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 السؤال األول: 
 
:  -أ   مما يل 

ً
  كال

 اختاري اإلجابة الصحيحة ف 
 

 
 
 
 

 درجة حرارة جسم االنسان الطبيعية هي:  -1

 29 د 17 ج 37 ب 39 أ

 املصدر الرئيس ي للطاقة في اجسامنا: -2

 الكربوهيدرات  د البروتينات  ج الفيتامينات  ب االمالح املعدنية  أ

  من الخصائص التي تساعدنا على التعرف على املعادن: -3

 البريق واللمعان  د الحجم  ج الوزن  ب الشكل  أ

 قدرة الجسم على التصدي ملسببات االمراض تسمى....  -4

 العدوى  د املرض  ج املناعة  ب الفيروسات  أ

 ة على سطح األرض توجد في:لحمعظم املياه املا -5

 املحيطات  د الجليديات  ج البرك  ب االنهار أ

 الخاليا التي تهاجم مسببات املرض هي: -6

 الخاليا العصبية  د الصفائح الدموية  ج خاليا الدم البيضاء ب خاليا الدم الحمراء  أ

 املشروب الذي يمد الجسم بالكالسيوم لتقوية العظام هو: -7

 مشروب غازي  د الحليب  ج الشاي  ب القهوة أ

 ساعة :  24يستغرق حدوثها  -8

 دوران القمر حول نفسه  د دوران األرض حول محورها  ج دوران القمر حول االرض  ب دوران األرض حول الشمس  أ

اقل:تعد الكالب والفئران والطيور  -9  والبعوض نو

 ال حيوية  د حيوية ج طبيعية  ب صناعية أ

  أكبر الكواكب في املجموعة الشمسية: -10

 عطارد د زحل  ج املشتري  ب املريخ  أ

 اقلبي الصفحة

10 
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  السؤال الثاني:
 
  االمراض التالية اىل امراض  -أ 

 معدية وامراض غير معدية: صنف 
 

                   

                  
  المجموعات الغذائية التالية:  -ب

 صنف 
وتينات   –الكربوهيدرات )   الفيتامينات( –الدهون   –الير

 
 

 

 

 أكمل  الفراغات التالية:  -ج

       

                                         

 

                                      

 اقلبي الصفحة 

10 

 السمنة                           فايروس كورونا                      الكوليرا                              القدم الرياضي            

 مرض................             مرض............                مرض..................            مرض.................            

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

 يمثل الشكل التالي:

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

 

 

 

 

 

................................. 
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   السؤال الثالث:

ي  المصطلحاتضعي  -أ
 
 المناسب:  مكانها التالية ف

 المرض(  –المعدن  –الصحة  –) النجم 

1-  )..................(  .  حالة غير طبيعية تؤثر عل جسم المخلوق الح 

 مادة طبيعية غير حية تشكل الصخور. ).................(  -2

 كرة من الغازات الساخنة ينبعث منها الضوء والحرارة.   ).................(  -3

4-  )................( 
ً
 ونفسيا

ً
 وعقليا

ً
 ه  اكتمال السالمة جسديا

 ( امام العبارات التالية:  ( او )    ضعي عالمة )    -ب

  من العادات الصحية اإلكثار من تناول السكريات.  1
  في النظام الشمسي خمسة كواكب.  2
  تتكون من صخور أخرى بفعل الضغط والحرارة.   النارية الصخور  3
  المريخ له اقصر مدار حول الشمس.  4
  االمراض الغير معدية تنتقل من مخلوق الى اخر. 5
  القمر ليس له غالف جوي. 6
  البئر ثقب يُحفر في األرض للوصول الى المياه الجوفية.  7
ً عند تناول كمية متنوعة   8   ومناسبة من األطعمة يومياً فان الغذاء يصبح متوازنا
  الفيروسات مخلوقات مجهرية ضارة بجميع أنواعها.  9

  الري هو عملية توصيل الماء الى التربة الزراعية. 10

 

 ج: أكمل  الفراغات التالية: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهت االسئلة 
  لكن بالتوفيق والنجاح 

 دعوائ 
 زهران : أمل ال املعلمة 

20 

 .........دورة األرض..........                        دورة األرض.............                              

 تستغرق ........................                        تستغرق ...................                             

 .......................عنها ينتج                                           .................            عنها ينتج
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