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 ٠٤نموذج سادس ابتدائي                       –: اختبار القراءة األولالقسم 

 النص األول: ِحنَكةُ ِطْفل

دخَل الطَّفُل على والدِه الذي أْنھكھُ العمُل، فمْن الصَّباحِ إلْى المَساِء ِوَھَو یُتَابُع َمَشاِرْیعَھُ َوأعمالِھ، فلیَس        
لي قصةً، فقد  فُل: لماذا یا أبي لم تعْد تَلعُب معي َوتَقولُ وقٌت للُمكوِث في البیِت إْال لألكِل أْو النَّوم. الطِّ  لَدْیھ

 وتقول لي قَِصةً؟ األُب: یا ولدي أنا ال معي الیوَم قلیًال  بَ َمعَك، َفما َرأَیَُك أْن تَلّعَ  لقصصَك واللَِّعبِ اشتقُت 

الشَيء الكثیَر َو َوقتي ثمیٌن. الطفُل: أْعِطني فقْط ساعةً  للِّعِب وضیاع الوقت، فعندي من األعمالِ  وقت لديَّ 
األُب: یا ولدي الحبیُب أنَا أَعمُل وأكدُح من أَْجلِكم، والسَّاَعةُ التي تریدني لَك یا أبي.  َك، فأنا ُمْشتَاقٌ مْن َوقتِ 

ا اذھْب َمعََك، َھیَّ  عَھُ یَّ ألُضَ  ٍلایر، فال وقت لديَّ  عْن ِمئةِ  أَْن أقضیھا معََك أَْستَطیُع أن أكسَب فَیھا َما ال یقلُّ 
 .والعْب َمع أُِمكَ 

أبیھ.  على ا فَْیْدُخلُّ ْمفتُوحً  وفي أحِد األیاِم یرى الطفُل باَب المكتبِ  ،تمضي األیاُم ویزداُد انشغاُل األبِ    
ریاالٍت، ماذا تصنع  خمسَ َمْصروفًا  یومٍ  كلَّ  لماذا؟ فأنا أعطیكَ  األُب: .الطفُل: أَْعطِني یا أبي خمسة ریاالتٍ 

ً اا ھیّ  بھا؟ َو َحزیٌن، ویجلُس األُب یفكُر فیما فعلھُ مع االبَن َوھُ ا. یَْذھُب ْغُرْب َعْن وجھي، لْن أُْعطیَك اآلن شیئ
ُر أْن یذھَب إلى ا بُھذه الریاالِت فرحً  ویعطیھ خمَس ریاالٍت. ففَرح الطفلُ  ،غرفتِھ لكي یراضیھ ابنِھ، َویُقَّرِ

ھ إلى َسرْیره َورفَع وَساََدتھ، َوَجَمع النُّقودَ عظیمً  عندھا تََساءَل األُب فِي  ا!بھُ تِّ التي تحتھا، وبدأ یُر ا، و تََوجَّ
: كنُت أدخُر َمْصُروفي كلَّ ھذِه النُّقود وتَطلُب منِّي المزیَد؟ قَاَل الطفلُ  َدَك َكلَّ نْ : كیَف تَْسأَلني َوعِ قَائًال  ،َدْھشةٍ 

 ساعةً ِمْن َوْقتَِك.ن َوْقتَِك تقضیھا َمِعي، واآلن ُخْذ یَا أبي النُقوَد وأَْعِطني یوٍم ألَجمع مئةَ ٍلایر مقابَل ساعٍة مِ 

 )، وذلك باختیار اإلجابة الصحیحة:٨ -١بعد قراءتك للنَّص السَّابق أجب عن األسئلة التالیة (من 

١ 

 ماذا طلب الطفل من والده؟

األكل والخروج في  أ
 نزھة.

عب وقراءة اللّ  ب
 قصة.

فر والجلوس على السّ  د مالبس وأحذیة جدیدة. ج
 شاطئ البحر.

