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  :التربية التكنولوجية 
  :السؤال األول 

  :ضع أجزاء احملرار يف مكاا املناسب 
  .احملرار  خزان  – سائل زئبقي – سلم مدرج –أبوب زجاجي دقيق 

  
  

  :اجلواب
  
  

  :السؤال الثاين 
  :أربط بني أجزاء اجلملة 

  
  
  

  :اجلواب 
  
  
  

  :السؤال الثالث 
  
  

  ).اهلواء ) ( فقاعات ) ( حتريك) ( السوائل (لفراغ ضع الكلمة املناسبة يف املكان ا
  يظهر اهلواء يف املاء على شكل................ 
  لألشياء .......... يظهر اهلواء يف الفضاء بـ. 
  كاملاء ......... من خال حركته يف ...................ميكن أن نستبدل أيضا على وجود. 

  :اجلواب 
  ).اهلواء ) ( فقاعات ) ( حتريك) ( السوائل (ان الفراغ الكلمة املناسبة يف املك

 ل فقاعات   يظهر اهلواء يف املاء على شك 

 يصبح املاء السائل

 يتقلص سائل احملرار
 يتمدد  سائل احملرار

قياس درجة احلرارةل  

 عند اخنفاض درجة احلرارة

 نستعمل احملرار
 °0 =c صلبا عند درجة 

 عند ارتفاع درجة احلرارة

 يصبح املاء السائل

 يتقلص سائل احملرار
 يتمدد سائل احملرار

 لقياس درجة احلرارة

 عند اخنفاض درجة احلرارة

 نستعمل احملرار
°0 =c صلبا عند درجة 

 عند ارتفاع درجة احلرارة
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.لألشياء كـه يظهر اهلواء يف الفضاء بتحري   
  .كاملاء السوائل حركته يفلمن خال اهلواء ميكن أن نستبدل أيضا على وجود . 

  :السؤال الرابع 
  :ناسبة للجدول ضع الكلمة املناسبة يف اخلانة امل

  ) .غري ممتزج ) ( ممتزج(
  ماء البحر   كحول  خل  زيت  املاء   السوائل 

          ممتزج  عصري
          غري ممتزج   املاء 

            بترول 
            ماء ملون

  
  :اجلواب 
  ماء البحر   كحول  خل  زيت  املاء   السوائل 

  ممتزج  ممتزج  ممتزج  غري ممتزج  ممتزج  عصري
  ممتزج  ممتزج  ممتزج  تزجغري مم  ممتزج   املاء 

  غري ممتزج  غري ممتزج  غري ممتزج  ممتزج  غري ممتزج  بترول 
  ممتزج  ممتزج  ممتزج  غري ممتزج  ممتزج  ماء ملون

  
  :السؤال خامس

  :ه املواد حسب اجلدول ذصنف ه
 إجيالص – فاصوليا – جنب – مسن – دجاج –مسك –بطاطا  - جزر– تفاح –زبدة –ياغورت – عدس 
  وف حلم اخلر–

  . برتقال –عصري – محص –ماء 
حليب   املشروبات 

  ومشتقاته
  حبوب  دهون   حلوم   خضر   فواكه 

              
  :اجلواب 

  صنف هذه املواد حسب اجلدول
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حليب   املشروبات 
  ومشتقاته

  حبوب  دهون   حلوم   خضر   فواكه 

  عصري
  ماء
  

  جنب
  ياغورت

  تفاحة
  برتقالة
  إجاص

  بطاطا
  جزر

  طماطم

  مسك
  حلم

  اخلروف
  جاجد

  مسن
  زبدة

  عدس
  محص

  فاصولياء

  السادس: السؤال
إمال الفراغ بالكلمة املناسبة :  

  . األوعية الدموية–عضلي – النبض – تزداد -الدم  
 إىل أحناء اجلسم.......................يضخ .................القلب عضو -

