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 (11صفحة  3سؤال )؟ اكمل الناقص 1س 

 تطير*  تزحف. ج                      لحوم*  نباتات. ب                 ماء*   اوكسجين*  الهواء*  اوكسجين. أ 

                                           الضفادع*  الفراش. و  روائح   *  لمس* حركة *  اصوات* روائح *  الصوت. هـ     تتوالد* الطيور *  تضع. د

  ؟عليكم تصنيفها حسب فعاليتها خالل اليوم: امامكم الحيوانات التالية 2س 

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

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

 ذبابة*  خنافس*  فراشة*  نحلة* حرذون *  كركس*  حمامة*  ديك*  غراب* دوري * بلبل  :حيوانات نهارية * 

 خفاش *  فأر*  بعوضة*  صرصور*  صرار الليل*  سام ابرص*  فراشة الليل :ليليةانات حيو *

  قطة*  كلب :وليلية حيوانات نهارية *

 ما هو االختالف بين التكيف بمبنى الجسم والتكيف يالسلوك؟  3س 

      .التكيف بمبنى الجسم مرتبط بأعضاء جسم الحيوان ولونه وحجمه وشكله*  

 .بالسلوك الحيواني مرتبط بنشاطه وحركته واتصالهالتكيف * 

 ؟ (تكيف بالسلوك/ تكيف بمبنى الجسم ) اكتب في المكان الفارغ  4س 

 . تكيف بمبنى الجسملالسماك زعانف تمكنها من التحرك في الماء توجد  .أ 

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

 . تكيف بمبنى الجسملشون منقار طويل يمكنه من اصطياد االسماك في الماء يوجد للب. ج

 . تكيف بمبنى الجسمصدفة الحلزونات تحميها من الجفاف . د

 . بالسلوكتكيف ترصد سمكة الفريالة لفريستها دون ان تتحرك . هـ

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

 . تكيف بمبنى الجسمتوجد للنورس اغشية سباحة بين اصابع قدميه بواسطتها يسبح جيدا . ز

 . تكيف بمبنى الجسميلتقط سرطان الرمال الغذاء بمساعدة كماشاته . ح

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

 . تكيف بمبنى الجسم ارةارجل الجمل طويلة تبعد جسمه عن رمال الصحراء الح. ي

 ما هي الشروط التي على مربي الحيوانات تزويد حيواناتهم بها كي تعيش؟ 5س 

 اقفاص للحماية* درجة حرارة مناسبة للحيوان     * بيئة حياتية مناسبة     * اوكسجين      * ماء وغذاء     *  

 هي العوامل المشتركة لجميع الكائنات الحية؟ ما 6س 

*                تنمو وتتطور * تتحرك * تتنفس * تتغذى وتفرز : الحياتية التالية المميزات جميعيجب ان تتوفر فيه  كل كائن حي 

 . تجري اتصال * تتكاثر 

 هل توجد بيئة حياتية مشتركة لجميع الكائنات الحية؟ 7س 

 .كائنات حية بيئتها الحياتية اليابسة ، واخرى البحر ، واخرى الصحراءتوجد ... كال  

 

 1س 

 

الغيمة كائن حي النها تتحرك ، قالت : تجادلت سندس وعبير ما إذا كانت الغيمة كائن حي أم ال ، قالت عبير

 صحيح ان الغيمة تتحرك لكنها ليست كائنا حيا ، أيهما على حق ولماذا ؟: سندس

  

* تتحرك * تتنفس * تتغذى وتفرز : المميزات الحياتية جميعق ، الن الكائن الحي يجب ان تتوفر فيه سندس على ح

 .تجري اتصال * تتكاثر * تنمو وتتطور 

 ؟ من كل جنس حيواني في سفينة سيدنا نوح( ذكر وانثى ) ما هو المميز الحياتي الذي يتعلق باصطحاب  زوجين  9س 
 . ثرالمميز الحياتي هو التكا 
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 بأي مميز حياتي يتعلق سلوك الحيوانات في الجمل التالية؟  11س 

