
 

 
 

 االختبارات المركزیة 
 "الصف السادس ابتدائي"

 ھـ١٤٤٠شعبان ١٠ثنین نموذج یوم اال
 ٠٢رقم النموذج 

 آلیة سیر االختبار والمدة الزمنیة: 

 
 النشاط

 
التھیئة وقراءة 

 التعلیمات

 
اإلجابة على القسم 

 األول
 القراءة

 
 استراحة

 
اإلجابة على القسم 

 الثاني
 الریاضیات

 
 استراحة

 
اإلجابة على القسم 

 الثالث
 العلوم

 دقیقة ٤٥ دقیقة ١٥ دقیقة ٤٥ دقیقة ١٥ دقیقة ٤٥ دقائق ٥ الزمن

 تعلیمات االختبار
  ًبتسلیمھا مع ورقة اإلجابة.ا وقم ال تكتب على ورقة األسئلة إطالق 

 كتابة البیانات المطلوبة ورقم نموذج االختبار في ورقة اإلجابة. تنسَ  ال 
 :یتكون االختبار من ثالثة أقسام 

  سؤاالً  ٢٥اختبار القراءة ویتكون من  األولالقسم. 

  سؤاالً  ٢٥اختبار الریاضیات ویتكون من  الثانيالقسم. 

  سؤاالً  ٣٠القسم الثالث اختبار العلوم ویتكون من . 

  على اإلجابة الصحیحة في الخانة المخصصة للجواب الصحیح.بالقلم قم بالتظلیل 

  تظلیل إجابتین للسؤال الواحد.یجوز ال  

 .یجب اإلجابة على جمیع األسئلة 

 .استخدم نفس ورقة اإلجابة لالختبارات الثالثة 

 

 

 وزارة التعلیم
 وكالة التخطیط والتطویر

 اإلدارة العامة للجودة وقیاس األداء

 ١٢من  ١
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 عتِذَاِر )ُق االْ النص األول: ( ُخلْ 

َ  انَ یًرا كَ غِ أ صَ طَ ساَن ُمعرٌض للخَ أنَّ اإلنْ  لَمْ بُني، اعْ  ًال: أَيْ ائِ بنھُ قَ یٌم اْ كِ أَوَصى حَ         َ ًما الِ بیًرا ، عَ كْ  وأ     ا ذَ ھَ ًال، وَ اھِ جَ  وْ أ

َ اقِ عَ ُسوِء الْ  ؤّدِي إلىَ ا یُ مَّ ه، مِ یرْ غَ  یُؤِذيَ  أُ قَدْ طَّ خَ الْ  ي لَ الُم عَ سْ اِس، ِلذا حثَّنا اإلِ یَن النَّ ةِ بَ دَّ وَ مَ ى الْ اِم ُعرَ صَ فِ نْ بِة، وا ى تحّرِ
اَل قَ  دْ قَ عھ؛ فَ بْ اٌء بطَ طَّ ساَن خَ نَّ اإلنْ ألِ رج. وَ حَ الْ  واطنِ ي مَ وقِعُنا فِ ا یُ كاِب مَ ارتِ  ذَّرنَا ِمنْ حَ اِلنَا، وَ واِلنَا وأَفعَ ي أَقْ فِ  صوابَ الْ 
َّ الخطّ  اٌء، وخیرُ طَّ م خَ آدَ  ابنِ  لُّ :"كُ   -مھ وسلَّ لیِ هللا عَ  صلىَّ  -ُسولُنا رَ  َ الذّ  وَ ھُ وابون"، وَ ائین الت َ ي أ َ  اريّ غفَّ ا ذٍر الْ بَ مَر أ ْن أ
ھ قَ یَن عَ احٍ حِ بَ رَ  نْ بالل بِ لِ  تَِذرَ عْ یَ  َ  ا كاَن ِمنْ مْ السَّوَداِء، فَ  ائًال: یا ابنِ یََّرهُ بِأُّمِ َّ لَ َخدَّهُ عَ  عَ ضَ وَ ْن أَبِي ذٍر إالَّ أ البًا طَ  ؛ىرَ ى الث