 ........................عرب
  ......................دقات قليب ويتسارع..................عند القيام مبجهود عضلي -

  :اجلواب
  :إملء الفراغ بالكـلمة املناسبة

  . األوعية الدمويةإىل أحناء اجلسم عربخ الدم القلب عضو عضلي يض-
  .عند القيام مبجهود عضلي تزداد دقات قليب ويتسارع النبض-

  :السؤال السابع 
  :أربط بني أجزاء اجلملة 

  
  
  
  
  

  :اجلواب
  :أربط بني أجزاء اجلملة

  
  
  

   بخفق جناحيه محلقا في الهواء

 يطير الحمام في الهواء

 تسبح السمك بسهولة 

 ينتقل الحصان بفضل 

 تسبح البطة فوق الماء

 درجة أطراف الخلفية واألمامية عند 
 الحرارة

 بفضل أغشية السباحة نستعمل
 الموجودة في رجليها الموجودة  

 بفضل جسمها وزعانفها 

  بخفق جناحيه محلقا في الهواء 

 لهواءيطير الحمام في ا

 تسبح السمك بسهولة 

 ينتقل الحصان بفضل 

 درجة أطراف الخلفية واألمامية عند 
 الحرارة

 بفضل أغشية السباحة نستعمل
 الموجودة في رجليها الموجودة  
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  :السؤال الثامن 
  ) قدميه  – راحة –رجليه (  يف تنقله.....................يرتكز القرد على

  ) . أصابعه –حوافزه  ...................(  األرض علىيستند القط أثناء سريه على
  ).مامية  األ-اخللفية  ..................( يقفز الكنغر بواسطة أرجله 

  .) األمامية –اخللفية ..........( يرتكز الضفدع عند الوصول على أطرافه 
  :اجلواب

  ضع الكلمة املناسبة يف املكان الفراغ
  . تنقلهالراحة يفيرتكز القرد على 

  .يستند القط أثناء سريه على األرض على أصابعه 
  .يقفز الكنغر بواسطة أرجله اخللفية 

  .ول على أطرافه األمامية يرتكز الضفدع عند الوص
  :السؤال التاسع 

   أكمل الناقص.
  تصنف احليوانات حسب غذائها إىل ثالث جمموعة 
 ....................كالتآ .1
 ....................كالتآ .2
 ....................كالتآ .3

  اجلواب
  أكمل الناقص

 تصنف احليوانات حسب غذائها إىل ثالث جمموعة 
  .آكـالت اللحوم.1
  .آكـالت العشب.2
  .آكـالت كل شيء.3

  :السؤال العاشر 
  .للعبارة اخلاطئة ) خ(للعبارة الصحيحة و) ص( ضع 

  اهلواء ضروري لتنفس احليوانات الربية فقط  -
 

 

 



 - 6 - 

 .تتنفس الفقمة تنفسا هوائيا -
 .تتنفس الدلفني تنفسا مائيا  -
 .تتنفس السمكة تنفسا مائيا -
 .تتميز كل احليوانات املائية بتنفس مائي  -
 .تنفسا رئويا تتنفس الضفدعة -

  :اجلواب
  .للعبارة اخلاطئة) خ(للعبارة الصحيحة و) ص( ضع 

 اهلواء ضروري لتنفس احليوانات الربية فقط  -
 .تتنفس الفقمة تنفسا هوائيا -
 .تتنفس الدلفني تنفسا مائيا  -
 .تتنفس السمكة تنفسا مائيا -
 .تتميز كل احليوانات املائية بتنفس مائي  -
  .عة تنفسا رئوياتتنفس الضفد -

  :السؤال احلادي عشر 
  .الحظ التجربتني مث أجب عن األسئلة

 .أي السمكة اليت ستموت أوال ؟ ملاذا؟  -1
 مباذا تذكرك هذه التجربة يف البيئة ؟ -2
 .هل يتمزج املاء بالبترول ؟ ملاذا؟  -3

