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حالة الطقس من مكان معني لفرتة 

 طويلة

 النظام البيئي 

بنية أو سلوك يساعد الكائن الحي 

 على العيش يف بيئته

 املنتج 

الكائن الحي الذي يصنع غذاءه 

 بنفسه

 املستهلك 

الكائنات الحية والجمادات التي 

تتشارك بيئة معينة وتتفاعل مع 

 بعضها 

 التكيف 

حي كائنا  يحدث عندما يقلد كائن

 حيا آخر يف اللون أو الشكل

 املناخ 

كائن حي يتغذى على كائنات حية 

 أخرى

 التقليد 
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 ( عند اإلجابة الخاطئة:ₓعند اإلجابة الصحيحة وإشارة )( √)السؤال االول: ضعي إشارة 

 لجمادات مثل ضوء الشمس.)               ( تعتمد الكائنات الحية على بعضها البعض كما تعتمد على ا .1

 )               ( تشكل الكائنات الحية والجمادات التي تتفاعل مع بعضها البعض يف بيئة ما نظامًا بيئيًا. .2

 )               ( يمكن أن يكون النظام البيئي بركة مياه أو مستنقعا أو حقال. .3

 غرية أو كبريًا مثل املحيط.)               ( النظام البيئي قد يكون صغريًا مثل بركة ص .4

 )               ( تتغذى طيور الكركي على النباتات والطحالب وتضع بيضها يف املاء. .5

 )               ( تعيش الكائنات الحية املختلفة يف أجزاء مختلفة من النظام البيئي أو املأوى. .6

 ركة املياه.)               (يوجد املوطن البيئي لنبات الربدي على حافة ب .7

 )               ( تحصل الكائنات الحية على الغذاء واملاء واملأوى من مواطنها البيئية. .8

 )               ( ال تحتاج جميع الكائنات الحية إىل الطاقة تحصل عليها من الغذاء لتعيش وتنمو. .9

 نتجة.)               ( تعتمد الحيوانات على الغذاء الذي تصنعه الكائنات امل .10

 )               ( تستخدم معظم الكائنات املنتجه الطافة التي تحصل عليها من الشمس لتصنع غذائها. .11

 )               ( معظم السالسل الغذائية تبدأ طاقتها من الشمس. .12

 )               ( تحتوي السلسلة الغذائية على كائنات مستهلكة كثرية. .13

 و كائن يحلل مادة النباتات والحيوانات امليتة.)               ( املستهلك ه .14

 )               ( تعيد الكائنات املحللة املواد الغذائية إىل الرتبة مرة أخرى. .15

 )               ( تتغذى الحيوانات على أنواع عديدة من الغذاء. .16

 لة جزءا مهما يف األنظمة البيئيةتعد الكائنات املحل )               ( .17
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 لوني الكائنات الحية الموجوده في النظام البيئي باللون األخضر و الجمادات باللون األحمرل الثاني : السؤا

 

 الماء الطيور نباتات

 الضفادع التربة ضوء الشمس
 

 السؤال الثالث : إختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس:

 السلسة الغذائية( - املستهلك – املنتجي )كيفية انتقال الطاقة من كائن حي إىل آخر داخل النظام البيئ .1

 السلسة الغذائية( - املستهلك – املنتجالكائن الحي الذي يصنع غذاءه بنفسه ) .2

النظام  - التقليد – التكيفالكائنات الحية والجمادات التي تتشارك بيئة معينة وتتفاعل مع بعضها ) .3

 (البيئي

 (النظام البيئي - التقليد – التكيفون أو الشكل )يحدث عندما يقلد كائن حي كائنا حيا آخر يف الل .4

 (النظام البيئي - التقليد – التكيفبنية أو سلوك يساعد الكائن الحي على العيش يف بيئته ) .5

تستخدم معظم الكائنات ______________الطافة التي تحصل عليها من الشمس لتصنع غذائها.  .6

 املنتجه( –)املستهلكه 

 مستهلكة( –)منتجه  ----------------ئنات تعترب كل الحيوانات كا .7

 محللة( –مستهلكة  –تعترب الديدان والبكرتيا كائنات ) منتجه  .8

 شبكة غذائية( –ترتبط السالسل الغذائية لتكون )سلسلة غذائية  .9

 النبات( –تسمى الكائنات الحية التي تتغذى على النباتات آكالت ) لحوم  .10

الحزين على حيوانات أخرى تسمى هذه الكائنات الحية آكالت )  تتغذى بعض الحيوانات مثل طيور مالك .11