َ سَ مِھ؛ عَ دِ قَ بالٍل أْن یَطأَهُ بِ  ِمنْ   زلَّتِھ. نْ ك عَ فَِّر بذلِ كَ ْن یُ ى أ

 

 :)، وذلك باختیار اإلجابة الصحیحة ١٠ -١من ( بعد قراءتك للنَّص السَّابق أجب عن األسئلة التالیة 

١ 
 ر الخطأ من:دُ صْ قد یَ 

 الجاھل فقط. د الكبیر فقط. ج الصغیر فقط. ب الصغیر والكبیر. أ

 

٢ 

 یؤدي إلى:قد وقوع الخطأ 

تحدیث روابط  ب إیجاد روابط جدیدة. أ
 قدیمة.

توثیق الروابط  ج
 األخویة.

 قطع الروابط األخویة. د

 

٣ 
 :تطلق كلمة ( خطـّاء ) على من یخطئ

 نادًرا. د كثیًرا. ج قلیًال. ب أحیانَا. أ

 

٤ 
 َّ  رى:معنى كلمة الث

ُّ  أ  الغبار. د الحصى. ج العشب. ب دي.راب النَّ الت

 

٥ 
 ص:الفكرة العامة لھذا النَّ 

 اإلصرار على الخطأ. د تبریر الخطأ. ج تجاھل االعتذار. ب االعتذار عند الخطأ. أ

 

٦ 
 بعد أمر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لھ؟ -رضي هللا عنھ  -ماذا فعل أبو ذر 

 خالف األمر. د خرج من المكان. ج ترك األمر. ب استجاب لألمر. أ

 

٧ 
 واب في األقوال واألفعال ؟لماذا حثنا اإلسالم على تحري الصَّ 

 لنقع في الخطأ. د م من الخطأ.لَ سْ نَلِ  ج لنتقبل الخطأ. ب لنتتبع الخطأ. أ

 

٨ 
 ما معنى كلمة ( زلّتھ )؟

 فعلھ. د صوابھ. ج ه.ؤُ طَ خَ  ب اعتذاره. أ

 

 ١٢من  ٢

 



 

 ٠٢نموذج رقم            سادس ابتدائي     –: اختبار القراءة األولالقسم 

 

٩ 
 مرادف كلمة الحرج ؟ما 

احة. ب االعتزاز. أ یق. ج الرَّ  الفخر. د الّضِ

 

١٠ 
 " الكبیر ال یعتذر للصغیر وإن كان مخطئًا " ما رأیك في العبارة السابقة ؟

 ُمستبعدة. د ُمستحیلة. ج َصحیحة. ب َخاطئِة. أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٢من  ٣

 



 

 ٠٢نموذج رقم            سادس ابتدائي     –: اختبار القراءة األولالقسم 

 

 

 النَّص الثاني: أكثر من رأي

إحدى المداِرِس یلبسوَن المالبَس الملّونةَ، یختار بعَُضھم األلواَن الزاِھیةَ اعتقاًدا منھم بِأَْنھا  َطلَبةُ كاَن           

یكتفي بعضھم بالمالبِس ذاِت األلواِن وَ ألنَّھا ُمثیرةٌ، ، یلبس آخروَن المالبَِس الُمزرَكَشةَ وَ تَلِفُت األنَظاَر، 

وُكلَّما َكاَن بَِسیًطا ھادئًا دلَّ على ذوِق البِسِھ  ،ھٌر خارجيٌّ ال غیرالعتقادِھم أنَّ اللبِّاَس ُھَو مظ ؛الھاِدئةِ 

 وتواِضِعِھ.