  :اجلواب
ملاء لتحليله إىل أكسجني اهلواء دخول اهلواء إىل األن البترول مينع ;مسكة احلوض األول هي اليت متوت أول-1

  .املذاب
  .تذكـرنا هذه التجربة يف موت العديد من السمك يف البحر لتسرب البترول من الناقالت البحرية.2
  . ألما مادتني غري متجانستني;  املاء والبترول ال ميتزجان-3

  :السؤال الثاين عشر 
  .الثاملاء يف الطبيعة على مظاهر ثيكون 

 ....................مطهر )1
 ....................مطهر )2
  .................... مطهر )3

خ

 ص

 خ

 ص

 خ

 خ
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  :اجلواب
  .يكون املاء يف الطبيعة على مظاهر ثالث

  .مظهر سائل )1
  .جامدمظهر  )2
  مظهر غازي) 3

  :السؤال الثالث عشر 
  .ضع الكلمة املناسبة مكان الفراغ 

  .ان العام  اخلز– املنازل – األرض – وسيلة – املصانع –متديدات 
مباشرة وذلك بإستخدام .............. وإيصاله إىل حديثة لتوزيع املاء................. أبتكر اإلنسان 

   ................. باألحياء وحدائقها و...............تصل ..............مائية حتت.........شبكة 
  :اجلواب

له إىل املنازل مباشرة وذلك بإستخدام شبكة متديدات مائية حتت أبتكر اإلنسان وسيلة حديثة لتوزيع املاء وإيصا
  .          األرض تصل اخلزان العام باألحياء وحدائقها واملصانع

  :السؤال الرابع عشر 
  :ضع الكلمة املناسبة مكان الفراغ 

   قنوات – األودية – السدود –املياه -ار  أل ا-  عالينابي
 اليت تشكل سواقي حيث تتجمع ..............رض بواسطة من باطن األ..........خترج 
 عليها جلمع املياه اليت جتر..............ونستفيد منها ببناء .............اجلارية و ...............لتشكل

  .ستعمال لال..................ب
  :اجلواب

تجمع لتشكل األودية اجلارية و األار خترج املياه من باطن األرض بواسطة الينابيع اليت تشكل سواقي حيث ت
  .ونستفيد منها ببناء السدود عليها جلمع املياه اليت جتر بقنوات لالستعمال 

  .السؤال اخلامس عشر 
  .أربط بني شطري اجلملة 

  
  
  
  

  من تساقط األمطار الغزيز المتجمعة

 تتشكل السيول المائية 

 إذا صب السيل في النهر 

 إذا كان السيل كبير جدا 

 

 تبني السدود بين جبلين 

 نسميه طوفان

  زيـن المـيـاهتخـ

 و اإلستفـادة منهـا

 أحداث فيضانا

  من تساقط األمطار الغزير المتجمعة

 تتشكل السيول المائية 

 إذا صب السيل في النهر 

 ن السيل كبير جدا إذا كا

 

 تبني السدود بين جبلين 

 نسميه طوفان

  تخـزيـن المـيـاه

 و االستفـادة منهـا

 أحداث فيضانا
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 :اجلواب
 
 
  
 
  

  :السؤال السادس عشر
  أكمل 

  :يستعمل املاء للحياة اليومية لإلنسان ألغراض عدة منها 
1. ..................... 
2. .................... 
3. ................... 
4. ................... 

