


 8من  1صفحة 

 

 
 ( ..... )الابتدائي  السادسالصف    .......................................................................................................... :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 )  .؟  يف البحث والدراسة اليت يستخدمها العلماءالِعلِميَّة الطريقة  ماذا تعرف عن( /   أ) فقرة  1س 

 هي طريقة يستخدمها العلماء في البحث وفي دراسة الظواهر الطبيعية وتفسيرها ، حيث يقومون  :العلمية الطريقة *  ( / أ ) فقرة  1ج 

 . باالستقصاء ُمتَّبعين ُخُطواٍت معينة ، للحصول على إجابات عن أسئلتهم التي يطرحونها                                                 

 

 

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

 ( /  ب ) فقرة  1 ج

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

 

 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  ـــــــ  ـــــــ  

 

 .َنص النظريَّة اخَلَلوية ُأذكر /  2س

 -: تتضمن نظرية الخلية ثالث أفكار رئيسية هي / 2ج

 .جميع المخلوقات الحية تتكون من خلية أو أكثر  -1

 .الخاليا هي الوحدة األساسية للتركيب والوظيفة في جميع المخلوقات الحية  -2

 .تنتج الخاليا عن خاليا موجودة  -3
 

 ـــــ  ــــــــ 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  ـــــــ 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 
 



 8من  2صفحة 

                                        .ارسم خمططًا يوضح تسلسل مستويات التنظيم يف املخلوقات احلية وعالقتها مع بعضها البعض   /( أ   )فقرة  3س

                                  ( /  أ ) فقرة  3ج

 
                                                                         

 (( تسلسل مستويات التنظيم في المخلوقات الحية))                                                                          

 .اخللية ، النسيج ، العضو ، اجلهاز احليوي  : ُكاًل من َعرِّف   /( ب  )فقرة  3س

 .هي الوحدة األساسية لتركيب جسم المخلوق الحي  : الخلية* ( /  ب  )فقرة  3ج

 . بالوظيفة نفسها لخاليا المتشابهة التي تقوم معاً هو مجموعة من ا : النسيج*                        

 . هو مجموعة من نسيجين مختلفين أو أكثر تعمل معاً للقيام بوظيفة محددة : العضو*                        

 . هو مجموعة من األعضاء التي تعمل معاً ألداء وظائف محددة : الجهاز الحيوي*                        
 

ن من مجموعة من االجهزة الحيوية جسم المخلوق الحي ¤                         . يَتََكوَّ
 

 ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــ 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

 

 .ُأذكر بعض امُلَركََّبات املوجودة يف خاليا املخلوقات احليَّة /  4س

 : مثلالُمَركَّبَات بعض يوجد في الخاليا  / 4ج

 . (األكسجين + الهيدروجين + الكربون  ) مركبات مكونة من عناصرهي و  الكربوهيدرات -1

 . (األكسجين + الهيدروجين + الكربون  ) مركبات مكونة من عناصرهي و  الدهون -2

 . (النيتروجين + األكسجين + الهيدروجين + الكربون  ) مركبات مكونة من عناصرهي و  البروتينات -3

 . (الفوسفور + النيتروجين + األكسجين   +يدروجين اله+ الكربون  ) مركبات مكونة من عناصرهي و  األحماض النووية -4
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  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

 

 

 

 

 

 

 



 8من  3صفحة 

 .قارن بني اخللية النباتية واخللية احليوانية /  5س

 /  5ج

 

  35 - 34الواردة بالكتاب المدرسي صفحتي  الرسوم التوضيحية للخلية النباتية والخلية الحيوانيةانظر 
 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  ـــــــ  ـــــــ  

 

 اخلاليا ؟ مالفرق بني النقل السليب والنقل النَِّشط اللذان حيدثان يف /  6س

 /  6ج

 

 ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــ 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  

 