المالبَس الثَّمینةَ َوتَفَاَخُروا بھا، واكتفى آخرون بالمالبِس البسیطِة ألنَّھا رخیصةُ  الطلبةِ لبََس بعض 

ھوا إلدارةِ المدرسةِ   للوصوِل إلى حٍل ُمالئٍم للجمیعِ، واختیاِر الثمِن، وقد تضایَق األھُل ِمن ھذه الحاِل، وتوجَّ

 .لباٍس موحٍد 

حثَْت اْلھیئةُ التدریسیةُ موضوَع اللبِّاِس، واتَّفَقت اآلراُء على توحیِدِه، وذلَك بعَد استشارةِ َوفي المدرسِة بَ       

لكنَّ أكثر  ،ریّتِھم في االختیارِ الفكرةَ، وَزَعُموا أنَّ َھذا یَتعارُض مَع حُ  الطلبةِ الطلبَة واألھِل. فعارَض بعُض 

لوا اللَّ  الطلبةِ  ِد؛ ألنَّھُ یالئُِم الجمیَع، وَ فضَّ  .الطلبةِ ُع الفروَق بیَن نَیمْ باَس الموحَّ

َر؛ ضَ وَن األخَ آخرون اللَّ و اْقتَرَح لوِن الّسماِء وزرقِة البحِر، اقترَح بعُضھم اللوَن األزرَق؛ ألنھُ جمیٌل بِ 

ا الفریُق الثالُث فَ  ،یرُمُز للنمِوّ واالْخِضَرارِ ألنَّھُ  ِر. وبعَد ضَ ِق واألخَ زرَ یِن األَ ونَوَن من اللَّ كَ أى أْن یَ رَ أمَّ

البحِث والمشاورة قاَل مدیُر المدرسِة: "األلواُن كثیرةٌ كاآلراِء، فلكٍل منَّا ذوقُھُ ورأیُھُ، لكْن من الضَّروري 

جمیَع ِلیَشعَر ُكلٌّ ِمنَّا أنَّھُ َشریٌك فِي اْلقَراِر فَیْحتَِرَمھُ َویعَْمُل َعلَى تَْنِفیِذِه، فََھیَّا الوُصوُل إلى اتَّفاٍق یُرِضي الْ 

 يٍ واحٍد". نتَِّفُق َعلَى أَْلواِن اللّباِس ِلیُكوَن ِمنَّا َولَنَا، َویَرْمُز إلَى تَعدُِّد آرائِناَ واتِّفاقنا في النِّھایِة َعلَى َرأ

َوتَمَّ اْختِیاُر اْأللَواِن َحَسَب رأيِّ األَغْلب، وأَصبَح اللَّباُس ُموّحًدا ُرغَم تَعدُِّد  ،ى استفتاٌء بیَن اْلطَّلبةَجر       

 الّطلبةُ ألَوانِھ، والتَزَم اْلجمیُع بِارتَدائِھ، فَتَنفََس األَھُل الصُّعداَء وارتاحوا ِمن اْلبَحِث اْلمتواصِل، وَصار 

 وصغیٍر وكبیٍر. ،ال فرَق بیَن غنيٍ وفقیرٍ  ،رِھممتساویَن فِي مظھ

 

 )، وذلك باختیار اإلجابة الصحیحة:١٨ -١١بعد قراءتك للنَّص السَّابق أجب عن األسئلة التالیة ( من 

 ١٢من  ٤
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١١ 
 ما العنوان المناسب للنص؟

 المدرسة. طلبة د الموحد. باساللّ  ج ألوان اللِّباس. ب .ةمالبس اْلطلب أ

 

١٢ 
 باس؟ما ھي الفقرة التي ورد فیھا استیاء األھالي من تعدد اللّ 

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

 

١٣ 
 لباس المدرسة: ألوانكان رد فعل األھالي بشأن تعدد 

 الرفض. د االنزعاج. ج االھتمام. ب التشجیع. أ

 