 

٢ 
 أیَّا من الطرق التالیة استخدمھا الطفل مع والده؟

 االنعزال. د البكاء. ج الغضب. ب المناقشة. أ

 

٣ 

 ما الحیلة التي لجأ إلیھا الطفل لحل المشكلة؟

صرف المال لشراء  أ
 لعبة تسلیة.

جمع المال  ب
لشراء ساعة 

 من وقت والده.

اللجوء لألم لقراءة  ج
 قصة.

 فت نظر الوالد.لَ الصراخ لِ  د

 

٤ 
 من ھما طرفا الحوار؟

 األب واألم. د .الطفل واألخ ج الطفل واألب. ب الطفل واألم. أ

 

 

 ١٤من  ٢



 

 ٠٤سادس ابتدائي                      نموذج  –القسم األول: اختبار القراءة 

٥ 
 أین كان یحتفظ الطفل بنقوده؟

 تحت الوسادة. د الخزانة. ج الحقیبة. ب المحفظة. أ

 

٦ 

 قراءة القصة مع والده؟ الطفللماذا اختار 

لقضاء وقت أطول مع  أ
 والده.

لیحصل على عشرة  د لعدم معرفتھ بالقراءة. ج لحبھ للقصص. ب
 ریاالت.

 

٧ 
 صف مشاعر الطفل تجاه والده.

 التوتر. د القھر. ج الفرح. ب االشتیاق. أ

 

٨ 
 الحوار؟ما الھدف من 

 شراء الحصالة. د ترابط األسرة. ج جمع المال. ب قراءة القصة. أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٤من  ٣ 



 

 ٠٤سادس ابتدائي                      نموذج  –: اختبار القراءة األولالقسم 

 اإلحساُن َیصنَُع اإلنسانَ النص الثاني: 

یحاُت تلَك الصّ  انَطلقتْ  !َھّال ساعدني أًحد" ،اسكتلنداَحَدَث َذِلك ُمْنذُ ُعقوٍد َمَضْت فِي النجدة! النجدة! "
ٌح سَ  مستنقعٍ قریٍب، ِمنْ   .یََد اْلعونِ  اْلَخِطیرة ِلمدِ  طقِة الُمستَنقعِ نْ و مَ حَ طلَق نَ انَفقیٌر، وَ  اسكتلنديِمعھا فالَّ

آهُ ا رَ َھالَھُ مَ الِك فَ ھَ ى الْ لَ َقد َشاَرَف عَ یٍف، وَ ثكَ  ودٍ سْ ٍن أَ یْ ي طِ وُص فِ غُ ًى یَ تَ الُمفَاَجأةُ! لَقَد َوَجَد فَ  تْ انَاَك كَ نَھُ وَ     
 ُجھٍد َجِھیٍد ِمن انتَِشاِلھ. مكََّن َبعدَ تَ  یَر أنَّھُ غَ 

ُح صَ یوِم التَّاِ ي الْ فِ و َسیًّدا ثَریّا دما فَتََح الباَب َوَجد أَماَمھُ نَعِ ُكوِخھ، وَ اِب ى بَ لَ اٍت عَ رقَ وَت طُ لي َسِمَع الفالَّ
ُح المسكیُن في حَ  وصل إلى المكان في مركبٍة فخمة  شخًصا لھ مثلَ  عن السبب الذي یجعلُ  یَرةتَساَءل الفالَّ

ّ اَدَر الرّ یُث بَ عًا، حَ ریِ دُّ سَ الرّ  انَ كَ و .ھذه المكانة یأتي إلیھ  ًال: ائِ ريُّ قَ جُل الث

ھكذا كاَن َوأََنا ُھنَا ُألعطیك ُمكافئة". َخیِر ي ُصنعِ الْ  فِ بیًال ا نَوذجً مُ لَك نَذَ بِ  قدَّمتُ مِس، وَ ذَت ابني باْألَ نقْ أَ  قدْ لَ "    
ح َرفََض المكافأةَ التي ُعِرَضت علیھِ  وبینما كاَن الرجُل یَجوُل بنظرِه في أنحاِء  .ردُّ الرجِل األنیِق، لكنَّ الفالَّ

