة  21ج
ي ةٌ ما يقارب ثالث أرباع سطح األرض  والمحيطات تغطي البحار  : طاتــــــــار والمحيــالبح(  1               ! .هائلة من الماء , إنها َكم  

 .( ماء مالح ) األمالح  كبيرة من كميةعلى توي حي ألنه الزراعةغير صالح للشرب أو لكن هذا الماء                                       
 

 .عذب  ماء   تحتوي على ب َركواألنهار وال الجداولمعظم   :بَِرك الجداول واألنهار وال(  2             
 . على كمية قليلة من األمالح هو الماء الذي يحتوي ب الماء العذ                                      
لالحالة الصلبة  بل فيال يوجد في الحالة السائلة على األرض العذب ماء المعظم                                         القمم الجليدية  ؛  حيُ تَشك  
 .  ية معظم الماء العذب على األرض على الجبال والُكتَل الثلج                                      

ل القمم الجليدية                                        ة    وتغطي أيضاً ا .ابسة غطي مناطق واسعة من اليسميكة من الجليد تُ  طبقاتوتَشك    لقار 
دة الجنوبية في القطب الجنوبي                                          .   المتجم  
 
 .في الفراغات بين الصخور تحت سطح األرض  ةالمخزون ياهالم وهي  : ةيَّ وفِ المياه الجَ (  3             
 
 
 

 .ل على املاء العذب ؟حُصكيف َن( /  ب )فقرة  21س
 :ل على الماء العذب عن طريق حصُ نَ( /  ب )فقرة  21ج
 الخزانات هي بحيرات طبيعية وبعضها اآلخر يبنيهمعظم البلـدان بها خزانات ضخمة يتجمع فيها الماء بعض هـذه :   اتانَز  الخَ  •                  

انات  اإلنسان                                          .يحصل الناس على احتياجاتهم من الماء عبر شبكات أنابيب المياه ومن هذه الخز 
 .المخزنة في باطن األرض ة ي  وف  الجَ للحصول على المياه قٌب يُحفَُر في األرض هو ثَ  ئرُ والب  :  ارـاآلبفرُ حَ  •                  
      
 .نقياً ونظيفاً الماء يصبح حتى  ت نقية ال محطاتاليتم تزويد الناس بالماء قبل الت آكد من سالمة استعماله لذلك يُعالج في  ¤        

 

 ــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ


