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 تبدو الصحراء وكأن عدد الكائنات الحية فيها نهارا أقل من في الليل؟ علل:  -2

 دورها البيئي ليال حتى تبتعد عن درجة الحرارة العاليةالمخلوقات الحية تمارسها 

 ، فسر؟ يمكن أن تصنف بعض المناطق في القارة المتجمدة الجنوبية على أنها صحارى -3

 السائللعدم توفر الماء 

 

 ، أنهار، بركة مياه جوفي :مصادر من مصادر المياه العذبة  3أذكر  -4

 

السدود؟ من أي الحيوانات تعتقد أن اإلنسان تعلم بناء لماذا يلجأ اإلنسان لبناء  -5

 السدود؟

 للحماية من موسم الفيضان والحفاظ على المياه العذبةالسبب: ....

 القندسالحيوان الذي تعلم منه: ..

 

إال  العذبة كميات هائلة من المياه فيهماعلى الرغم من أن القطبين المتجمدين توجد  -6

 .إنه ال نالحظ تواجد أنواع كثيرة من المخلوقات الحية هناك، فسر ذلك

انخفاض درجة الحرارة الكبير الذي يسبب تجمد الماء، فالماء متوفر على هيئة صلبة  .....

 وليست سائلة تستطيع المخلوقات الحية أن تشربها 

 

 ما أهمية األراضي الرطبة؟  -7

الحشرات، كما أنها تساهم في تصفية المياه من الملوثات وإعادتها  موطن لعدد هائل من .

 للمياه الجوفية 

 ما المنطقة الحيوية التي تسود المناطق الواقعة بالقرب من خط االستواء؟   -8

  التايجا  -ب   التندرا -أ

 الغابات االستوائية المطيرة  -د  المناطق العشبية  -ج

 

 االستوائية المطيرة؟ بم يتميز مناخ الغابات   -9

 حار وجاف  -ب   حار ورطب  -أ
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 اختار اإلجابة الصحيحة من ما يلي:

 المناخ هو وصف حالة الجو العامة لمنطقة ما خالل: -1

فترة زمنية طويلة )عام( –فصل     د  -أسبوع       ج -شهر     ب –أ   

 

النظام البيئي الذي يسود فيه مناخ معين وتعيش فيه أنواع محددة من  -2

 المخلوقات الحية يسمى: 
 المناطق السكنية  -المصانع  د  –منطقة ال حيوية    ج  -منطقة حيوية      ب  -أ

 

 تقع مناطق التندرا في:  -3
 أقصى الغرب -الشرق   د أقصى  -أقصى الشمال    ج -أقصى الجنوب     ب  -أ

 

 تقع مناطق التايجا:  -4
 غربي التندرا -جنوبي التندرا    د   -شرقي التندرا     ج -شمالي التندرا     ب  -أ

 

 تشترك التندرا والصحاري في: -5

 كالهما ذو معدل سقوط أمطار ضعيف -أ

 ارتفاع شديد في درجة الحرارة -ب

 وفرة الحشائش -ت

 تنوع هائل في المخلوقات الحية -ث

 

 المنطقة الحيوية المميزة بالحرارة والجفاف معظم فصول السنة هي: -6
 غابات متساقطة األوراق  -الصحاري   د  -جاألراضي العشبية    -التندرا    ب  -أ

 

تعد موطنا ألنواع من المخلوقات الحية تزيد على ما هو موجود في كافة  -7

 المناطق الحيوية مجتمعة:
 التندرا  -د المناطق العشبية          -المطيرة ج الغابات االستوائية-ب التايجا        -أ

 

 الغابات المتساقطة األوراق تظهر بألوان زاهية خالل:  -8
 طوال السنة     -فصول فقط    د  3 -يوم واحد فقط    ج -ب      بضعة أشهر فقط -أ

 

 المناطق ذات أكثر أنواع التربة خصوبة في العالم هي: -9
 التندرا-د     المناطق العشبية       -ج    الصحاري      -ب متساقطة األوراق -أ

 

 المناطق التي تتركز  بالقرب من خط االستواء: -10
 الغابات االستوائية المطيرة       -د      التندرا-المناطق العشبية   ج -التايجا       ب  -أ
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العذبة.أّي من األنظمة البيئية األراضي الرطبة نوع من األنظمة البيئية ذات المياه  1

 التالية من أمثلة األراضي الرطبة؟ 

 المستنقعات  -د األنهار  -ج  البحيرات  -ب  البرك -أ

 

أي المناطق الحيوية التالية عبارة هن غابات باردة تنتشر فيها أشجار مخروطية دائمة   2

 الخضرة؟ 

 الغابات االستوائية  -د المناطق العشبية  -ج التايجا -ب التندرا -أ

 

يوضح الرسمان البيانيان التاليان متوسط الهطل الشهري في مناطق عشبية بعيدة عن  3

 خط االستواء )السافانا(، ومناطق التندرا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أّي من الخيارات التالية يصف الشهر والمنطقة التي يكون فيهما متوسط الهطل أعلى 

 خالل السنة؟  

 المنطقة  الشهر 

 العشبية  أبريل  أ

 العشبية  أغسطس  ب

 التندرا أبريل  ج 

 التندرا أغسطس  د
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يوضح الرسم البياني أدناه درجات الحرارة في ثالث مناطق حيوية خالل أشهر 

 السنة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكون:  أي المناطق الحيوية الثالث -أ

 الغابات االستوائيةدرجة حرارتها ثابتة طوال السنة.. •

، وأعلى من درجة حرارتها أقل من الصفر السليزي في شهر يناير •

 المناطق العشبية. س في شهر يوليو؟ ◦25

 التندرا/ التايجاعيدة عن خط االستواء...ب  •

 

 ؟ما أعلى درجت حرارة سجلت في مناطق التندرا -ب

 س ◦ 5
 

رة أعلى ما يمكن في منطقتين من المناطق االحر ه درجةأي شهر كانت في -ت

 ؟الثالث الحيوية

 يوليو

 

 