ساعدت بيٍ صغیٍر كاَن یقفُز في أرجاِء الكوخِ، حینھا قاَل: بما أنَّك  المتواضعِ، وقََعت عیناهُ على صَ الَمسكنِ 
ُح: وكیَف یكوُن ذلَك؟ أجاَب الرجُل: تسمُح لي باصطحاِب ابنَك َمعي،  .ابنكَ نني سأساعد إولدي ف سألھ الفالَّ

 ّ زَم النبیُل الثرُي بوعِدِه قَبَِل العرَض. التَ و الفقیرِ  تَسَم الفالحُ ابْ لَقَّى أرقى تعلیٍم في البالد. وسأَحِرُص على أْن یت
َج   ُكلیِة الطّبِ بمدینِة لندن. ِمنْ ِطیلة سنواِت دراسِة الصبي في المدارِس والجامعاِت إلى أن تخرَّ

َم بدوِره ھدیةً ثمینةً للعالِم بأسره، لقد      حِ ِمن الرجِل دافعًا لھ لیُقّدِ كانت المنحةُ التعلیمیةُ التي تلقاھا ابن الفالَّ
 م.١٩٢٨اكتشف (البنسلین) وكان ذلك عام 

صبح باإلمَكاِن أََجْل، كاَن الصبُي ُھو (إلكسندر فلیمنج) الذي بفضلِھ بَدأت صفحةٌ جدیدةٌ في عالِم الطّبِ، وأ    
 عالُج العدید ِمن األوبئِة واألمراِض المعدیِة.

 :باختيار اإلجابة ال��يحة ، وذلك) ١٦ -٩من  (ابق أجب عن األسئلة التالية ص السَّ �عد قراءتك للنَّ 

٩ 

 :على یدل للمال الفالح ضُ فْ رَ 

 غروره. د أنانیتھ. ج عزة نفسھ. ب .ثرائھ أ

 

١٠ 

 النبیل؟ الرجل إحسان أثر وصل أین إلى

 للعالم. د للفالح . ج ألھل القریة. ب البنھ. أ

 

 

 ١٤من  ٤



 

 ٠٤سادس ابتدائي                      نموذج  –: اختبار القراءة األولالقسم 

١١ 
 :الفالح فیھا یعیش التي المنطقة في وردت التي السطح مظاھر من

 .طینیة مستنقعات د .رملیة كثبان ج .عالیة جبال ب .سھلة أرض أ

 

١٢ 

 :شخصیات على اشتملت القصة

 سلبیة. د شریرة. ج .وشریرة رةخیّ  ب خیّرة. أ

 

١٣ 

 :على تدل السابقة العبارة"  اسالنَّ  بین یضیع ال المعروف" 

 النبیل الرجل تكفّل ب .البنسلین اكتشاف أ

 .الفالح البن

 في الطفل مساعدة د .للمال الفالح رفض ج

 .المستنقع

 

١٤ 

 : ھو البنسلین مكتشففلیمنج  إلكسندر

 في سقط الذي الصبي ج .النبیل الرجل ب .الفالح ابن أ

 .الطین

 الفالح. د

 

١٥ 

 :على تدلُّ  العبارة ھذه" ریابتسم الفالح الفق" 

 من الفالح حزن أ

 .العرض

 الفالح رفض ب

 .للعرض

 من الفالح غضب ج

 .العرض

 .للعرض الفالح فرح د

 

١٦ 

 :على یدلُّ  الطفل أخذ في النبیل الرجل استئذان

 كرھھ للفالح. د خوفھ من الفالح. ج .السؤال في تردده ب .الفالح مع أدبھ أ

 

 

 

 ١٤من  ٥ 



 

 ٠٤سادس ابتدائي                      نموذج  –: اختبار القراءة األولالقسم 

 لَیلَةٌ في حیاِة بََدّوِي  الثالث:النص 

يٌّ فقیٌر بمالھِ   ،َحَدَث في یوٍم ِمن األیاِم في بادیِة العرِب أْن َذاَع صیُت حصاٍن أصیٍل كاَن یملُُكھُ بََدّوِ
الحصاَن اِحبِھ ُدوَن جدوى؛ إذ إنَّ صَ  نْ راَءهُ مِ وا شِ اولَ حَ صاِن وَ حِ غنٌي بَدَماثَِة طبعِھ، أُعجَب الكثیرون بھذا الْ 

