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 . أنواعهاواذكر  .القوى  عرف 1س

 :ٌؤتًعلل لما  2س

 مغطاة باشكال من النتوءات. اإلنسان أصابع أسطح -1

 الموجودة على االرض وزن. واألجسام األشٌاءلجمٌع  -2

 العجالت. المغناطٌسٌات بدالً من تعمل بالرفع المغناطٌسً و التًتستخدم القطارات  -3

 . اآللة ًالمتحركة ف األجزاءتوضع المدحرجات بٌن  -4

 عرف كالً من : 3س

 المواد المرنة .الوزن , الكتلة , الجاذبٌة االرضٌة , 

 الوزن والكتلة ؟ قارن بٌن 4س

 ٌعتمد علٌها مقدار االحتكاك ؟ التًهً العوامل  ما 5س

 فوائد قوة االحتكاك؟ ًه ما 6س

 -عرف كالً من : 7س

 المخلوق العضوي ,, العشٌرة ,, الموطن البٌئً        

 تغٌر حجم العشٌرة ؟ التًاذكر العوامل  8س

 ما المقصود باالعتماد المتبادل مع ذكر مثال ؟ 9س

 الحدٌقة؟ مجتمع أقساماذكر  10س

 المائٌة. اتالنبات .مجتمع البركة  -عرف كالً من : 11س

 -:ٌؤتًلما  علل 12س

 فً الحدائق داخل التربة ؟ األرضتنمو دودة          

 لماذا تعٌش بعض الحٌونات على جذوع االشجار ؟  13س

 .مع ذكر خواصها .عرف البٌئة  14س

 علل لما ٌاتً: 15س

 فً البركة. األرضال توجد دٌدان  -1

 ال بد من قضم الثلج عتد تجمد مٌاه سطح البحر لعجول البحر. -2

 لضوء الشمس. تحتاج النباتات -3

 لضوء الشمس . أجسامهاتعرض الزواحف  -4

 وقارضات الخشب الحٌاة فً االماكن المظلمة. األرضتفضل دٌدان  -5

 تتوخى الحٌوانات الحذر عند الحصول على الغذاء. أنٌجب  -6



 فً البحر. األسماكتموت  -7

 .اذكر انواع التربة 16س

 لة ؟ماالمقصود بكل من مع ذكر امث 17س 

 نات .االنباتات اكلة الحٌو –المستهلك  –المنتج 

 المفترس. –الفرٌسة  –الشبكات الغذائٌة  –السالسل الغذائٌة من :  لعرف ك 18 س

 علل لما ٌاتً :19س

 فً السلسلة الغذائٌة ال تمرر كل الطاقة من كائن الى اخر. -1

 والسحالً على الحشرات . الضفادعتتغذى  -2

 شمال شرق الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة . أنحاءانتشرت العثة فً  -3

  .ثم اذكر انواع المحلالت فً التربة  .عرف المحلالت  20س

 مااهمٌة المحلالت فً الطبٌعة ؟ 21س

 على البٌئة؟ تؤثٌراتناهً  ما 22س

 ماهً الموارد الطبٌعٌة المهمة لبقاء االنسان ؟ 23س

 .مع ذكر انواعها  .عرف السبائك  24س 

 اذكر اسم السبٌكة المستخدمة فً االتً :  25س 

 والمائدة. الطهً أدوات -1

 الكهربائٌة. واألسالك األقفال -2

 والتماثٌل.القالئد  -3

 ؟ بٌئة التى لها تؤثٌر سلبً على ال ما االنشطة 26س 

 مالطرق التى تإدي الى االحترار الكونً ؟  27س

 .وما هى اسبابة  .عرف التلوث  28س

 اذكر اسباب كل من :  29س

 .واألرضتلوث الماء  -1

 .األسماكتسمم  -2

 الدخان. -3

 -علل لما ٌاتً: 30س

 ٌتلوث الماء وٌصبح غٌر صالح للشرب والغسٌل . -1

 التذكارٌة. بةصاألن بعض المبانً و تتآكل -2

 وجود ثقب فً طبقة االزون. -3

 .اخرى للطاقةالتفكٌر فً استخدام مصادر  -4

 األسئلة انتهت