١٤ 
 " ھیا نتفُق على ألواِن اللباِس لیكوَن منا ولنا" من قائل ھذه العبارة؟ 

 المدرسة. قائد د أھالي الطالب. ج الھیئة التدریسیة. ب طالب المدرسة. أ

 

عداَء  ١٥  ما المقصود بعبارة : تنفَس األھُل الصُّ

 اقـترحوا رأیـًا. د تناقشوا بینھم. ج تضایقوا كثیًرا. ب شعروا باالرتیاح. أ

 

١٦ 

 على: دلُّ یَ  موحدٍ  بلبٍس  في المدارِس  الّطلبةالتزام 

انعدام الذوق  ب االتفاق المشروط. أ
 الشخصي.

 احترام األنظمة د الحرمان من الحریة. ج

 

١٧ 

 ما الذي ُشبّھ بكثرةِ األلوان؟

كثرة ألوان  ب .الطلبةأجناس  أ
 اللَّباس.

 المالبس المزركشة. د تـعـدد اآلراء. ج

 

١٨ 

 في الرأي؟ ل عند حدوث اختالفٍ مثَ ما التصرف األَ 

التشاور واألخذ  ب التعصب للرأي. أ
 برأي األغلبیة.

ترك القرار للشخص  ج
 األقوى.

تــرك الــموضوع بدون  د
 قــــرار.

 

 

 

 

 ١٢من  ٥ 
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 النَّص الثالث: (الفََرزدُق)

ِ التَِّمیِمي َوُكْنیتَھُ أَبُو فِراس، ُویُلقَُّب باْلفََرزدِق ِلَضَخا      اُم بِْن َغِالٍب بِْن َصْعَصعٍَة الدَّاِرمّي ُھِم اسمھُ َھمَّ مِة َوتجَّ
. واْلفَرزدُق یُشبھُ ُزَھیَر بِْن أَبي ُسلمى فَِكَالھما ِمْن ُشعراِء الطَّبقِة  َوجُھھ، ُوِلَد في مدینة كاِظمٍة َوَعاَش بِاْلبصرةِ

 اْألولَى. كاَن الفرزدُق َكِریًما ُجَواًدا یُِجیُر من استََجار بھ. 

ریٍر ِلُمدةِ نصِف قَرٍن ُعِرفَت ھذه القصائُد بِالنَّقَائِض َوَكاَن َكثِیُر الِھَجاِء فَقَْد تَبَاَدَل قَصائَد اْلِھَجاِء َمَع الشَّاعِر جَ      
 .یرٌ رِ اهُ جَ ثَ رَ تَّى تُوفي وَ حَ 

ُ األُمرِ  ینَ تَنَقَّل الفرزدُق بَ       دحھم.مْ یَ  عودُ ھُجوُھم ثُمَّ یَ یَ  مَّ اء یَمدُحُھم ث

صِف، وَ جاِء والْ ھِ خِر والْ فَ دحِ والْ مَ ي الْ ا فِ ارعً بَ  انَ ، وكَ عریةِ الشّ  ودةِ جَ والْ  وبِ لُ سْ وةِ األْ قُ رزدق بِ فَ وتمیَّز شعُر الْ       
ة ربیِ عَ الْ  ماتِ كلَ الْ  نْ ثیِر مِ كَ الْ  اءِ یَ حْ ي إِ فِ  فضلُ الْ  ھُ عودُ لَ ا یَ دمَ نْ عِ  لكَ ى ذَ تجلَّ یَ ریئًا، وَ ریًحا وجَ وصَ  عراءِ ُمقَدًما في الشُّ  انَ وكَ 
َّ القصَ  نْ عدید مِ الْ  ھُ لَ ، وَ دثرتْ ي انْ التِ   ة.ئعِ ائد الرا

 )، وذلك باختیار اإلجابة الصحیحة: ٢٥ -١٩بعد قراءتك للنَّص السَّابق أجب عن األسئلة التالیة ( من 

 

١٩ 
 من النَّص أنَّ الفرزدق كان: حُ یتضَّ 

 ین.خدَ صغیر الْ  د الوجھ. أحمرَ  ج قبیًحا. ب .جمیًال  أ

 

٢٠ 

 ما النَّقائض ؟

قصائد ھجاء  ب قصائد مدح. أ
 متبادل.