 النبات( –لحوم 

 املحللة( –تعد الديدان والعفن وفطر عيش الغراب وبعض الحشرات والحلزونات من الكائنات )املنتجة  .12

املواد تلعب دورًا مهمًا يف النظام البيئي، حيث تأكل مادة الكائنات امليتة وتفرز -------------الكائنات  .13

 املحللة( –الغذائية )املنتجة 

 ضوء الشمس( –الصخور  –الكائنات املستهلكة  –معظم املنتجات تحصل على الطاقة من )املفرتسات  .14
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 ةلوني باللو ن األصفر الكائنات المحللالسؤال الرابع : 

 

 السؤال الخامس: صلي الكلمة بمرادفها:

الكائن الحي الذي يصنع 

 غذاءه بنفسه

  السلسة الغذائية 

كائن حي يحلل مادة 

 النباتات والحيوانات امليتة.

  املنتج 

كيفية انتقال الطاقة من 

كائن حي إىل آخر داخل 

 النظام البيئي

  املحلل 

 

 ( عند اإلجابة الخاطئة:ₓة الصحيحة وإشارة )عند اإلجاب( √)السؤال السادس: ضعي إشارة 

 كيف تساعد الكائنات المحللة في النظام البيئي في بركة مياة؟ .1

A. تضيف مواد غذائية إلى التربة والماء )           ( 

B. .تنتج الغذاء بنفسها )           ( 

C. تحلل المادة كي ال تمتلئ البركة بها )           ( 

 

 ناك كائنات محللة في إحدى الغابات؟ماذا سيحدث إذا لم تكن ه .2

A. .ستقل المواد الغذائية في التربة )           ( 

B. .ستكثر المواد الغذائية )           ( 

C. ستتراكم على األرض مادة النباتات والحيوانات الميتة )           ( 

 رتبي السلسلة الغذائية: السؤال السابع:

 

 

 

 عشب
)            ( 

 

 الشمس
  (          ) 

 الثعبان
)            ( 

 الصقر
)            ( 

 فأر الحقل
)            ( 

 

 العفن الديدان الطيور

 الحشرات األسد الحلزونات

 األفاعي فطر عيش الغراب البكترييا
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 ( عند اإلجابة الخاطئة:ₓعند اإلجابة الصحيحة وإشارة )( √)السؤال االول: ضعي إشارة 

 )               ( تحتوي األرض على العديد من أنواع األنظمة البيئية. .1

 ز كل نظام بيئي من األنظمة البيئية على اليابسة يف األرض بنوع معني من املناخ.)               ( يمتا .2

 )               ( تتكون الرتبة من بقايا الصخور والدبال. .3

 تحتوي الصخور على مواد مغذية ويمتص مياة األمطار. )               ( .4

 تحتفظ الرتبة الغنية بالدبال بكمية قليلة. )               ( .5

 يعترب الدبال من املياة والعناصر الغذائية التي تستهلكها النباتات. )               ( .6

 األنظمة البيئية يف املاء دافئة أو باردة فقط. )               ( .7

 سنتيمرتًا. 50تسقط األمطار سنويًا يف الصحراء بمعدل أقل من )               (  .8

 اء رملية يف الغالب.)               ( الرتبة يف الصحر .9

 )               ( توجد كمية كبرية من الدبال يف الصحراء تمتص مياة األمطار. .10

 .)               ( يستطيع عدد قليل من النباتات والحيوانات البقاء على قيد الحياة يف الصحراء .11

 رة والرطوبة.)               ( تعرف الغابة االستوائية املطرية بأنها غابة تتسم بالحرا .12

 )               ( تزخر الغابة االستوائية املطرية بأنواع كثرية من الكائنات الحية عن أي بيئة أخرى على اليابسة. .13

 )               ( الغابة االستوائية املطرية دافئة يف الصيف فقط. .14

 ر الغذائية.)               ( الرتبة يف الغابة االستوائية املطرية غري غنية بالعناص .15

 الرتبة يف الغابات املعتدلة غنية بالدبال.)               (  .16

 )               ( توجد سبعة محيطات يف األرض تتصل جميعها فيما بينها. .17

 )               ( مياة املحيط عذبة. .18

 )               ( املحيط االطلسي هو املحيط األكرب من حيث املساحة. .19

 ( تعيش مليارات الكائنات الحية يف محيطات األرض )               .20
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 )               ( قاع املحيط أكثر برودة وظلمن من سطح املحيط ويعيش فيه عدد قليل من الكائنات الحية. .21

تعيش معظم الكائنات الحية يف املحيط يف املياة الضحلة لوفرة النباتات والطحالب وللحصول على  )               ( .22

 ضوء الشمس.

 )               ( تقع األراضي الرطبة غالبًا بطول حواف األنهار والبحريات والربك واملحيطات. .23

 .)               ( تحتوي األراضي الرطبة على مياة نقية أو مياة مالحة .24

 )               ( تعيش أنواع قليلة من الحيوانات يف األراضي الرطبة. .25

 )               ( الرتبة يف األراضي الرطبة زاخرة باملعادن التي تساعد على نمو النباتات. .26

 )               ( تساعد االراضي الرطبة على منع األراضي من الفيضان عن طريق جمع املياة. .27

 ( تساعد نباتات األراضي الرطبة على تنظيف املياة امللوثة.  )              .28

 )               ( األنظمة البيئية يف األرض تختلف باختالف الكائنات الحية واألشياء الحامدة فيها. .29

 

 : إختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس: نيالسؤال الثا
 النظام البيئي( –املناخ  –لة. )الطقس حالة الطقس يف مكان معني لفرتة طوي-------------- .1

 الدبال( –الصخور  –هو املواد املتحللة من النبات والحيوان )الرتبة --------------- .2

 العذبة( –املوجودة يف املحيطات )املالحة --------------تعيش األسماك يف املياة  .3

 العذبة( –الحة بينما تزخر الربك باألسماك التي تستطيع العيش فقط يف املياة )امل .4

 السهول( –الصحراء  –نظام بيئي يتسم باملناخ الجاف )الغابة  ------------- .5

 الساحلية( –تندر املياة والعناصر الغذائية التي تحتاج إليها العديد من النباتات يف الرتبة ) الصحراوية  .6

 الليل( –تصطاد معظم الحيوانات الصحراوية يف )النهار  .7

 الغابة( –ام بيئي يزخر بالعديد من األشجار )الصحراء هي نظ-------------- .8

 بارد وجاف( -فصل الصيف يف الغابات املتعدلة )دافئ ورطب .9

 بارد وجاف( -فصل الشتاء يف الغابات املتعدلة )دافئ ورطب .10

 املحيط( –البحرية  -هو مسطح مائي كبري جدًا من املياة املالحة. )البحر ------------------- .11

 األرض الرطبة( –هي نظام بيئي يغطي فيه املاء الرتبة معظم فرتات العام. )الغابة املعتدلة ----------------- .12
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املحيطات واألراضي  –هما نوعان من األنظمة البيئية على اليابسة )الصحاري والغابات -------------------- .13

 الرطبة(

 املحيطات واألراضي الرطبة( –ء )الصحاري والغابات هما نوعان من األنظمة البيئية يف املا-------------------- .14

 الرتبة يف الغابة االستوائية املطرية فقرية ألنها: .15

A. ال تحتوي على أكسجني بداخلها 

B. تحتاج إىل أسمدة 

C. تستهلك النباتات جميع العناصر الغذائية 

D. رملية تمامًا 

 لوني حيوانات الصحراء:  لثالسؤال الثا

 عصافري الصبار الضفدع األرانب الربية األسد

 الفيل البطريق القرد األفاعي املجلجلة
 

 لوني الحيوانات املوجود يف الغابات املعتدلة رابع:السؤال ال

 الغزالن الجمل الدببة

 البطريق األرانب الربية الثعالب

 الخنافس السناجب حز الصنوبر
 

 ي للمحيط:لوني الكائنات الحية التي تعيش يف النظام البيئ: خامسالسؤال ال

 نجوم البحر الدب األسماك

 الغزال املرجان األسفنج

 الحصان القروش الحيتان
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 عددي أسماء املحيطات الخمسة: سادس:السؤال ال

1. ------------------------------------ 

2. ------------------------------------ 

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

4. ------------------------------------ 

5. ------------------------------------ 
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 ( عند اإلجابة الخاطئة:ₓعند اإلجابة الصحيحة وإشارة )( √)السؤال االول: ضعي إشارة 

 )               ( يعد لسان الضفدعة اللزج مظهرًا من مظاهر التكيف. .1

 مظاهر التكيف الكائنات الحية يف الحصول على غذائها.)               ( تساعد بعض  .2

 )               ( ال تساعد مظاهر التكيف الكائنات الحية على البقاء يف مأمن من أعدائها. .3