كاَن بمثابِة عائلتِھ! لْم یَُكْن للبََدوي زوجةٌ وال أوالٌد، فاعتنى  :یعمَ درُك الجْ ا یُ ثَر ممّ كْ احبِھ أَ صَ یمثُِّل لِ  انَ كَ 
 بحصانِِھ اعتناَء األُّمِ بأَوالِدَھا. 

ّيِ تَاِجٌر ُمخادعٌ یُریُد ِشراَء الحصاِن، لكنَّ في یوٍم ِمن األَ  يَّ َرفََض طلبھُ وأَصرَّ یاِم قَِدَم إلى البََدّوِ  البََدّوِ
َّ بَ ى موقفِھ، وَ لَ عَ  َّ  ادَ عَ نیئٍة، فَ ٍة دَ طَ ي خُ اجُر َرغبةَ البََدّوِي فَكََّر فِ دًال ِمن أْن یَحترَم الت ا اِء ُمتنكرً مسَ ي الْ اجُر  فِ الت
َب بِھ أَ یلتَھُ في ِض لَ  يَ قضْ ْن یَ لبًا أَ اِ حراء، طَ رُّ الصّ َكھُ حَ نھْ تاجٍ أَ حْ یٍر مُ قَ ثیاِب فَ بِ  ّيِ، فرحَّ حیٍب، رْ َل تَ مَ جْ یافِة البََدّوِ
َ سَ بَن، وَ اهُ اللّ قَ سْ أَ حَم، وَ َمھُ اللّ عَ طْ أَ وَ  َّ ٍة مُ اعَ ى سَ تّ مرهُ حَ ا َ ت يُّ نَنما كَ یْ بَ یِل. وَ اللَّ  رةٍ ِمنَ خِ أ  ُر ِمنْ اجِ تَ الْ  بَّ ا ھَ مً ائِ اَن البََدّوِ

 ي طریقِھ.لَق فِ طَ انْ اَن، وَ صَ حِ طى الْ تَ امْ لیِھ، وَ اَم عَ ي نََت الِفَراِش الذّ حْ اِن تَ صَ حِ َع ثَمَن الْ ضَ وَ ِھ، وَ ومِ نَ

يُّ بَوْقعِ َر الْ عَ شَ  َّ  لُب ِمنْ طْ یَ  وَ ھْ اِن وَ صَ حِ اَء الْ رَ َع وَ دفَ انْ وَ ، ھِ ومِ نَ بَّ ِمنْ ھَ ِھ َف انِ صَ وافِر حِ حَ  بدّوِ ْن ِر أَ اجِ الت
ّ فَ وقَ تَ یَ  ّيِ وقاَل لھُ: " إنَّ ثمَن ِحصانَِك تحَت الفراِش فماذا تریُد؟ " ، التَّفَت الت  اجُر إلى البََدّوِ

: "أَ  ّ ا فعلَت، حَ مَ عرِب بَ الْ  نْ ي ال تُخبِر أحًدا مِ ا سیدّ وَك یَ جُ رْ قاَل البََدويُّ اِس استضافِة النَّ  نْ رُب عَ عَ تنَع الْ مْ  یَ ى َال ت
َّ جْ  وَ رَّ مَ . احْ "لمحتاجِ اعدةِ لْ مسَ یِم الْ قدْ تَ وَ   َصاِحبِھ.  إِلَىِحصاَن اَد الْ أَعَ ًال، وَ اجِر َخجَ ھُ الت

 :باختيار اإلجابة ال��يحة ، وذلك) ٢٥ -١٧من  (ابق أجب عن األسئلة التالية ص السَّ �عد قراءتك للنَّ 

١٧ 

 ص؟النّ  نوع ما

 قصیدة. د قصة. ج خاطرة. ب مقال. أ

 

