
 

  www.awa2el.netتم التحميل من موقع االوائل  

 

     توقيع المشرف : .................................

 صفحة، أرجو االجابة عنها جميعها 2أسئلة و  4يتكون االختبار من 

 السؤال األول: ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة فيما يلي:  

 إحدى اآلتية تعد من المكونات الحية للنظام البيئي:  -1

 ج( الغازات     الحية                     ب( الكائنات     الشمس                 ( أ

 أي اآلتية يعد نظام بيئي صغير:  -2

 حوض السمك              ب( الغابة                                ج( المحيط  ( أ

 قناديل البحر التي تعيش في مياه خليج العقبة هي:  -3

 مجتمع حيوي             ب( نظام بيئي                            ج( جماعة حيوية  ( أ

 كثر تنوًعا حيويًا : أي البيئات اآلتية تعد اأ -4

 سفل شجرة ج( أ                   ب( الصحراء                            الغابة    ( أ

 من الكوارث الطبيعية التي تؤثر على البيئة:  -5

 الزالزل                    ب( البراكين                            ج(  )أ+ب(  ( أ

 من األنشطة البشرية الضارة بالبيئة:  -6

 ج( إدارة الصيد                 نشاء المحميات            ب( قطع األشجار  إ ( أ

 _____________________________________________________ 

 عالمات (  4)                             الذي يدل كل تعريف فيما يلي: المناسب المفهوم  ثاني: اكتبالسؤال ال

 النظام البيئي       المحمية الطبيعية         االنقراض        البيئة        التعاقب البيئي           

بيئي جديد بصورة تدريجية مكان نظام بيئي تعرض لكارثة ...............( تكون نظام )................... -1

 .طبيعية 

)..................................( مساحة من األرض تحظى بالحماية القانونية للحفاظ على حياة الكائنات  -2

 .الحية المهددة باالنقراض 

 فراد نوع معين من الكائنات الحية. ).................................( موت جميع أ -3

                                       مدارس تقارب 

Taqarob schools 

قسم اإلشراف 
 الفني

 الزمــــــــن:
 حصة

  22002211//22002222    االول   االول   الفصل الفصل             القسم االساسيالقسم االساسي                األولاألولاختبار الشهر اختبار الشهر 
  

  الخامس الخامس الصف: الصف:                       ..........................................................................................االسم: االسم: 

 المجموع الرابع الثالث الثاني األول رقم السؤال

 20 6 4 4 6 عالمة السؤال

      عالمة الطالب

http://www.awa2el.net/


 

  www.awa2el.netتم التحميل من موقع االوائل  

والمكونات غير الحية جميعها التي ترتبط مًعا بعالقات في  الكائنات الحية)................................(  -4

 بيئة ما 

 

 عالمات (  4)                                                                        السؤال الثالث: علل ما يلي: 

 يعد التنوع الحيوي مهًما  -1

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 قامت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإنشاء البيوت الزجاجية  -2

..................................................................................................................... 

 ______________________________________________________ 

  عالمات( 6) (  أمام العبارة الخاطئة:       ( أمام العبارة الصحيحة إشارة  ) السؤال الرابع: ضع إشارة )   

 )            ( ال يتأثر الدب القطبي بتغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة -1      

 )            (  انقرض النعام السوري من األردن -2      

 )           ( تتشكل معظم االودية من الجريان المستمر -3      

 الحجم  )           ( جميع األنظمة البيئية صغيرة-4      

 )           ( يتأثر المجتمع الحيوي بغياب إحدى جماعاته -5      

 )            ( تصنع جدران البيوت الزجاجية من البالستيك -6     

  _____________________________________________________________ 

 

 

 انتهت األسئلة

 لكم التوفيق نرجو

 مدارس تقارب /األساسي قسم 

http://www.awa2el.net/

