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 وحدة علوم الحياة
تكيف الكائنات الحية :  التعلمية األولى  الوحدة  

========================================================================= 
 السؤال األول : اختر اإلجابة الصحيحة عمميا لكل من العبارات التالية وضع عالمة ) √ ( في المربع

  المقابل لها : 
 :تستخدم ل أحد مظاىر التكيفتعتبر األشواك في نبات الصبار  -9
 حفاظ عمى الماءال       الماء            ن بحث عال  الطاقة  صمتصاا                        الحماية        
 
 تكيف يساعد الفقمة عمى العيش في البيئة الثمجية : -0
 

 طبقات الدىون تحت الجمد                الشعر    الفرو السميك    األنياب          
 
  قدم طائر يعيش عمى ضفاف بركة:من األشكال التالية ىو لشكل  -3
 
    
 
 في الشكل المقابل في بيئة : تكيف النبات الموضحي-4
 

 المائية        القطبية        الغابة   الصحراء      
    
 مى السير فوق الرمال ىوتكيف يساعد الجمل ع-5

     9        2 3      4    
 

  :في ثيئخ انجزثوع يتكيف -6
 القطبية   المزارع   الغابة                 الصحراء       

 
 
    

1 2

2
3 

4 
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 :عمى أن يتغذى عمى المحومالطائر  الذي يساعدمنقار ال -7
 

    
 : لمعيش في المناطق الجافة مـــاعـــداجميع ما يمي من تكيفات الكائنات الحية  -8
 

 لونه مثل بيئته       جذور طويلة                   االختباء في الجحور    فرو سميك                
 

=====================================================================
  

السؤال الثاني : اكتب بين القوسين كممة ) صحيحة ( لمعبارة الصحيحة وكممة ) خطأ ( لمعبارة غير 
 الصحيحة عمميا في كل مما يأتي : 

 ( صحيحة .                             )  في بيئتو قاءك لمساعدة الكائن الحي عمى البسمو  أوالتكيف ىو بنية -9
 (     خطأ)                     .                          نوع معيشتيا الطيور تختمف في مناقيرىا عمى حسب-0
 (     خطأ)            ارتفاع منسوب مياه المحيطات و البحار عن وضعيا الطبيعي دليل عمى انخفاض درجة -3

 حرارة األرض.
                            (  صحيحة)                                    ية الثروة الحيوانية والنباتية .المحميات في الكويت لحما إنشاءتم -4
                    ( صحيحة)                                     انقراض بعض الكائنات الحية.    إلىيؤدي التغير حرارة المناخ -5
 (  يحةصح)                                  التزام الدول بالقوانين الصناعية تحد من ظاىرة االحتباس الحراري.-6
 (                                                           صحيحة.                                 )  تخزين الماء والطعام والدىونعمى يساعد الجمل  السنام-7
 (   صحيحة)                                           تحمي الحرباء نفسيا من األعداء من خالل تغير لونيا .-8
 (  صحيحة.             )  عدم اصطياد صغار األسماك في موسم التكاثر يساىم في الحفاظ عمى الثروة السمكية-9

 (      خطأمنقار عصفور الدوري حاد ومدبب عمى شكل خطاف .                                          )  -92
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السؤال الثالث : في الجدول التالي اختر العبارة أو الشكل من المجموعة )ب ( واكتب رقمها أمام ما 
 يناسبها من عبارات المجموعة ) أ ( : 

 

 

 :لما يمي تعميال سميما  : عمل الرابعالسؤال 

 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ ( الرقم

 (9 ) 

 

 (3 ) 

 . تكيف بنيوي يساعد الكائن الحي لمعيش في المناطق الباردة - 

 

 . يساعد الكائن الحي لمحصول عمى غذائو بنيويتكيف  - 

 فرو سميك -9

 أشواك  -0

 منقار مدبب  -3

 

 (5 ) 

 

 ( 6 ) 

 نوع الغذاء المناسب لطائر المالك الحزين

 

 نوع الغذاء المناسب لمعصفور الدوري

 

4- 

 

5- 

 

6- 

 (9 ) 
 
 
 
 (7  ) 

 
منقار طائر يستطيع أن يصفى المواد التي يحتوييا الماء. -   

 
 