مزیج من المدح  ج
 والھجاء.

 قصائد الرثاء. د

 

٢١ 
 إدخال الفرزدق للكثیر من الكلمات المندثرة یَدلُّ على:

 روعتھ. د ره.عْ جودة شِ  ج جرأتھ. ب ُحبِّھ للھجاء. أ

 

٢٢ 
 یتشابھ الفرزدق مع زھیر في:

 المرتبة الشعریة. د الكرم. ج مكان المیالد. ب الوجھ. أ

 

٢٣ 

 ة ھي:یَ نْ الكُ 

فة تغلب على ِص  ج تبدأ بـ أبو. ب االسم الصریح. أ
 الشخص.

 االسم المستعار. د

 

٢٤ 
 :الفرزدق شاعرٌ  من النَّص أنّ  حُ تضَّ یَ 

 .مبتدئٌ  د .متواضعٌ  ج .فقیرٌ  ب .متمكنٌ  أ

 

 توحي بأنھم:" عبارة "شعراء الطَّبقة األولى ٢٥

 قدماء. د حریصون. ج  متفوقون. ب أغنیاء. أ

 انتھى قسم القراءة

 

 القسم التاليال تنتقل إلى 
 حتى یأذن لك المعلم

 

 ١٢من ٦
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 ٠٢سادس ابتدائي                      نموذج رقم  –القسم الثالث: اختبار العلوم 

 مي الماجما عندما تبرد في باطن األرض أو فوق سطحھا؟ماذا نسّ  ١

 صخور رسوبیة. د.  صخور جیریة. ج.  صخور متحولة. ب. صخور ناریة. أ. 

 ماذا یمكن أن یحدث نتیجة وقوع زلزال قوي في قاع المحیط؟ ٢

 تكون مركز لزلزالٍ  ب.  ریاح قویة. أ. 

 سطحي.

 ظاھرة تسونامي. د.  إعصار حلزوني. ج. 

 إلنتاج الطاقة الكھربائیة بالطاقة:اقة النَّاتجة من استخدام طاقة المیاه الجاریة ى الطَّ تُسمَّ  ٣

 الھوائیة. د.  مسیة.الشَّ  ج.  الحراریة. ب.  الكھرومائیة. أ. 

 ما أبرز الجھود التي تبذلھا المملكة في الحفاظ على المیاه العذبة؟ ٤

. التوسع في  ب تشجیر المدن. أ. 
 زراعة القمح.

 التَّجمید. د.  ترشید االستھالك. ج. 

 ما) ما المصطلح المناسب لھذه العبارة؟ (المقدرة على إنجاز عملٍ  ٥

 القصور الذاتي. د.  الطاقة. ج.  القوة. ب.  الشُّغل. أ. 

 ما السبب الذي یؤدي إلى توقف الجسم المتحرك؟ ٦

 القصور الذاتي. د.  المسافة. ج.  السرعة. ب.  قوة االحتكاك. أ. 

        O2H2→     2+ O 2H2ما نوع التَّفاعل الكیمیائي الذي تمثلھ المعادلة الكیمیائیة التالیة؟     ٧

 إبدال. د.  طارد للطاقة. ج.  إحالل. ب.  اتحاد. أ. 

 تحصل علیھ األشجار للقیام بعملیة البناء الضوئي؟ التالیة من صور الكربون ی�اأ ٨

ثاني أكسید  أ. 
 الكربون.

 األكسجین. د.  البروتین. ج.  الجلوكوز. ب. 