 الفرق بني عملية البناء الضوئي وعملية التنفس اخللوي ؟ما /  7س

 /  7ج

 الخلية الحيوانية الخلية النباتية 

 ◄◄ التشـــابه

 .تحتوي على غشاء بالزمي ( 1

 .تحتوي على نواة ( 2

 .تحتوي على سيتوبالزم وميتوكندريا ( 3
 

 .تحتوي على غشاء بالزمي ( 1

 .تحتوي على نواة  ( 2

 .تحتوي على سيتوبالزم وميتوكندريا ( 3
 

 ◄◄اإلختالف 

 .لها جدار خلوي يحيط بها ( 1
 

وهذه ،  تحتوي على بالستيدات خضراء ( 2

البالستيدات الخضراء مملوؤة بصبغة الكلوروفيل 

التي تكسب النبات لونه األخضروتساعد النبات 

على صنع غذائه بنفسة باستخدام ضوء الشمس 

 .بعملية تسمى البناء الضوئي 
 

 .تحتوي على فجوة أو فجوتين كبيرة ( 3
 

 .ليس لها جدار خلوي  ( 1
 

على  ال تحتوي على بالستيدات خضراء والتحتوي( 2

 .صبغة الكلوروفيل 

 

 

 
 

 .تحتوي على العديد من الفجوات الصغيرة ( 3
 

 النقـــــل النشــــط النقـــــل السلبــــي

 :التعريف 

. هو انتقال المواد عبر الغشاء البالزمي للخلية دون أن تستخدم طاقة الخلية 

 (  الخاصية األسموزية   – االنتشار) وهناك نوعان من النقل السلبي هما 
 

في النقل السلبي يتم نقل المواد من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة *  

 .التركيز المنخفض 
 

 :مثل 

انتقال السكر واألكسجين وثاني أكسيد الكربون من الخلية أو اليها   -1

 .بعملية االنتشار 

 .األسموزية ليها بعملية الخاصية انتقال الماء من الخلية أو إ  -2

 

 :التعريف 

هو انتقال المواد عبر الغشاء البالزمي للخلية ويحتاج 

 .إلى طاقة الخلية لحدوثه 
 

في النقل النشط يتم نقل المواد من منطقة التركيز *  

 .المنخفض إلى منطقة التركيز المرتفع 
 

 :مثل 

 .جها نت  ص الخلية الحية من الفضالت التي تُ ل  خَ تَ  

 عملية التنفـــــس الخلـــــوي عملية البنـــــاء الضـــــوئي

 .بالستيدات خضراء تحدث فقط في الخاليا التي فيها * 

 .تحتاج إلى الضوء * 

 .تخزن الطاقة وتستعملها* 

 .تحول الطاقة إلى جلوكوز*

 .ج األكسجين نت  تُ * 

 .تستعمل ثاني أكسيد الكربون * 

 .تستعمل الماء إلنتاج الغذاء * 
 ضوء                                                

 األكسجين +  ماء                      سكر الجلوكوز   +ثاني أكسيد الكربون 

 

 .تحدث في معظم الخاليا * 

 .التحتاج الى الضوء فيمكن أن تحدث في الضوء أو في الظالم * 

 .تحررالطاقة وتستخلصها من الغذاء * 

 .تحرر الطاقة وتستخلصها من الجلوكوز * 

 .تستهلك األكسجين * 

 .الكربون تنتج عنها ثاني أكسيد * 

 .ينتج عنها الماء * 

 
 طاقة+ ماء + ثاني أكسيد الكربون                   أكسجين + جلوكوز 

 



 8من  4صفحة 

 

 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

 

 ماذا تعرف عن دورة حياة اخللية ؟/  8س

 . التالف منها الخاليا وانقسامها وتعويضلنمو هي العملية المستمرة  :دورة الخلية /  8ج

 .قد تكون دورة الخلية سريعة أو بطيئة ، ويعتمد ذلك على نوع المخلوق الحي ونوع النسيج الذي توجد فيه الخلية *        
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  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 

       

 .َعدِّد أنواع اإلنقسام يف اخللية /  9س

 :الخاليا في  هناك نوعان لإلنقسام/  9ج

 .االنقسام المتساوي  -1

ف  -2  .( ختزالي نقسام اإلاال) أو االنقسام الُمنَص 
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  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

 

 .املخلوقات احلية خاليا اللذان حيدثان يف واإلنقسام املنصف اإلنقسام املتساوي  قارن بني/  11س

 /  11ج
 

 

 57 - 56 - 55 في الصفحاتلكتاب المدرسي الصور والرسوم التوضيحية لالنقسام المتساوي واالنقسام المنصف الواردة باانظر 

 ـــــــ  ـــــــ  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

 

 ماذا نعين مبفهوم الِوراثة ؟/  11س

 .الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء انتقال هي  :الوراثة /  11ج
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  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