١٨ 

 ؟ " صیتھ ذاعَ "  بـ المقصود ما

 .أخطاؤه انتشرت د .مالھ كثر ج .صوتھ ارتفع ب .سمعتھ اشتھَرت أ

 

١٩ 

 الثانیة؟ الفقرة تتحدث عمَّ 

 البدوي استرجاع أ

 .لحصانھ

َّ  خطة ب  ألخذ اجرالت

 .الحصان

 .زوجةُ البدويُّ  د .ھلحصان البدوي محبة ج

 

 ١٤من  ٦



 

 ٠٤نموذج سادس ابتدائي                       –: اختبار القراءة األولالقسم 

٢٠ 

 ؟ “الحصان امتطى“ بـ المقصود ما

 حصان.الْ  كَ سَ مَ  د حصان.الْ  قَ رَ سَ  ج حصان.الْ  بَ رَ ضَ  ب .حصانالْ  بَ كِ رَ  أ

 

٢١ 

 البادیة؟ معنى ما" العرب بادیة في األیام من یوم في حدث"

ِّ  د .الكریمة یافةالّضِ  ج .الواسعة األرضُ  ب .المظلمة یلةاللّ  أ  .ةالحرَّ  جارةالت

 

٢٢ 

َّ  ُوِصفَ   ھ:ألنَّ  مخادعبال اجرالت

 الَ مَ  قَ رَ سَ  ب .ءاِ مسَ الْ  في ربھَ  أ

 .يبدوّ الْ 

َّ  یدفعْ  مْ لَ  ج  .صانحِ الْ  خذِ ِأل  احتالَ  د .منالث

 

٢٣ 

َّ  دويالبَ  ركَ تَ   على: یدلُّ  وھذا عنده نامُ یَ  اجرالت

 .البدوي وفِ خَ  د .البدوي مِ رَ كَ  ج .البدوي ىنَ غِ  ب .البدوي لِ خْ بُ  أ

 

٢٤ 

َّ  جعل الذي السبب ما  لصاحبھ؟ حصانُ الْ  عیدُ یُ  اجرالت

َّ  وفخَ  أ  التاجر دفعِ  مدَ عَ  ب .قومھ من اجرالت

 .الحصان ثمن

ِ  كرامُ إِ  ج َّ  البدوّي َّ  اسُ سَ حْ إِ  د .اجرِ للت  .بالذنبِ  اجرالت

 

٢٥ 

 ص ؟للنّ  العام الغرض ما

الخجُل من  ب  .البادیةوصُف حیاة  أ
 .السرقة

 رینخَ اال وقِ قِ حُ  ترامُ احْ  ج

 .اباتنَغَ رَ  خالفت وإنْ 

ُ  د  .الخیول تجارة

 

 

 

 

 ال تنتقل إلى القسم التالي انتھى قسم القراءة ١٤من  ٧

 حتى یأذن لك المعلم

َ
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 أنَّھا: ما یمیز الصخور المتكونة ببطء شدید في األعماق ١

 .زجاجیة الملمس د. .ناعمة الملمس ج.  .خشنة الحبیبات ب.  .صغیرة الحبیبات أ. 

 حیث: یوصف البركان بأنھ بركان ساكن ٢

توقف عن الثوران  أ. 
یثور وال یتوقع أن 

 .مرة أخرى

تندفع منھ الالبة  ب. 
 .وتسیل بھدوء

توقف عن الثوران وقد  د.  .تندفع منھ الغازات ج. 
 .یثور مرة أخرى

 مما یلي لیس من طرق المحافظة على التربة؟ اأیً  ٣

المصاطب  ب.  .الحراثة الكنتوریة أ. 
 .المدرجة

 .إزالة النباتات د.  .األشرطة المتبادلة ج. 

 بـ: یرتبط تكون خزانات المیاه الجوفیة ٤

الصخور عالیة  أ. 
 .المسامیة

الصخور  ب. 
 .المتحولة

 .الصخور الناریة د.  .البلورات ج. 