 تتكاثر النباتات الالبذریة بواسطة: ٩

 األبواغ. د.  الثِّمار. ج.  الورود. ب.  األزھار. أ. 

 عن القمر؟ الشمِس  أشعةَ  ماذا یحدث عندما تَْحِجب األرضُ  ١٠

 فصول األربعة.الْ  د.  سوف القمر.خُ  ج.  سوف الشمس.كُ  ب.  یل والنھار.اللّ  أ. 

 بالغرفة األولى، فما الذي سیحدث؟ التماسٌ على التوالي، وحدث  تانمتصل غرفتانلدیك  ١١

یتوقف التیار  أ. 
الكھربائي عن 
 الغرفة األولى.

یتوقف التیار  ب. 
الكھربائي عن 
 الغرفة الثانیة.

یتوقف التیار  ج.
الكھربائي عن 

 .الغرفتین

یعمل التیار في كال  د. 
 الغرفتین.

 الطالبَ  فإنَّ  ا إلى زمیلھِ وقذف جسمً  للتزلُّج على الجلیدِ  في مضمارٍ  ا على زالجةٍ إذا وقف أحد الطالب ساكنً  ١٢

 أّيِ القوانین التالیة؟ تتبعھذه الحركة  .ا عن زمیلھِ یتحرك بعیدً 

قانون نیوتن  ج.  قانون نیوتن الثاني. ب.  قانون نیوتن األول. أ. 
 الثالث.

 قانون الجذب. د. 

 ما الذي یحدث عند ارتفاع درجة حرارة جسم ما؟ ١٣

 یتقلص. د.  یتكثف. ج.  ینكمش. ب.  یتمدد. أ. 

 

 

 ١٢من  ١٠

 



 

 الوصف المناسب لتغیر المادة حین تبخرھا ھو أنھا تتغیر من: ١٤

 ج.  الصلب إلى السائل. ب.  السائل إلى الغاز. أ. 
لسائل إلى ا

 .الصلب
 الغاز إلى السائل. د. 

 بماذا یمكننا تشبیھ الذرة؟ ١٥

 الشحنات الكھربائیة. د.  الغیوم. ج.  المجرات. ب.  الشمسي.النِّظام  أ. 

 ا لخصائصھا المشتركة؟الحیة إلى مجموعات تبعً  لمخلوقاتِ ا العلماءِ  مى تقسیمُ سَّ ماذا یُ  ١٦

 .النوع د.  .التصنیف ج.  .التكاثر ب.  .التغذیة أ. 

 ا للطاقة في الخلیة؟لماذا تكون المیتوكندریا مصدرً  ١٧

 أ. 
ھا تستمد طاقتھا ألنّ 

 .من الشمس
 ب. 

ھا تقوم بعملیة ألنّ 
 .البناء الضوئي

 ج. 
َّ  ألنَّ  نفس الخلوي الت

 .یحدث بداخلھا
 د. 

ھا تحتوي على ألنَّ 
 .المادة الوراثیة

 :بسبب أنتستفید األغنام من الطاقة الموجودة في األعشاب وذلك  ١٨

 أ. 
 األعشابتحتوي 

 .على الماء
 ب. 

تحولھا إلى طاقة 
 .عن طریق التنفس

 ج. 
تقوم األغنام بعملیة 

 .البناء الضوئي
 د. 

تمتص األغنام أشعة 
 الشمس.

 بأنّھا عالقة: ھذه العالقة فُ ِص عندما یستفید مخلوقان من العالقة نفسھا، نَ ١٩

 .تنافس د.  .تطفل ج.  .تعایش ب.  .تكافل أ. 

 عددھا بالمالیین خالل فترة زمنیة قصیرة، ما السبب الذي یفسر ذلك؟ فیصبحَ  یمكن للبكتیریا أن تتكاثرَ  ٢٠

 أ. 