  :اجلواب
  :يستعمل املاء للحياة اليومية لإلنسان ألغراض عدة منها 

  )الشرب)1
   الصناعة3
  الفالحة)5
  فة املرتليةالنظا)2

  :السؤال السابع عشر 
  .بارة اخلاطئةللع) خ ( للعبارة الصحيحة واحلرف ) ص( ضع حرف 

 تتسبب الفيضانات يف إتالف املزروعات  -
 إن االجنراف يعري األرض يف اجلبال واملنحدرات -
 إن كثرة املاء يف التربة يسبب جفافها وتشققها  -
 .تركز احلياة يف الصحراء يف الواحات -
 تتسبب املياه الطبيعية يف أضرار اإلنسان فقط -
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   افظ عليها  أن حناملاء ثروة موجودة يف الطبيعة جيب -
  :السؤال الثامن عشر 

  .ضع الكلمة املناسبة مكان الفراغ
  القمامة – صاحلة –احليوان  – النفايات – فضلة –ضا اأمر

  .لإلستعمال .............. يتخلى عنها صاحبا ، ألا غري .............. النفاية هي كل
خطرية لإلنسان و ....................تنا وتسبب بيئ.........................الصلبة و..............تشوه 

  .والبيئة ......................
  :/اجلواب 

  . النفاية هي كل فضلة يتخلى عنها صاحبا ، ألا غري صاحلة لإلستعمال 
  .والبيئة احليوان خطرية لإلنسان و أمراضا بيئتنا وتسبب النفايات تشوه القمامة الصلبة و
  .السؤال التاسع عشر 

  :ضع الكلمة املناسبة مكان الفراغ 
  ) .الكبار – األطفال( الصحية  هم األكثر تعرضا لألضرار...............إن 

  ).اب   الذب–النحل ( تنتشر بواسطة  والفئران .............. إن معظم األمراض
  ) . يزين –يشوه ( البيئة ..................إن تراكم النفايات أما البنايات 

  ). املخصص –السمكية ..............( البحري يؤثر على الثروة إن التلوث 
  ) . مغلفة –مفتوحة ( يف املكان املخصص هلا .........ال بدة من وضع أكياس القمامة 

  
  

  :اجلواب 
  إن األطفال هم األكثر تعرضا لألضرار الصحية 

  والفئران إن معظم األمراض تنتشر بواسطة  الذباب  
  .إن تراكم النفايات أما البنايات يشوه البيئة 

  .إن التلوث البحري يؤثر على الثروة السمكية 
  .ال بد من وضع أكياس القمامة مغلفة يف املكان املخصص هلا 

  :السؤال العشرون 
  ضع الكلمة املناسبة مكان الفراغ: 
  جذور – التربة – الكائنات احلية –اللون.  
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  احتوائهاويف ...................عن الطبقة الصخرية يف ................ختتلف طبقة 
 ........................نباتات وبعض.............

 : اجلواب
 .ختتلف طبقة التربة عن الطبقة الصخرية يف اللون ويف احتوائها جذور نباتات وبعض الكائنات احلية 

  :السؤال الواحد والعشرون 
  . لتعرف ماذا حيدث يف الطبيعة5 إىل 1تالية بوضع األرقام من رتب اجلمل ال

 .عندما نتخلص درجة احلرارة يف الليل  .1
 يتجمد املاء فيزيد حجمه  .2
 .متتلئ شقوق الصخري باملاء  .3
 مما يؤدي إىل تفتيت الصخور باملاء .4
 .خاصة يف فصل الشتاء  .5

 : اجلواب 
  .ا حيدث يف الطبيعة لتعرف ماذ5 إىل 1اجلمل التالية بوضع األرقام من 

 .عندما نتخلص درجة احلرارة يف الليل  .1
 .خاصة يف فصل الشتاء  .2
  .متتلئ شقوق الصخري باملاء  .3
 مما يؤدي إىل تفتيت الصخور باملاء .4
  يتجمد املاء فيزيد حجمه  .5
 
  

 :السؤال الثاين والعشرون 
  :ضع البيانات يف املكان املناسب

 جذور النبات  .6
 ضوء الشمس .7
  املاء امتصاص-التربة .8
  األوراق-اقـالس .9
  :واب ـاجل
  جذور النبات 
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 ضوء الشمس 
 التربة 
 امتصاص املاء  
 السـاق 
 األوراق  