 

 .ُأذكر أمثلة للصفات املوروثة ، وأمثلة ُأخرى للصفات املكتسبة /  12س

فة /  12ج  .األبناء  هي صفة تنتقل من اآلباء إلى:  الموروثة الص ِّ

 . في الوجهوجود الغمازات  –طريقة الضحك  –مالمح الوجه  –لون العيون  –لون الشعر  :مثل                                    

 

فة            .هي صفة ال تورث من اآلباء بل تكتسب بالتعلم والتدريب :  المكتسبة الص ِّ

 .  مهارة اللعب بالكرة عند الدالفين  –مهارة لعب كرة القدم  :مثل                                   
 

 ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 

 

 (االختزالي )  االنقســــام المنصف االنقســـــام المتساوي 

 التشـــابه 

  ◄◄ 

 .يبدأ في النواة ( 1

 .عدد الخاليا الناتجة أكثر من الخاليا االصلية ( 2

 

 .يبدأ في النواة ( 1

 .عدد الخاليا الناتجة أكثر من الخاليا االصلية ( 2

 

 اإلختالف 

  ◄◄ 

انقسام يحدث في جميع خاليا الجسم للمخلوقات ( 1

 .الحية 

 

 .يحدث فيه انقسام واحد ( 2

 

 .عدد الخاليا الناتجة خليتان جديدتان ( 3

 

تحتوي على المتساوي عن االنقسام  كل خلية تنتج( 4

 .كروموسومات الخلية األصلية  نفس عدد

 

انقسام  يحدث في الخاليا الجنسية فقط للمخلوقات الحية ( 1

 . التي تتكاثر جنسيا

 

 .يحدث فيه انقسامان ( 2

 

 .عدد الخاليا الناتجة أربع خاليا جديدة ( 3

 

االنقسام المنصف تحتوي على عن  كل خلية تنتج( 4

 .كروموسومات الخلية األصلية نصف عدد 

 

 



 8من  5صفحة 

 

 .قارن بني الصِّفة  السَّاِئدة  والصِّفة  امُلَتَنحَِّية /  13س 

 /  13ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  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  

 

 ؟ كيف ينتقل املاء واألمالح املعدنية خالل النبات /  14س

 .ثم يمران خالل  القشرة إلى الخشب  ،يدخل الماء واألمالح من التربة إلى الشعيرات الجذرية  -1  /  14ج

 .ثم إلى األوراق  ،يسبب النَّتح سحب الماء واألمالح إلى أعلى عبر الساق  -2

 .األوراق وتنقل إلى كل خلية فيها تدخل األمالح إلى  -3

 .بعملية تسمى البناء الضوئي ( الغذاء ) تستخدم خاليا األوراق الماء وثاني أكسيد الكربون من الهواء لصنع السكر  -4

 . عملية تقوم بها النباتات ومخلوقات أخرى ، يُستخدم فيها ضوء الشمس إلنتاج الغذاء في صورة سكر الجلوكوز:  البناء الضوئي

 . 81انظر الصورة الواردة في الكتاب المدرسي صفحة  ¤            
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  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

 

 .ر يف كٍل منهما ُأذكر أمثلة لنباتات بذرية ، وأمثلة ُأخرى لنباتات ال بذرية مع ذكر نوع التكاث/  15س

 .تكاثر جنسي : نوع التكاثر   (الصنوبر   –التفاح   –الفاصوليا   –البامية ) مثل    :نباتات بذريــــة *   / 15ج
 

 .جنسي باألبواغ تكاثر ال: نوع التكاثر (  لحصان ذيل ا  –السرخسيات   –الحزازيات ) مثل    :ة ـنباتات ال بذري*                
 

 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  ـــــــ  ـــــــ

                                            

 ؟ ((  ـــ  الشمندر    ــــ  الزجنبيل   ــــ  العدس  اجلزر  ــــ  الربوكلي  ــــ  اخلس  ـ))  ها ءأين ُتَخزِّن النباتات التالية غذا/  16س

 /  16ج

  

 

                           
 

 (البذور )       (          السيقان )         (         الجذور )          (       األوراق )            (    األزهار )           (      الجذور )        
 

 ـــــــ  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  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 

 .؟   امليكروباتماذا نعين باملخلوقات احلية الدقيقة أو /  17س

 .حية مجهرية ال ترى بالعين المجردة  هي مخلوقات : ( الميكروبات) المخلوقات الحية الدقيقة /  17ج