 )               ( التأقلم هو بمثابة تكيف يعرف باسم التموية. .4

 لعيش يف بيئة محددة.التكيف هو سمة خاصة تساعد الكائن الحي على ا )               ( .5

 تتغذى الحيوانات الصحراوية على النباتات للحصول على املاء.)               (  .6

 توفر األشواك والنتوءات الحادة الحماية للنباتات من الحيوانات العطشى. )               ( .7

 زيد من الحرارة.تحمي دروع األجسام ذات اللون الشاحب الحيوانات من امتصاص امل )               ( .8

 أوراق التي تنمو يف الغابة املطرية  لها أخاديد وأطراف مستدقة تساعد يف تدفق مياة األمطار. )               ( .9

 تكون أوراق الغابة املطرية غالبا صغرية. )               ( .10

ن أعدائه فاي البيئة التي يعيش مثل التموية يساعد التقليد الكائن الحي على البقاء يف مأمن م )               ( .11

 فيها.

 )               ( أثناء البيات الشتوي تستخدم الحيوانات أقل قدر من الطاقة وال تكون بحاجة إىل الغذاء .12

 تهاجر الحيوانات عندما تصبح بيئاتها باردة للغاية أو عندم يكون من الصعب إيجاد الغذاء. )               ( .13

 

 تاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس:: إخ نيالسؤال الثا
 

بنية أو سلوك يساعد أحد الكائنات الحية يف البقاء على قيد الحياة يف البيئة التي يعيش فيها. ------------- .1

 التكيف( –)التموية 

 األسنان املستوية( –الدببة واألسود على اصطياد فرائسها. )املخالب الحادة ----------------تساعد  .2
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 األسنان املستوية( –حيوانات مثل األحصنة على مضغ الحشائش. )املخالب الحادة ----------------د تساع .3

الحيوانات على التخفي لتبقى يف أمان، او مساعدتها على األختباء ألصطياد حيوانات ---------------يساعد  .4

 التموية( –أخرى. )التكيف 

تأقلم مع البيئة املحيطة بها. التأقلم هو بمثابة تكيف يعرف تتخفى بعض الحيوانات من املفرتسات بواسطة ال .5

 التموية( –)التكيف ---------------باسم 

كائنات تنشط لياًل وتنام طوال ساعات النهار وتخرج لياًل عندما تنخفض الحرارة )الكائن  -------------- .6

 الكائن الليلي( –النهاري 

بة مع الكائنات الحية األخرى املختلفة للغاية يعرف هذا التكيف تنسجم بعض حيوانات الغابة عن طريق التشا .7

 التموية( –باسم )التقليد 

 التموية( –)التقليد  هو عندما يقلد أحد الكائنات الحية كائنًا حيًا آخر يف اللون والشكل.------------------ .8

 البيات الشتوي( –يعني الذهاب يف سبات عميق )التقليد ----------------- .9

 الهجرة( –هي االنتقال من مكان ألخر )البيات الشتوي ------------ .10

 من أنواع التكيف: .11

A. التقليد )           ( 

B. التمويه )          ( 

C. البيات الشتوي )          ( 

D. الكائن الليلي )          ( 
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 صلي الحيوان بمظاهر التكيف ني:السؤال الثا

دهن أسفل طبقة من الشحم أو ال  الدب القطبي 

 جلدها

الفرو األبيض لينسجم مع الثلج   الصفدع

 والجليد

 أرجل طويلة ولسان طويل لزج  أسد البحر وحصان البحر

 أذنان كبريتان إلخراج الحرارة.  األرنب الربي

 وجسم صغري للبقاء باردًا
 

 لوني مظاهر التكيف للنباتات الصحراوية الثالث:السؤال 

 

لوني 

 مظاهر التكيف للنباتات

 الهجرة أوراق مدببة أوراق ظبابية

 التقليد جذور ضحلة البيات الشتوي

 

 لوني مظاهر التكيف للحيواناتالرابع:السؤال 

 جذور ضحلة التقليد التموية

 لشتويالبيات ا الهجرة أوراق ضبابية

 ملاذا تميل بعض الحيوانات إىل الهجرة؟الخامس:السؤال 

 للهروب من الوقوع كفريسة.)          ( .1

 لتفادي الطقس البارد.)          ( .2

 للعثور على عائالتها.)          ( .3

 إلجراء تغيري.)          ( .4

 

 أوراق كبرية ذور سطحيةج جذور  عميقة أو عريضة

 أشواق  طبقة شمعية على الساق أوراق صغرية
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