 ھي طاقة: الطاقة الناتجة عن اھتزاز األجسام ٥

 .الكھرباء د.  .المغناطیس ج.  الصوت ب.  .الضوء أ. 

 ما وحدة قیاس القوة؟ ٦

 .الجرام د.  .النیوتن ج.  .الكیلو ب.  .المتر أ. 

 بـ: نسمي طریقة التعبیر عن التغیر الكیمیائي باستعمال الحروف واألرقام للمواد المتفاعلة والناتجة ٧

التعادل  ب.  .المعادلة الكیمیائیة أ. 
 .الكیمیائي

 .الخاصیة الكیمیائیة د.  .الرمز الكیمیائي ج. 

 تخفض نسبة الكربون من الھواء الجوي ھي عملیة:العملیة التي  ٨

تثبیت  ب.  .التنفس أ. 
 .النتروجین

 .البرق د.  .البناء الضوئي ج. 

 تسمى عملیة االنتقال المستمر من مرحلة تكاثر جنسي إلى مرحلة تكاثر ال جنسي بعملیة: ٩

 .اإلخصاب د.  .تعاقب األجیال ج.   .التلقیح ب.  .النمو والتكاثر أ. 

 

 ١٤من  ١١



 

 من الظواھر التالیة تحدُث بسبب الدورة الیومیة لألرض حول محورھا؟ اأیً  ١٠

 .الفصول األربعة د.  .تعاقب اللیل والنھار ج.  .خسوف القمر ب.  .أطوار القمر أ.

 أسالك الكھرباء مغطاة بطبقة من المطاط أو البالستیك ألن كلیھما:تكون  ١١

 .تنجذب للمغناطیس د.  .مصنوع من المعدن ج.  .یوصل الكھرباء ب.  .ال یوصل الكھرباء أ. 

، یعمل ھذا ا على قارب بالقرب من الشاطئ وقفز الطالب من القارب إلى الشاطئافترض أن أحد الطالب یقف ساكنً  ١٢
 االفتراض على مبدأ:

قانون نیوتن  ب.  .قانون نیوتن األول أ. 
 .الثاني

 .قانون الجذب د.  .قانون نیوتن الثالث ج.

 أي المواد التالیة یذوب في الماء؟ ١٣

 .السكر د.  .الرمل ج.  .نشارة الخشب ب.  .برادة الحدید أ. 

 ا؟ التالیة تكون مخلوطً إذا كان لدیك مجموعة خضروات فأي العملیات  ١٤

 .قلي الخضار د.  .طھي الخضار ج.  .شواء الخضار ب.  ر.تقطیع الخضا أ. 

 ا في النباتات والحیوانات؟ما العناصر األكثر شیوعً  ١٥

 ب.  .الفسفور والكالسیوم أ. 
البوتاسیوم 
 .والفسفور

 ج. 
الكربون 

 .والھیدروجین
 .الكبریت والنحاس د. 

 :الترتیب الصحیح للمراتب التصنیفیة العلیا من األعلى إلى األدنى ١٦

 أ. 
 -شعبة  -مملكة 

 .فصیلة –طائفة 
 ب. 

 -فصیلة  -شعبة 

 .طائفة –مملكة 
 ج. 

طائفة  -نوع  -شعبة 
 .جنس –

 د. 
 –جنس  -نوع  -مملكة 

 .فصیلة

 تخزن الفضالت والغذاء داخل الخلیة في: ١٧

 .غشاء الخلیة د.  .السیتوبالزم ج.  .النواة ب.  .العصاریةالفجوة  أ. 

 المخلوقات الحیة التالیة قادر على عملیة التنفس، وقادر على عملیة البناء الضوئي؟ أيُّ  ١٨

 .البكتیریا د.  .الثعلب ج.  .الصبار ب.  .الفراشة أ. 

 :الترتیب الصحیح لمستویات التنظیم في البیئة ١٩

 أ. 

 -جماعة حیویة

نظام  -مجتمع حیوي 
 .بیئي

 ب. 

 -نظام بیئي 

 -جماعة حیویة 

 .مجتمع حیوي

 ج.
األفراد  -نظام بیئي 

 .المجتمع الحیوي -
 د. 

