
 

 

 

 

 

 امأل الجدول بالكائن الحي واألشياء الجامدة: .....  1السؤال 

 أشياء جامدة كائن حي

  

  

  

  

  

–صخور  –حذاء  –الفواكه –مقعد  –خضراوات  –نار  –ماء  –األشجار  –سيارة  –اإلنسان) مخزن كلمات:

 دراجة( –الجراثيم –غيوم  –ت الحشرا –هواء  –تلفزيون –الحيوانات  -كرة  –تراب  –مالبس  –الطيور

 اكتب صحيح او خطأ في المكان الفارغ: ....  2السؤال 

 الكائنات الحية تتنفس بدون توقف __________

 يتنفس االنسان االوكسجين الموجود في الهواء ______

 تتنفس االسماك االوكسجين المذاب بالماء __________

 ين المذاب بالماء _______االفاعي الطيور والدالفين تتنفس االوكسج

 االسماك والسرطانات تتنفس االوكسجين الموجود في الهواء __________

 اختر االجابة الصحيحية من بين االقواس ثم اكتبها في المكان الفارغ:....  3السؤال 

 يستوعب االنسان االوكسجين الموجود في الهواء بمساعدة ) الرئات * الخياشيم ( _________

 ب االسماك االوكسجين المذاب بالماء بمساعدة ) الرئات * الخياشيم ( __________تستوع

 _ : _______التاريخ  : _______        الصف       االسم: _________  

 



 اكتب بجانب كل جملة عالمة الحياة المناسبة: )تغذية * تنفس * تكاثر * تجري اتصاال * حركة( 4السؤال 

 طارت العصفورة من العش:  __________________ -1

 ______وضعت القطة أربعة جراء:  ____________ -2

 يحتاج اإلنسان الهواء:  __________________ -3

 يأكل األرنب الجزر:  __________________ -4

 الكلب ينبح:  __________________ -5

   رتب الكائنات الحية حسب تغذيتها:....  5السؤال 

 )أسد * حلزون * عنزة * كلب * فأر * أفعى * غراب * فراشة * باز * دجاجة (

 ____________________________________________________  نباتية: -1

 مفترسة :  ___________________________________________________ -2

 آكلة كل شيء:  ________________________________________________ -3

 فارغ:اختر الكلمة المناسبة من بين األقواس واكتبها في المكان ال....  6السؤال 

 الحلزون ) يضع بيضا / يضع جنينا (:  __________________ -1

 القطة ) تضع بيضا / تضع جنينا (:  __________________ -2

 السلحفاة ) تضع بيضا / تضع جنينا (:  __________________ -3

 اإلنسان ) يضع جنينا / يلد (:  __________________ -4

 (:  __________________ سمك الجوبي ) يتوالد / يلد -5

 أنسال النباتات ) جراء / بادرات (:  __________________ -6

 أنسال اإلنسان ) اطفال / بادرات (:  __________________ -7

 أنسال الكالب والقطط ) بادرات / جراء (:  __________________ -8

 ة: )عدو * زحف * تسلق * سباحة * طيران(اكتب الحركة المناسبة للكائنات الحية التالي....  7السؤال 

 الفراشة:  _______________ -2القرد:  _________________                     -1

 السمكة:  _______________ -4الحصان:  _______________                     -3

 األفعى:  _______________ -5



 أكمل الناقص:....  8السؤال 

 تساعد الحركة الحيوانات في البحث عن:  ____________ -1

 تساعد الحركة الحيوانات في الهروب من:  ____________ -2

 تساعد الحركة الحيوانات في إيجاد   ____________ كي تتكاثر. -3

 أمامك البيئات التالية .. صنّفها حسب البيئة الحياتية المطلوبة: ....  9السؤال 

 * بحر * غابة * * دفيئة * حقل بري * نهر * حظيرة * صحراء( ) بيت * حرش

 بيئة حياتية طبيعية: _______________________________________________

 بيئة حياتية اصطناعية: _____________________________________________

 لمكان الفارغ:اختر الكلمة المناسبة من بين األقواس واكتبها في ا....  11السؤال 

 يعتبر البقر والدجاج من الحيوانات ) البرية / الداجنة (:  __________________ -1

 يعتبر الثعلب وحمار الوحش من الحيوانات ) البرية / الداجنة (:  _______________ -2

 __زنبقة الساحل السنديان وشقيقة البحر هي ) نباتات برية / نباتات مستنبتة (:  ________ -3

 القطن البندورة والزيتون هي )نباتات برية / نباتات مستنبتة(:  __________________ -4

 الجماد الذي تكّون في الطبيعة هو ) جماد طبيعي / جماد اصطناعي (:  ______________ -5

 الجماد الذي صنعه اإلنسان هو )جماد طبيعي / جماد اصطناعي(:  ________________ -6

 أمامك الجمادات التالية .. صنّفها حسب الجمادات المطلوبة: ... . 11السؤال 

 ) صخرة * طاولة * جدار * تلفزيون * هواء * حنفية * دفتر * تراب * بيت * ماء(

 جمادات طبيعية: _______________________________________________

 ____جمادات اصطناعية: _________________________________________

 تمعن في االسماء التالية وسجل في االماكن الفارغة حسب المطلوب:....  12السؤال 

 )طاولة * بالستيك * كرسي * زجاج * قلم رصاص * خشب * معدن * حاسوب(

 _________ 4_________     3_________     2_________     1اسماء المواد:   -أ

 _________ 4________     3________     2_________     1اسماء المنتجات:   -ب

 أمامكم مخزن كلمات بمواد صلبة وسائلة ... عليكم تصنيفها حسب حالتها:....  13السؤال 

 ) زيت * حجر * جليد * عصير عنب * خشب * حليب * حديد * بالستيك * ماء (

 مواد سائلة:  ________   ،  _________  ،  ________ ،  ________ -1

 مواد صلبة:  ________   ،  ________  ،  _______ ،  ________ ،  _______ -2