 .ومعظم انواع البكتريا  –وبعض الطالئعيات  –بعض الفطريات  :مثل                                                    
 

 ـــــــ  ـــــــ  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  

 

 .قم بتنفيذ جتربة عملية لتكوين عفن اخلبز /  18س

  : (نشاط عملي )  /  18ج

 لنتيجة بعد تكون العفن على الخبزا ويُشاهدجاهزةً إلى المدرسة ، عي  نة التجربة يقوم الطالب بتنفيذ التجربة عملياً في المنزل ثم يقوم بإحضار  
 

 ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــ 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  

 

فة فة السَّائِّدة  الص ِّ يَة الص ِّ  الُمتَنَح ِّ

 :التعريف 

 .هي صفة تمنع صفة أخرى من الظهور 

 

األزهار  –البذور الملساء ) في نبات البازالء  :مثال

 ( .القرون الخضراء  –األرجوانية 

فة السَّائ دة  تَُمثَّل*   .بحرف كبير الص  

 :التعريف 

 .هي صفة تحجبها صفة سائدة 

 

األزهار  –البذور المجعدة ) في نبات البازالء  :مثال

 ( .القرون الصفراء  –البيضاء 

فة  *  يَةتَُمثَّل الص    .بحرف صغير  الُمتَنَح  

 

 الزنجبيل
 

 الجزر
 

 الشمندر
 

 الخس
 

 البروكلي
 

 العدس



 8من  6صفحة 

 . ؟  ((  الرباميسيوم  ــ  البالزموديوم  ــ  اخلمرية  ــ  البكترييا))  :ملخلوقات احلية الدقيقة التالية مانوع التكاثر يف ا/  19س

 /  19ج

 

 

      
 

 (اإلقتران (                              ) التبرعم  )                  (            األبواغ )          (                اإلنشطار الثنائي )            

 

 . 97 – 96 صفحتيالكتاب المدرسي  انظر الصور الواردة في ¤          
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 •  . عنهالة ؤوم األجهزة املسثم َس. ُأذكر بعض الوظائف اليت يؤديها جسم املخلوق احلي /  21س

 :لة عنها ؤواألجهزة المسوالوظائف التي يؤديها جسم المخلوق الحي   / 21ج
 

 ( الجهاز التنفسي )  فســــالتن(                  * الجهاز البولي والجلد والرئتان والكبد )  اإلخراج*     (     الجهاز الهضمي  )  مـــالهض* 

 (الجهاز العصبي )  اإلحساس*     (              هاز العضلي معاً الجهاز الهيكلي والج)  ةــالحرك*      (     الجهاز الدوراني )  الدوران* 
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 .ِصف العالقة بني أجهزة اجلسم أثناء احلركة /  21س

ليات العالقة بين أجهزة الجسم عالقة تكاملية فهذه األجهزة تعمل معاً لكي يبقى اإلنسان على قيد الحياة ، وتجعله قادراً على القيام بالعم  / 21ج

 . الحيوية المختلفة ، وأنشطته المتعددة 

يدعم الجهاز الهيكلي الجسم ويعطيه و، إن حركة الجسم تنتج عن انقباض العضالت وانبساطها وتشكل العضالت في الجسم الجهاز العضلي 

والجهاز الهضمي مسئول عن هضم الطعام ، ومنها القلب والرئتان والدماغ ، ويحمي العديد من أعضاء الجسم الداخلية ، شكالً خاصاً به 

عن تزويد الجسم والجهاز التنفسي مسئول ، منها الكبد والبنكرياس واألوعية الدموية ، وامتصاصه ويساعده على ذلك أعضاء أخرى 

ووظيفة جهاز الدوران توزيع الدم على جميع ، باألكسجين من خالل عملية الشهيق وإخراج ثاني أكسيد الكربون والماء من خالل عملية الزفير 

والرئتان  والجسم يتخلص من الفضالت عن طريق الجلد والجهاز البولي، خاليا الجسم ليحمل إليها الغذاء واألكسجين ويخلصها من الفضالت 

كان اإلنسان أما الجهاز العصبي فهو المسئول عن تنظيم جميع أنشطة الجسم سواء أ، حيث يقومان بتنقية الدم وتصفيته من الفضالت ، والكبد 

