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: أصئهخ ، أجت عُهب جًٍعهب (  4)  و صفحتٍٍ ٌتكىٌ االختجبس يٍ : يالحظخ 

 (عاليبد 6)                                                  :أكًم انفشاغ فًٍب ٌأتً  :انضؤال األول  :األول انضؤال 

  هً  كبئُبد حٍخ تشجه انحٍىاَبد وانُجبتبد فً ثعط انخصبئص.................................... 

  إنى يىاد يفٍذح نهتشثخ  هً تحهم ثقبٌب انكبئُبد انحٍخانتً حٍخ الكبئُبد ال................................. 

  ًانحٍىاَبد انتً ال تحتىي عهى عًىد فقشي ه.................................... 

  ًيجًىعخ انفقبسٌبد انتً تتكبثش ثبنىالدح وجضًهب يغطى ثبنشعش أو انفشو ه............................  

  ٌغطً جضى انزواحف.............................. 

  تضتخذو ثعط انُجبتبد فً صُبعخ انًالثش يثم........................... 

 ____________________________________________________

 (عاليبد 6 )    :                                                    أكًم انًخطط انتبنً ثًب ٌُبصجه : انضؤال انثبًَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Taqarob schoolsيذاسس تقبسة                                                        

                       

 زمن االختبار
  

 دقيقة 45
 

  22002211//22002222  / /   األول األول الفصل الفصل                     العلوم      العلوم        ::  المبحثالمبحث                  الثاني الثاني اختبار الشهر اختبار الشهر   
  

  )    ()    (::  الشعبه الشعبه                         الخامسالخامس::الصفالصف      ..    ....................................................................................: : االسماالسم  

 المجموع الرابع الثالث الثاني األول رقم السؤال

 20 3 5 6 6 عالمة السؤال

      عالمة الطالب

 ذات الفلقة  –ذات الفلقتين   -مغطاة البذور –معراة البذور   -الخنشار   -بذريةالنباتات ال

 انُجبتبد انالثزسٌخ

 

 اتـــــــــــــاتــــــبـــنـــال

 انــصــُــىثـش 

 الـقـمـح الـتـفــاح
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 (عاليبد 5)                                                 : ظع دائشح حىل سيزاإلجبثخ انصحٍحخ: انضؤال انثبنث

 :يٍ األيثهخ عهى انفطشٌبد انتً تفضذ األطعًخ  -1

 ال شًء يًب ركش (انخًٍشح       د (ج               عفٍ انخجز (ة      انكًأح           ( أ

 : تعذ انُجبتبد كبئُبد حٍخ ألَهب -2

 جًٍع يب ركش (تًُى            د (تتكبثش                     ج (ة          تتُفش       ( أ

 :ٌُتًً األخطجىط إنى يجًىعخ  -3

 ال شًء يًب ركش  (د    انذٌذاٌ     (انًفصهٍبد               ج (انشخىٌبد            ة ( أ

 :ٌُتًً انعقشة إنى يجًىعخ  -4

 ال شًء يًب ركش (د    انًفصهٍبد  (انذٌذاٌ                   ج (انفقبسٌبد            ة ( أ

 : تتكبثش انُجبتبد انالثزسٌخ ة  -5

 األثىاغ  (انذسَبد        د (انضبق انزاحفخ            ج (انجزوس               ة ( أ

      _______________________________________________ 

 (عاليبد 4).                                         صُف انحٍىاَبد اَتٍخ إنى فقبسٌخ أو ال فقبسٌخ: انضؤال انشاثع

 

 

 

 انــالفــقـــبسٌــبد انفــقــبسٌـــــبد

  

 

 

 

 انتهت األسئلة

 لكم التوفيق نرجو

 مدارس تقارب / األساسيقسم 

 انجشادح –انقشد  –األفعى   –دودح األسض    -انكهت    -انًُم    -انًحبس   -األصذ 