 :شرونالسؤال الثالث و الع
  :أكمل الناقص

  .مع مرور الزمن....................األخضر بشكل..................يف غياب الضوء ال
  ..................و.................و...............و............إىلحيتاج النبات لنموه 

  
   :اجلواب 

  .مع مرور الزمن عادي يف غياب الضوء ال ينمو األخضر بشكل
  .اهلواء وضوء الشمس واألمالح املعدنية  و املاء حيتاج النبات لنموه إىل

  :السؤال الرابع والعشرون
  :اربط بني كل جزء من أجزاء الدارة الكهربائية ودوره فيها

  
  
  
  
  
  

  :اجلواب 
  
  
  
  
  
  

 البطاریة 

األسالك

 القاطعة

 المصباح

 لنقل الكھرباء

 لعزل الكھرباء أو تمریر الكھرباء

 لإلضاءة

 مولد الكھرباء

 البطاریة

األسالك

 القاطعة

 المصباح

 لنقل الكھرباء

ء أو تمریر الكھرباءلعزل الكھربا  

 لإلضاءة

 مولد الكھرباء
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  :السؤال اخلامس و العشرون
  :أنواع املوازين املستعملة يف احلياة اليومية هي

1....................(  
2...................(  
3...................(  
4...................(  
5..................(  

  : اجلواب 
  ومية هيأنواع املوازين املستعملة يف احلياة الي

  امليزان العادي ) 1
  امليزان اإللكتروين)2
  ميزان الدقة) 3
  امليزان الروماين)4
  القباين األرضي )5
  

  :السؤال السادس والعشرون
  :للعبارة اخلاطئة )خ(للعبارة الصحيحة و)ص(ضع احلرف 

  إن الشمس ثابتة يف مكاا
  إن الشمس تضيء يف النهار وال تضيء يف الليل 

   ساعة24ور حول نفسها مرة يف رض تداأل
  تعاقب الليل والنهار ناتج عن توازن الشمس

  إن وضعية الظل و طوله يتغري بتغري وضعية املصباح
  :اجلواب 

  إن الشمس ثابتة يف مكاا
  إن الشمس تضيء يف النهار وال تضيء يف الليل 

   ساعة24األرض تدور حول نفسها مرة يف 

 

 

 
 

 

 

 ص

 ص

 خ

 ص
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  ن توازن الشمستعاقب الليل والنهار ناتج ع
  إن وضعية الظل و طوله يتغري بتغري وضعية املصباح

  : والعشرونالسؤال السابع
ضع الكلمة املناسبة يف املكان املناسب:  

  . معرفة- الشمس- اهلجرية- القمر- امليالدية-دوران
،ولقد اعتمد املسلمون .............حول األرض، ويدور األرض حول...............يدور
واعتمد غريهم على دوران األرض ................القمر حول األرض يف معرفة أيام السنة.............على

  ................أيام السنة................حول الشمس يف
  :اجلواب 

القمر حول  دوران ولقد اعتمد املسلمون على ، الشمسحول األرض، ويدور األرض حولالقمر يدور 
 أيام السنة معركة واعتمد غريهم على دوران األرض حول الشمس يف اهلجرية يام السنةاألرض يف معرفة أ

  .امليالدية 
  
  

  :السؤال الثامن والعشرون
أكمل الناقص:  
السنة اهلجرية موافقة لـ .................  
السنة امليالدية موافقة لـ...............  
يبلغ عدد سنوات القرن   ..................          
 يبلغ عدد أيام السنة امليالدية                ...............  

  : اجلواب 
   حمرم 1وتوافق ) ص ( السنة اهلجرية موافقة لـهجرة الرسول 

  جانفي  1السنة امليالدية موافقة مليالد املسيح عيسى عليه السالم وتوافق   
 سنة          100يبلغ عدد سنوات القرن   
يوما 365غ عدد أيام السنة امليالدية  يبل .  