 -المجتمع الحیوي  -األفراد 

 .الجماعة الحیویة

 ٠٤سادس ابتدائي                      نموذج  – العلوم: اختبار الثالثالقسم 

 

 ١٤من  ١٢



 

 تتكاثر بكتیریا (أ. كوالي) التي تعیش في أمعاء اإلنسان عن طریق: ٢٠

 .تكوین األبواغ د.  .االنشطار الثنائي ج.  .االقتران ب.  .التبرعم أ. 

 العوامل التالیة تؤثر أكثر في تحدید المناخ؟  أيُّ  ٢١

 .الضغط الجوي د.  .دوائر العرض ج.  .سقوط األمطار ب.  .خطوط الطول أ. 

 التعلیمات یجب أن یتبعھا محمد عند مشاھدتھ لھذه الصورة؟  أيُّ  ٢٢

 

 أ. 
یتناول المزید من 

 .السوائل
 ب. 

یلعب في الخارج 
 .اظھرً  ١الساعة 

 ج. 
یرتدي المالبس 

 .الثقیلة
 .یتناول مشروبات ساخنة د. 

 ماذا تستعمل الحیتان والدالفین لتحدید طریقھا والحصول على غذائھا؟ ٢٣

 .موجات الماء د.  .الحرارة ج.  .الصدى ب.  .الضوء أ. 

 (عندما یسقط الضوء على جسم فإنھ ینعكس). أي الخیارات التالیة مناسبة حسب قانون االنعكاس؟  ٢٤

 د.  .بزاویة أقل ج.  .بزاویة أكبر ب.  .بالزاویة نفسھا أ.
تختلف الزاویة حسب لون 

 .الجسم

 لماذا تختلف األوزان كلما ارتفعنا عن سطح األرض؟  ٢٥

 .الرفع د.  .الكتلة   ج.  .االحتكاك ب.  .الجاذبیة أ. 

 ما المفھوم الصحیح حول األمراض الوراثیة؟ ٢٦

 ب.  .تنتقل بسبب البكتیریا أ. 
تسببھا 

 .الفیروسات
 ج. 

تنتقل من األبوین إلى 
 .األبناء

 د. 
باستخدام یمكن عالجھا 

 .المضادات الحیویة

 فما أھم إجراء یمكن القیام بھ؟ ،عندما یصاب الطالب بمرض معدي ٢٧

 أ. 
الحضور للمدرسة 

 .وإبالغ المعلم
 ب. 

الجلوس في 
المقعد الخلفي 

 .بالفصل

 ج. 

عدم الحضور 
للمدرسة حتى 

 .یتعافى

 د. 
الحضور للمدرسة في 
 .الحصص المھمة فقط
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 ١٤من  ١٣



 

في حدیقة الحیوان الحظت أسیل اختالف مناقیر الطیور وألوانھا رغم أنھا تعیش في قفص واحد. ما سبب اختالف  ٢٨
 مناقیر الطیور؟

 .اختالف تكاثرھا د.  .اختالف حجمھا ج.  .اختالف غذائھا ب.  .اختالف ألوانھا أ. 

 ھو: السبب في أن عملیة النتح في النبات تتم بشكل مالئم لتوفر الماء في بیئة النبات ٢٩

 أ. 
یوجد خالیا حارسة 

 .تنظم ھذه العملیة
 ب. 

األوراق تحتوي 
 .على الكامبیوم

 ج. 

اللحاء یمد األوراق 
بالماء الذي تحتاج 

 .إلیھ

 د. 
بشرة النبات تمتص ماء 

 .المطر

 ر سبب وجود صمامات في جدران األوعیة الدمویة في الفقاریات؟فسّ  ٣٠

 أ. 
لتدفق الدم في اتجاه 

 .واحد
 ب.

لتدفق الدم من 
 .الیسار للیمین

 ج. 
لتدفق الدم من الیمین 

 .للیسار
 .لتدفق الدم باالنتشار د. 
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 انتھى االختبار ١٤من  ١٤


