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توقيع المشرف ................................. :
يتكون االختبار من  4أسئلة و  2صفحة ،أرجو االجابة عنها جميعها
( 7عالمات)

السؤال األول :ضع دائرة حول رمز االجابة فيما يأتي:
 -1يبلغ عدد أرجل الحشرة:
أ) 2

ب) 4

ج) 6

 -2إحدى الطيور األتية ال تستطيع الطيران:
أ) النعامة

ب) الصقر

ج) العصفور

- 3أي األعضاء اآلتية في األسماك له وظيفة الرئة في اإلنسان:
أ) الكلية

ب) القلب

ج) الخياشيم

 -4إحدى الحيوانات التالية ال تتكاثر بالوالدة:
أ) الحوت

ب) األفع

ج) األسد

 - 5أي النباتات اآلتية تعد من ذوات الفلقتين:
أ) الفول

ب) الذرة

ج) األرز

 -6وضع الكائنات الحية في مجموعات بنا ًء عل أوجه التشابه بينها في بعض الصفات يسم :
ج) نباتات ذات فلقة
ب) مفتاح التصنيف
أ)التصنيف
 -7مجموعة الحيوانات التي تكون أجسامها مغطاة بهيكل خارجي صلب هي:
ج) األسماك
ب) الحشرات
أ) الثدييات

تم التحميل من موقع االوائل www.awa2el.net

السؤال الثاني  :قارن بين الضفدع والتمساح حسب الجدول التالي:
الضفدع

من حيث

( 5عالمات )
التمساح

غطاء الجسم

عضو التنفس
طريقة التكاثر
اسم المجموعة التي
ينتمي لها
( 3عالمات)

السؤال الثالث :صنف النباتات التالية إل نباتات زهرية ونباتات الزهرية:
( الصنوبر  /العنب  /التفاح  /السرو  /الدراق  /البندورة )
نباتات الزهرية

نباتات زهرية

____________________________________________________________________
السؤال الرابع :ضع إشارة ( ) أمام العبارة الصحيحة إشارة ( )أمام العبارة الخاطئة:
( -1

) تبدأ البرمائيات حياتها عل اليابسة

( -2

) تتميز الحشرات بوجود قرنا استشعار

( -3

) يعد الخفاش من مجموعة الطيور

( -4

) يعد الحمص من النباتات ذات الفلقتين

( -5

) توجد البذور في النباتات الالزهرية داخل المخاريط

انتهت األسئلة
نرجو لكم التوفيق
قسم األساسي /مدارس تقارب
تم التحميل من موقع االوائل www.awa2el.net

( 5عالمات)