 مستيقظاً أو نائماً 
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 .بسطًا عن السلوكيات السليمة والسلوكيات اخلاطئة اليت ميارسها التالميذ وآثارها الصحية ُأكتب مقااًل ُم/  22س

 /  22ج

 :   السلوكيات السليمة 
 

 . تناول األغذية المتوازنة الطازجة والصحية *

 .فهي تزيد من قوة العضالت وتنشط الدورة الدموية وتساعد على نمو األطفال بصورة سليمة  :ممارسة التمارين الرياضية * 

االستحمام بالماء والصابون يعمل على إزالة األوساخ والجراثيم المسببة لألمراض وإزالة العرق وخاليا الجلد الميتة وقص  :نظافة الجسم * 

زيارة الطبيب عند الشعور بالمرض يساعد على تشخيص األمراض وتحديد ، ابة باألمراض الشعر واألظافر الطويلة وتنظيفها يحمي من اإلص

 .العالج المناسب لها ، وبهذا تتم المحافظة على صحة الجسم وحمايته من األمراض 

لى ثمان ساعات من النوم يعمل النوم على إراحة أجهزة الجسم والمحافظة على سالمة الجسم والعقل ، ويحتاج األطفال في الغالب إ :النوم * 

 .على األقل 
 

 :السلوكيات الخاطئة 
 

 .قد تسبب الضرر واألذى  :ممارسة التمارين الرياضية العنيفة * 

 .يعرضه لإلصابة بالجراثيم المسببة لألمراض  :عدم االهتمام بنظافة الجسم * 

 .   يضر بالصحة  :ة النوم لَّ ق  * 

 .تؤثر في فترات النوم كما تؤثر في سالمة العينين :  مشاهدة التلفاز ساعات طويلة* 

 .يضر بالصحة  :تناول المشروبات الغازية * 

 . يؤثر على سالمة العمود الفقري  :حمل الحقيبة الثقيلة على الظهر * 
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 البراميسيوم
 

 البكتيريا 
 

 الخميرة
 

 البالزموديوم
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 .احمللالت  ـــ    املستهلكاتـــ  املنتجات  السلسلة الغذائية  ـــ  : كاًلمما يلي َعرِّف / ( أ )  فقرة  23س

 /  ( أ) فقرة  23ج
 .هي نموذج يوضح كيف تنتقل الطاقة في الغذاء من مخلوق حي إلى آخر في نظام بيئي : السلسلة الغذائية * 

 .في البحار والمحيطات ( الطحالب والعوالق النباتية ) وعلى اليابسة ( النباتات ) مثل  ،هو مخلوق حي يستطيع صنع غذائه بنفسه : الُمنت ج * 

 .، مثل آكالت األعشاب وآكالت اللحوم هو مخلوق حي اليستطيع صنع غذائه بنفسه : الُمستهل ك * 

 هو مخلوق حي يقوم بتحليل وتفتيت بقايا النباتات والحيوانات الميتة إلى مواد بسيطة تزيد من خصوبة التربة ومن األمثلة على : الُمَحل  ل * 

 .الديدان والبكتيريا والفطريات : المحلالت              

 

 .ة هلا َنية املكوِّدِّد أدوار املخلوقات احلثم َحذائية ؟ َعرِّف الشبكة الغ/ ( ب ) فقرة  23س

 /   (ب ) فقرة  23ج
 .هي نموذج يوضح كيف تتداخل سالسل غذائية في نظام بيئي :  الشبكة الغذائية* 

 :الغذائية  الشبكة فيدوار المخلوقات الحية أ
 

 .هي المستهلكات األولى التي تتغذى على المنتجات فقط : آكالت األعشاب 

 .الثانية والثالثة وهي حيوانات تأكل حيوانات أخرى هي المستهلكات : آكالت اللحوم 

 .ى على النباتات والحيوانات معاً ، مثل حيوان الراكون هي المستهلكات التي تتغذ : الحيوانات القارتة

 

 .ة هلا َنية املكوِّدِّد أدوار املخلوقات احل، ثم َح( على اليابسة أو يف املاء ) م بتكوين شبكة غذائية يف بيئة ما ُق/ (  ج) فقرة  23س

