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 :السؤال األول 

 كولخ الصحُحخ لكل هوب َأتٍ تالَوُن (  ) ضع عالهخ 

 َحتىٌ الجىغ الذاخلٍ علً  (1

 ٍبدة وراثيت وبزوتيْبث*    ّىاة*   اىبالصتيذاث اىخضزاء*   اىَيتىمىّذريب* 
 

 كبرلىس لُنُىس فٍ التسوُخ اللغخ استخذم (2

 اإليطبىيت*   االّدييزيت*   أو اىيىّبّيتاىالتيْيت *   اىعزبيت* 
 

 

 أكثر الوجبالد هن حُث عذد األفراد (3

 اىنبئْبث اىحيت اىقذيَت*   اىْببتبث*    اىحيىاّبث*   اىبنتيزيب* 
 

 

4)   Tyrannosarus rex   اسن الجنس هى وتعنٍ السحلُخ الطبغُخ: 

 *rex      *Tyrannosarus rex  *Tyrannosarus  * اىطبغيتاىضحييت 
 

 تنشط هعظن الجكتُرَب فٍ الونبطق  (5

 اىدبفت*   اىحبرة خذًا*    اىذافئت اىزطبت*   اىببردة* 
 

 :سن العلوبء الكبئنبد الحُخ إلًق  (6

 ٍَينتيِ*   أربع ٍَبىل*    ثالث ٍدبالث*   ٍدبىيِ* 
 

 ُتسوًعن طرَق عولُخ  تتكبثر الكبئنبد ثذائُخ النىاح حُث َنشطر الكبئن إلً كبئنُن (7

 االّقضبً اىَْصف*  االّشطبر اىثْبئي*    اىتدذد*  اىتنبثز اىدْضي* 
 

 :هٍ تعُش فٍ الجُئبد القبسُخ حُث ال تستطُع الكبئنبد الحُخ األخري العُش (8

 اىْببتبث*   اىبنتيزيب*   اىنبئْبث اىحيت اىقذيَت*   اىحيىاّبث* 

 تُرَب فٍ الوبء والسىائل عن طرَقتتحرك الجك (9

 اىْىاة*   األشىاك*    األصىاط*   اىحزاشف* 
 

 :هٍ تختلف عن هولكخ الفطرَبد والحُىانبد والنجبتبد فٍ أنهب لُس لهب أنسجخ هتخصصخ (10

 ٍَينت اىحشزاث*   ٍَينت اىطيىر*   ٍَينت اىطالئعيبث*  ٍَينت اىبنتيزيب* 

 2.. / َتجع 
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 :الثاني  لسؤالا
 

 (أ ) أهبم هب َنبسجهب هن العوىد ( ة ) رقن اإلجبثخ الصحُخ هن العوىد اكتت 

 
 

 (ة ) العوىد  (أ ) العوىد        

 .تعيش عالقت تببده ٍْفعت ٍع اىعبئو (0 وىيبثاأل)       ( 

 تصْع غذائهب بْفضهب وتضتخذً ضىء اىشَش أو طبقت ميَيبئيت ىصْع اىغذاء (0 اىفطزيبث اىدذريت)       ( 

 في اىظزوف غيز اىَْبصبت تتنبثز الخْضيًب (3 اىفيزوس)       ( 

 اىطالئعيبث اىتي ُتشبه اىحيىاّبث (4 صبّعبث اىَيثبُ)       ( 

 خضيٌ ٍدهزي يذخو اىخييت وغبىبًب ٍب يذٍزهب (5 بنتيزيب ٍْتدت)       ( 

 تعيش في اىَضتْقغبث وفي أٍعبء اىحيىاّبث (6 

 

 

  :الثالث السؤال 
 

 اىتنبثز اىدْضي  (0

 تتشنو تزاميب خبصت إلّتبج خاليب تنبثزيت ، تْذٍح اىخاليب اىتنبثزيت إلّتبج أبىاغ تَْى وتنىُ فطز خذيذ   (0

 األبىاغ وهي خاليب تنبثزيت صغيزة ٍحَيت بدذار خيىي صَيل   (3

 اىتنبثز اىالخْضي   (4

 تفنل اىخيىط اىفطزيت وتصبح مو قطعت فطز خذيذ  (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

 بالتوفيق والنجاحمع متنياتنا لكم 

 حممد أمحد عبدالباري/ معلم املادة 
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