منقار طائر يستطيع أن يمزق المحم  .-   

7- 
 
 
8- 
 
9- 
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 .                                    عدم تجمد أرجل الحيوانات في المناطق الباردة-9
 

 ينصح بزراعة األشجار بكثرة في المناطق الخالية منيا.-0

 

 مائية.جابر األحمد الصباح الأنشأت دولة الكويت محمية الشيخ  -3

 

 تستطيع الفراشات الداكنة البقاء حية في البيئة الصناعية .                          -4

 أن لونيا يشبو لون البيئة الصناعية الغير نظيفة مما يمكنيا من االختفاء من األعداء .-

                          دورة حياة نباتات الصحراء قصيرة .                                               -5

 . المياهلمتغمب عمي ندرة .-

====================================================================== 

 : السؤال الخامس  : ماذا يحدث في كل من الحاالت التالية

                                                                                                                               .عندما تنتيي قدم الجمل بحافر صغير ومدبب   -9
 . ال يستطيع السير عمي رمال الصحراء  -

                          درجة حرارة األرض.                                                                                                    ارتفاع  -0   
  –يقل الغطاء الجميدي  –زيادة الرطوبة  -ارتفاع منسوب المياه –ذوبان الجميد  -
 ىجرة الحيوانات إلي القطب الشمالي. 

 اإلكثار من زرع األشجار                                                                                   -3  
 ينطمق غاز األكسجين الضروري لمحياة بصورة أكثر . -طن الطبيعية والكائنات الحية .حماية الموا -

   عدم االىتمام بعمل محميات طبيعية                                                                -4    
 تنقرض بعض الحيوانات . - 
 

  - . أرجمياكمية الدم المتدفقة كبيرة تمنع تجمد 

 . كمية كبيرة من غاز األكسجين إنتاجلمتقميل من ارتفاع درجة الحرارة وظاىرة االحتباس الحراري و ذلك عن طريق -

 

 .لحماية النباتات النادرة و الحيوانات المعرضة لالنقراض من الصيد الجائر-
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 .ال يوجد غشاء جمدي بين أصابع البطة  -5
 ستطيع أن تتكيف لمسباحة في الماء ال ت -   
 عندما يكون طرف منقار العصفور الدوري حادا قويا ومدببا عمي شكل خطاف .            -6
 ال يستطيع تناول البذور أو تقشيرىا . -  
 لمكائنات الحية عندما تعيش جميعيا في بيئة واحدة .                                              -7
 ال يكون ىناك تنوع في الكائنات الحية  . -  
 عندما يكون لسان نقار الخشب قصير وغير الصق                                              -8
 ال يستطيع تناول الحشرات من لحاء األشجار . - 
 عند زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في اليواء الجوي . -9
 سبب االحتباس الحراري .ترتفع درجة حرارة األرض ب-

======================================================================= 

 : أي مما يمي ال ينتمي لممجموعة مع ذكر السبب:السادسالسؤال 
 سراعخ األشجبر –سيبدح وسجخ ثبوي أكسيذ انكزثون  –سيبدح عذد انمصبوع  –سيبدح عذد انسيبراد   -1

 . :....................................نهمجموعخ ٌو  تميانذي ال يى-

 سجبة االحتجبس انحزاري . وانجبلي مه  : أطزق حمبيخ انجيئخ  ألوً مه : :.انسجت -

 .إوشبء انمحميبد–ومص انغطبء انجهيذي  -ارتفبع مىسوة ميبي انمحيطبد –ارتفبع وسجخ انزطوثخ  -2

 نهمجموعخ ٌو : انذي ال يىتمي-

 .أسجبة االحتجبس انحزاري وانجبلي مه : طزق حمبيخ انجيئخ ألوً مه  :  جت:.انس-

 أويبة ومخبنت األسذ–ثىبء انمىذس نهسذ  –حفز انجزثوع نهىفك  –رلص انىحم حول األسٌبر -3

 .أويبة ومخبنت األسذ يىتمي نهمجموعخ ٌو : انذي ال -

 .نتكيفبد انسهوكيخ اوانجبلي مه :  انتكيفبد انجىيويخ ألوً مه :  انسجت:.-

  طجمخ سميكخ مه انذٌه (                                -وجبتبد  شوكيخ    –نون اثيض  –) فزو سميك    -4