 . 141في الكتاب المدرسي صفحة  ورة الشبكة الغذائية على اليابسة الواردةانظر ص ¤/    ( ج) فقرة  23ج
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 ( .على اليابسة أو يف املاء ) طاقة يف نظام بيئي ما  َهَرمارسم ثم . َعرِّف َهَرم الطاقة /  24س

            .سلسلة غذائية معينة فيمن المنتجات إلى مستويات مختلفة من المستهلكات نموذج يوضح كيف تنتقل الطاقة هو :  َهَرم الطاقة /  24ج

                           

 
 هرم طاقة على اليابسة                                             
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 .العوامل اليت حتدد أنواع املخلوقات احلية اليت تعيش يف منطقة حيوية ما ؟  ماهي/  25س

 : هي  العوامل التي تحدد أنواع المخلوقات الحية التي تعيش في منطقة حيوية ما/  25ج

 :الظروف المناخية والتي تشمل كالً من ( 1

 .ت الهطل مجموع كميا*                .كمية األشعة الشمسية وشدتها *       

 .متوسط درجة الحرارة *                                   .كمية الرطوبة *       

 

 .ذلك الزرافات التي تعيش في المناطق التي فيها أشجار عالية  ومثال  في نوع الحيوانات التي تعيش في المنطقةيؤثر نوع النباتات ( 2
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 .؟ (اليابسة )  عدِّد املناطق احليوية على األرض/  26س

 :هي ( اليابسة ) المناطق الحيوية على األرض *  /  26ج
 

 .  األراضي العشبية ( 4                  .الصحراء ( 3                                .  التندرا ( 2                            . التايجا ( 1

 . الغابات المتساقطة األوراق ( 6    .الغابات األستوائية المطيرة ( 5
 

  149في الكتاب المدرسي صفحة الواردة ( اليابسة ) خريطة المناطق الحيوية على األرض  انظر ¤            
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 .قم بعمل منوذج لنطاق الرتبة /  27س

 .يقوم الطالب بتنفيذ المهارة عملياً في المنزل ثم يقوم بإحضار النموذج جاهزاً إلى المدرسة  :( نشاط عملي /  )  27ج
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 .َعدِّد بعض طرق احملافظة على الرتبة /  28س

 :التربة  المحافظة على طرق /  28ج
 

 .االسمدة تحتوي على مواد مغذية ، وعندما تضاف للتربة تحل محل المغذيات التي استهلكتها النباتات من التربة اثناء نموها  : سميدالتَّ ( 1

 .وهي زراعة أنواع مختلفة من النباتات في التربة نفسها خالل مواسم متتالية  : الزراعيةالدورة ( 2

 .وهي زراعة أنواع من األعشاب بين صفوف المزروعات االخرى  :األشرطة المتبادلة ( 3

 .التربة السطحية  وهي تقلل من سرعة المياة المتدفقة إلى أسفل منحدرات التالل وتقلل من انجراف:  الحراثة الكنتورية( 4

َجات )  المصاطب( 5  سرعة من يتم اقتطاعها من التالل تزرع فيها النباتات ، وهي تقلل على شكل مدرجات وهي مسطحات مستوية  :( الُمَدرَّ

 .المياة المتدفقة إلى أسفل المنحدر                                       

 .طويلة على طول حدود المزرعة للتقليل من سرعة الرياح على األرض وهي زراعة أشجار :  ات الرياحمصدَّ ( 6

 .تصدر الحكومات قوانين للحد من تلوث التربة  : اصدار القوانين( 7

 .وذلك بجمع القمامة ، وتنظيف األراضي الملوثة :  الجهود الفردية( 8

 .ربة وطرق المحافظة عليها وذلك بإرشاد الناس ، وتقديم المعلومات لهم عن أهمية الت : التعليم( 9
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 .ُأذكر أهم املصادر البديلة للطاقة /  29س

 .على تقليل نسبة استخدامه  وتساعد، تُستَخدَم بَداَلً عنه ى للطاقة غير الوقود االحفوري هي مصادر أخر:  المصادر البديلة للطاقة / 29ج
 

 :أهم المصادر البديلة للطاقة        
 

 ( .الطاقة الحرارية التي مصدرها باطن األرض ) الطاقة الحرارية الجوفية *        

 . طاقة الرياح*        

 . طاقة الكتلة الحيوية *        

 .الطاقة الكهرومائية *        

 .فيد منها الناس عن طريق استخدام الخاليا الشمسية الطاقة الشمسية ويست*        
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