ألن لھا أھداب 
وأسواط تساعدھا 

 .على ذلك

ألن الخلیة البكتیریة  ب. 
 .تحتوي على نواة

نھا تعیش في أل ج. 
ظروف بیئیة 

 .قاسیة

 ألنھا تتكاثر الجنسیاً. د. 

 العبارات التالیة صحیحة؟  أيُّ  ٢١

 أ. 
ناَخ ھو متوسط المُ 

 .الحالة الجویة

ناَخ من یتغیر المُ  ب.
 .یوم إلى آخر

الطقس ھو أي  ج. 
تغیر مؤثر وطویل 

 .المدى

ناَخ ھو الحركة المُ  د. 
 .المستمرة لألمواج

 ة باألشھر األخرى؟ من أشھر السنة كانت درجة الحرارة أعلى مقارنً  في أي شھرٍ  ٢٢

 

 .نوفمبر د. .یونیو ج. .ینایر ب. .دیسمبر أ.
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 ١٢من  ١١

 



 

 بماذا یسترشد الُخفَاش إلى فریستھ في الھواء؟ ٢٣

 الحرارة. د.  الصدى. ج.  الضَّوء. ب.  المغناطیس. أ. 

وئیة المنكسرة؟ما األداة التي تُجّمع  ٢٤  األشعة الضَّ

 المنشور الزجاجي. د. المرآة المستویة. ج.  العدسة المحدبة. ب.  العدسة المستویة. أ. 

 خدم فیھا المنقلة أو البوصلة؟تَ سْ ما وحدة قیاس االتجاه والتي یُ  ٢٥

 النیوتن. د.  الدرجة. ج.  السنتیمتر. ب.  المتر. أ. 

 المبكر لألمراض الوراثیة قبل الزواج؟ یلتزم الجمیع بالفحِص ماذا تتوقع عندما  ٢٦

 أ. 
تنخفض نسبة 
 اإلصابة بھا.

 ب. 
تزداد نسبة اإلصابة 

 بھا.
 ج. 

ال تتغیر معدالت 
 اإلصابة.

 د. 
تنتقل األمراض المعدیة 

 بین الناس.

 أن یتبعھا أي طالب بالمدرسة لمنع انتقال األمراض بین طالب المدرسة؟ یُرَجحْ ما أھم الممارسات التي  ٢٧

 أ. 
زیارة الطبیب 

 باستمرار.

إغالق نوافذ غرفة  ج.  النَّظافة الشخصیة. ب. 
 الصف.

 الغذاء المتوازن. د. 

 واختالف لون فرائھا، ما سبب ذلك برأیك؟ عن الدببةِ  اوثائقیً  اخالد برنامجً  شاھدَ  ٢٨

تتغذى بعضھا على  ج.  اختالف حجمھا. ب.  اختالف بیئاتھا. أ. 
 األعشاب.

 تأثرھا بدرجة الحرارة. د. 

 :من التربة إلى األوراق في األشجار العالیةكیفیة وصول الماء التفسیرات التالیة یبین  ا منأیَّ  ٢٩

تحتوي سیقان النبات  أ. 
على خالیا 
 الكامبیوم.

جذور النبات لھا  ب. 
قدرة عالیة على 
 دفع الماء ألعلى.

ساق النبات مغطى  ج. 
بطبقة تحمیھ من 
 حرارة الشمس.

عملیة النَّتح تسبب  د. 
 سحب الماء ألعلى.

 ھو: حالي ال تعیش في ھذه البیئة سبب ذلكالقطبي یعیش في البیئة الباردة بینما السَّ  الدُّبُ  ٣٠

 أ. 
أنَّ السحالي من 

 ذوات الدم الحار.
 ب. 

أنَّ السحالي من 
 ذوات الدم البارد.

 ج. 
أنَّ الدببة من ذوات 

 الدم البارد.
 د.  

أنَّ السحالي تستطیع أن 
تحتفظ بدرجة حرارة 

 جسمھا.

 

 

 

 

 

 انتھى االختبار
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