
 

  www.awa2el.comتم التحميل من موقع األوائل   

: أصئهخ ، أخت ػىهب خميؼهب  ( 4  )و صفحتيه يتكىن االختجبس مه : مالحظخ 

  (ػالمبد 5 )                                                    : ضغ انمفهىو انمىبصت في انفشاؽ  :انضؤال األول 

 

   ............................................حيىاوبد مكتمهخ انىمى تضتطيغ أن تتكبثش وتىتح أفشاد خذد . 

  .............................................طشيمخ تتكبثش فيهب انىجبتبد ػه طشيك ثؼض أخزائهب . 

  .............................................ًتكون أزهاًرا تتحول إلى ثمار بداخلها البذور النباتات الت. 

  . ........................................... ًانمشاحم انتي يمش ثهب انحيىان أثىبء حيبته حتً يصجح لبدًسا ػه

  .انتكبثش

 ............................................. ورلة أو النبات الصغٌر المتكون من ساق صغٌرة فً لمتها  هي

 ورلتان صغٌرتان

  _______________________________________________________ 

 (ػالمبد 8)                                 : ضغ دائشح حىل سمز اإلخبثخ انصحيحخ فيمب يهي : انضؤال انثبوي

 : إحذي صغبس انحيىاوبد اآلتيخ ال تشجه أثىيهب -1

 ممب ركش ال شيء  (د         انمبػز (انضفذع              ج (انمطخ               ة ( أ

 : إحذي انىجبتبد اآلتيخ مؼشاح انجزوس  -2

 انصىىثش (د انفىل           (ج انجشتمبل              (ة         انتفبح      ( أ

 : تىتمم حجىة انهمبح مه انمخبسيظ انزكشيخ إنً انمخبسيظ األوثىيخ ثفؼم  -3

  (ة+ أ ) (د     انحيىاوبد  (ج              حششادال (انشيبح             ة ( أ

 : إحذي انىجبتبد اآلويخ تتكبثش ثبألثصبل -4

 انجىذوسح (د        انىشخش  (انممح                ج (انفىل              ة ( أ

 : تضغ انزواحف ثيىضهب في  -5

 ال شيء ممب ركش  (د           انمبء  (انؼش                 ج (ة             انشمبل ( أ

 : تتكبثش انجطبطب ة  -6

 انضبق انزاحفخ  (د         األثصبل  (انذسوبد             ج (انجزوس             ة ( أ

 : ػضى انتكبثش في انىجبتبد انزهشيخ هى  -7
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 زمن االختبار
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  22002211//22002222  / /   األول األول الفصل الفصل                       العلوم    العلوم      ::  المبحثالمبحث                  الثانً الثانً اختبار الشهر اختبار الشهر   
  

  )    ()    (::  الشعبه الشعبه                         الرابعالرابع::الصفالصف      ..    ....................................................................................: : االسماالسم  

 المجموع الرابع الثالث الثاني األول رقم السؤال

 20 4 3 8 5 عالمة السؤال

      عالمة الطالب

 دورة حٌاة الحٌوان  –الحٌوانات البالغة  –التكاثر الخضري  –النباتات الزهرٌة  –البادرة 
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 ال شيء ممب ركش (د         انزهشح  (األوساق              ج (انمخشوط          ة ( أ

 : الظروف المالئمة لنمو البذرة هً -8

 خميغ مب ركش (انحشاسح           د (انضىء             ج (انمبء              ة    (أ

 

 

  (عالمات 3)                     المراحل التً تتضمنها  دورة حٌاة النباتات الزهرٌةػذد : انضؤال انثبنث

 1-  ...........................................       2-    .............................................. 

       3-    ...............................................................  

 ______________________________________________ 

  (عالمات 4)                                       : حدد أجزاء الزهرة على الشكل التالً: انضؤال انشاثغ

  
                                                                 

 
     

                                              

  
 

                   _______________________________________ ______ 

 

 

 

 تهت األسئلةان

 لكم التوفٌك نرجو          

 مدارس تمارب /األساسً لسم        

 الكربلة     -البتلة      -الخٌط       -المبٌض     -الملم       -المتن    -المٌسم     -السبلة     -السداة   