 . تكاثر تضع سلحفاة البحر بيضا داخل حفرة عميقة على شاطئ البحر  1 

 . تنفس فوق سطح الماء ويستنشق الهواء يرتفع الحوت  2

 . تغذيةتجمع النحلة غبار اللقاح من االزهار   3

 . يجري اتصاال*  تكاثر يفرش الطاووس ذنبه المثير    4

 . حركةسرب من الطيور يمر فوقنا   5

 . تغذيةيفرش الطير جناحيه ويقبض على الفراشة التي تطير في الهواء   6

 (تكيف بالسلوك/ تكيف بمبنى الجسم ) :جملة فيما يلي اي تكيف تصف كل 11س 

 .تكيف بالسلوك  يتغير لون الحرباء بحسب البيئة  1 

 . تكيف بمبنى الجسم يوجد للجمل سنام مليء بالدهن  2

 .تكيف بالسلوكيشرب الجمل كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة تكفيه لعدة ايام   3

  .تكيف بالسلوكفتصل االصوات الى الخلود االخرى في بيئته  يضرب الخلد الجحر بواسطة رأسه  4

 ( 27صفحة ) ؟ ما هي الصفة التي تميز الفقريات عن الال فقريات 12س 

 .ال توجد عظام في جسمها: ال فقريات... توجد عظام في جسمها : فقريات 

 ( 32صفحة ) ما هي العالمات المميزة للحشرات؟  13س 

 أرجل  6يوجد لها  *بطن               –صدر  –رأس : ى ثالثة اقسامينقسم جسمها ال * 

  "التحول الكامل"معظم الحشرات تتطور بعملية * في رأس الحشرات زوج عيون وزوج مجسات                    * 

 ( 32صفحة : ) وجدت حال في الحقل شرنقة فراشة 14س 

      فراشةماذا سيتطور من هذه الشرنقة؟  . ب                يرقةماذا كانت الشرنقة قبل ذلك؟  . أ 

      (فراشة           شرنقة          يرقة          بيض) اكتب مراحل تحول الفراشة بالترتيب؟  . ج

 ( 33صفحة ) ما هي فوائد الحشرات التالية؟  15س 

 تلقيح االزهار –نع العسل ص: النحل. ب.                    انتاج الحرير : دودة القز. أ 

 ( 33صفحة : ) ما هو ضرر الحشرات التالية 16س 

 يلسع ويسبب امراضا: البعوض. ب.             يتغذى على اوراق وسيقان النباتات : النطاط. أ 

 ( 34صفحة ) ما هي العالمات المميزة لكل الرخويات؟  17س 

 الحلزونات الصدفيات والحبارات : تشمل مجموعة الرخويات* جسمها رخو وليس فيه هيكل عظمي         *  

 ( 34صفحة ) ما هي العالمات المميزة لكل الحلزونات؟  11س 

        .رأس ورجل عضلية وقوقعة صلبة : جسمه مبني من *            .  جسمه رخو ليس فيه هيكل عظمي  * 

    .     يخرج من رأسه زوج مجسات قصير وزوج آخر طويل * 

 .كل حلزون هو ذكر وايضا انثى ويتكاثر بواسطة وضع البيض * 

 ؟(طيور * حشرات * اسماك : ) أي فئة هي االكبر من بين الفئات الحيوانية التالية 19س 

 .الحشرات هي الفئة الحيوانية االكبر  

 ( 35صفحة ) ما هي اهمية الرخويات التالية لالنسان؟  21س 

 .لتنظيف برك االسماك فهي تتغذى على كائنات صغيرة ومواد متعفنة :في برك السباحةحلزونات وأصداف  -أ 

 .استخراج اللؤلؤ منها لصناعة الحلي والمجوهرات :صدفة اللؤلؤ -ب

 .استخراج صبغة اللون االرجواني  :حلزون االرجوان -ج

 (35صفحة )اذكر مجموعات كائنات اخرى تنتمي لهذه الفئة؟ ... تنتمي الحشرات والرخويات الى فئة الال فقريات  21س 

 نجمة البحر* قنديل البحر       * قنفذ البحر       * الديدان      * السرطانات      * العناكب      * المرجان      *  
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