 ..وجبتبد شوكيخ:..نهمجموعخ ٌو :  انذي ال يىتمي

 .انجبردح  تكيفبد انمعيشخ في انجيئخ: وانجبلي مه تكيفبد انمعيشخ في انجيئخ انصحزاويخ انسجت:. ألوً مه : 

 : أجب عن األسئمة التالية :  سابعالالسؤال 

إوشبء انمحميبد   

 زراعة األشجار
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لون  إلىالبر لقضاء عطمة الربيع وىناك آثار انتباىو لون الضب حيث كان مشابيا  إلىذىب خالد مع أبيو في رحمة  -1
 . مثل األشواك أوراقيار حيث كانت رمال الصحراء وشاىد النباتات الصحراوية مثل الصبا

 الصحراء نفسو ؟كيف يحمي ضب - أ
 
 : طريقة تحافظ بيا عمى بيئة البر  اذكر-ب

 
----------------------------------------------------------------------- 

 
 آخرالمدرسة وعند عودتو  إلييتوجو  أنقبل  كل يوم  غمق زجاج السيارة تماما إحكامأن والده يتأكد من  عمر الحظ -0

 يشعر ببرودة التكييف. أنرتفاع الشديد في  درجة الحرارة قبل اليوم يعاني من اال

 ساعد أحمد في اقتراح حل عمي الوالد ليخفف من االرتفاع الشديد في حرارة السيارة ؟-
 . ........تواجدىا في الشمس  أثناءفتح زجاج السيارة قميال  .-
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
البيئة في المدرسة لمناقشة ظاىرة االحتباس الحراري وتأثيرىا عمي الحيوانات والنباتات وطرق  أصدقاءاجتمعت لجنة -3

   . الحد منيا لعرضيا عمي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
                    

 : يتفي دولة الكو االحتباس الحراري  ظاىرة لمحد من  اقترح حموال  -
 . ........الزيادة في زراعة النباتات والتشجير في الطرق  -

 
 
 
 

   - لونه يشابه لون البيئة التي يعيش فيها

. التربة/عدم اصطياد الحيوانات إتالفافة/عدم رمي النفايات/عدم النظ - 



  
                           وزارة التربية – التوجيه الفني العام للعلوم – اللجنة الفنية المشتركة للمرحلة المتوسطة –بنك أسئلة الصف السادس     

 الفصل الدراسي األول 0298-02992 م

10 
 

0

5

10

15

20

25

2010 2013 2016 

محمية صباح األحمد حيث الحظوا العناية واالىتمام  إلىمدرسية من رحمتيم الطالب الصف السادس  بعد انتياء -4
في الحفاظ عمى  التي تساىم منيم األستاذ كتابة بعض الطرق ات الميددة باالنقراض في الكويت ، طمبالشديد بالحيوان

 الثروة الحيوانية والنباتية.

 نقاط ( .  3تقل عن  اذكر طرق حماية بيئة الحيوانات في الكويت ) ال-

 . ......المحميات الطبيعية.........-9
 ... .........حديقة الحيوان..........-0
 ....سن القوانين لمنع الصيد والرعي الجائر.........-3

======================================================================= 
 

 :ثم أجب عن المطموب البيانية التالية:ادرس الرسوم   الثامنالسؤال 

.   داكنة المون في منطقتين أحداىما مموثة و األخرى نظيفة أخرى  قام عالم انجميزي بإطالق فراشات فاتحة المون و-1
 .فاتحة و الداكنة المون التي بقيت عمى قيد الحياةتظير األعمدة نسبة الفراشات ال

 فضل الفراشات الداكنة اللون العيش في المنطقة...................ت -

 فضل الفراشات الفاتحة اللون العيش في المنطقة..................ت -

 :  السبب

 

 

 

قام مجموعة من العمماء بدراسة أحوال الطقس في القطب الشمالي  -2
تغير في درجات الحرارة كما ىو مبين  عدة سنوات مدار عمى ألرض فالحظوال

 في الرسم البياني.

 ؟0296 - 0292قارن  الزيادة في درجة  الحرارة في العامين  -

  .في درجة الحرارة زيادة    -   

 .زيادة معدل ذوبان الجميد ماذا تتوقع تأثير ذلك عمى منطقة القطبين ؟  --

 المموثة

 النظيفة

 ليساعدىا لونيا عمي التخفي وحماية نفسيا
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