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

 أشياء جامدة كائن حي

  

  

  

  

  

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

 دراجة( –الجراثيم –غيوم  –شرات الح –هواء  –تلفزيون –الحيوانات  -كرة  –تراب  –مالبس 

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

 الكائنات الحية تتنفس بدون توقف __________

 يتنفس االنسان االوكسجين الموجود في الهواء ______

 تتنفس االسماك االوكسجين المذاب بالماء __________

 كسجين المذاب بالماء _______االفاعي الطيور والدالفين تتنفس االو

 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 ( _________

 توعب االسماك االوكسجين المذاب بالماء بمساعدة ) الرئات * الخياشيم ( __________تس

 1مهمة  –كائنات حية 
 ........................: موعد االخير للتسليمال         ........................................االسم:    
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 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 (

 ة:  ____________________________________________________نباتي -1

 مفترسة :  ___________________________________________________ -2

 آكلة كل شيء:  ________________________________________________ -3

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

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

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

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

 اإلنسان ) يضع جنينا / يلد (:  __________________ -4

 لد (:  __________________سمك الجوبي ) يتوالد / ي -5

 أنسال النباتات ) جراء / بادرات (:  __________________ -6

 أنسال اإلنسان ) اطفال / بادرات (:  __________________ -7

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

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

 الفراشة:  _______________ -2القرد:  _________________                     -1

 السمكة:  _______________ -4الحصان:  _______________                     -3

 األفعى:  _______________ -5
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 أكمل الناقص:....  8السؤال 

 الحركة الحيوانات في البحث عن:  ____________تساعد  -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 

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

 بيئة حياتية طبيعية: _______________________________________________

 بيئة حياتية اصطناعية: _____________________________________________

 ارغ:اختر الكلمة المناسبة من بين األقواس واكتبها في المكان الف....  10السؤال 

 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

 طن البندورة والزيتون هي )نباتات برية / نباتات مستنبتة(:  __________________الق -4

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

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

 امامكم الحيوانات التالية: عليكم تصنيفها حسب فعاليتها خالل اليوم؟ ....  11السؤال 

  

) بلبل * دوري * فراشة الليل * سام ابرص * كلب * غراب * ديك * حمامة * صرار الليل * صرصور * بعوضة * 

 * نحلة * فأر * خفاش * فراشة * خنافس * ذبابة( قطة * كركس * حرذون

 ...........................................................................................................: حيوانات نهارية

 ...........................................................................................................: حيوانات نهارية

 ....................................................................................................: حيوانات ليلية ونهارية

 ما هو االختالف بين التكيف بمبنى الجسم والتكيف يالسلوك؟....  12السؤال 

 ..................................................................................................: .التكيف بمبنى الجسم -أ

 بالسلوك: ..................................................................................................التكيف  -ب
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  تكيف بمبنى الجسم / تكيف بالسلوك(؟ اكتب في المكان الفارغ )....  13السؤال 

 ...........................أ. توجد لالسماك زعانف تمكنها من التحرك في الماء 

 ...........................ب. تختبئ الحيوانات في الصحراء في الحفر خالل النهار 

 ...........................ج. يوجد للبلشون منقار طويل يمكنه من اصطياد االسماك في الماء 

 ............................د. صدفة الحلزونات تحميها من الجفاف 

 ............................هـ. ترصد سمكة الفريالة لفريستها دون ان تتحرك 

 ............................و. يخزن الخلد الغذاء في مخازن ليتغذى عليها في ايام تكون التربة جافة 

 ............................ز. توجد للنورس اغشية سباحة بين اصابع قدميه بواسطتها يسبح جيدا 

 ............................ح. يلتقط سرطان الرمال الغذاء بمساعدة كماشاته 

 .........تنجح في االختباء ويصعب اكتشافها...ط. بفضل قدرة الحرباء على تغيير االلوان والحركة البطيئة 

 ......................................ي. ارجل الجمل طويلة تبعد جسمه عن رمال الصحراء الحارة 

 ما هي العوامل المشتركة لجميع الكائنات الحية؟....  14السؤال 

 ...........................ج. ...........................          ب. ...........................               أ.

 .................................و           ............................هـ.              ............................د.

تجادلت سندس وعبير ما إذا كانت الغيمة كائن حي أم ال ، قالت عبير: الغيمة كائن حي ....  15السؤال 

 ندس: صحيح ان الغيمة تتحرك لكنها ليست كائنا حيا ، أيهما على حق ولماذا ؟النها تتحرك ، قالت س

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 ما هي الشروط التي على مربي الحيوانات تزويد حيواناتهم بها كي تعيش؟....  16السؤال 

 ...........................ج. ...........................          ب. ...........................               أ.

 ............................هـ.                         ............................د.

 

 

 ** عمال موفقا يا ابطال** 


