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  النوع األول:  
     بالنسبة لهذا النوع من األسئلة يتعين عليك تظليل الدائرة المجاورة لإلجابة الصحيحة.

     على سبيل المثال:

     النوع الثاني:
             في هذا النوع من االسئلة يتعين عليك كتابة كلمات

     على سبيل المثال:

              

    

أسئلة للتدريب

P1

P2

ما لون أوراق الشجر في معظم النباتات؟ 

اكتب اسم الشيء الظاهر امامك ؟

أخضر.
أزرق.

أرجوان.
قرنفلي.
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         النوع الثالث:
              بالنسبة لهذا النوع من األسئلة يتعين عليك تظليل الدائرة تحت اإلجابة الصحيحة. 

              على سبيل المثال:
     أي من األشياء التالية عبارة عن فاكهه؟

     النوع الرابع:
     في بعض االسئلة يتعين عليك رسم شكل بياني على سبيل المثال:

     ارسم عموداً يمثل ثالثة موزات.
 

  

4
3
2
1
0  تمر               موز برتقال تفاح
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UAE102-Q03
 

أي من هذه العظام تتاثر  بعملية التنفس؟1

العمود الفقري.
الجمجمة.

الضلع.
الفك.



متوسط بيانات درجات الحرارة الشهرية من محطة األرصاد الجوية

الشهر
درجة الحرارة 

الصغرى )مئوية(
درجة الحرارة 
العظمى )مئوية(

معدل سقوط األمطار 
شهريًا )مم(

11.823.83.9يناير

13.224.642.0فبراير

15.828.624.8مارس

19.133.47.3أبريل

أقل من 0.1    22.838.4مايو
24.839.60.0يونيو

أقل من 0.1   27.642.0يوليو
28.741.50.1أغسطس

أقل من 0.1   25.640.1سبتمبر
21.835.80.0أكتوبر

17.530.61.8نوفمبر

14.125.79.0ديسمبر

UAE107-Q02

             في يوم آخر قامت شما بتسجيل هذه المعلومات بشأن الطقس.

درجة الحرارة: 18 درجة مئوية
سقوط األمطار: 8 مم

     في أي شهر من السنة يمكن التنبؤ بمثل هذه التسجيالت؟ 

استخدم المعلومات المذكورة في هذا الجدول لإلجابة عن السؤالين التاليين.

فبراير.
أبريل.
يونيو.

سبتمبر.



 

 

 

 

 
 



UAE117-Q01

       ما الذي يساعد الطائرة الورقية على البقاء في الهواء؟ 

    هناك اشكال واحجام مختلفة  من الطائرات الورقية في الهواء

           
UAE117-Q02

        لماذا تحلق  الطائرة الورقية البيضاء أعلى من الطائرات األخرى ؟            

UAE118-Q01

     أي مما يلي ينتج عنها تغير كيميائيا ؟

الرياح.
الجاذبية. 

شد خيط الطائرة الورقية. 
سرعة الطائرة الورقية.     

لونها ابيض. 
سطحها اكبر من الطائرات الورقية األخرى. 

ذيلها اقصر من الطائرات االخرى. 
قوة الرياح اكبر كلما ارتفعنا لألعلى.

الغليان.
الذوبان.
التجمد.

االحتراق.

) كلها لها نفس طول الخيط ( الن:--



 
 

10UAE128-Q01

     أي تجربة من التجارب اآلتية تستنتج منها أن قوة المغناطيس تنفذ عبر المواد غير   
            المغناطيسية؟ 

مغناطيس

مغناطيس

مغناطيس
مغناطيس

مغناطيس
إبرة

ممغنطة



UAE008-Q02

    الحظ  شكل البذرة. تحتوي كل بذرة على نبتة صغيرة ستنمو إذا كانت األجواء مالئمة

    أي جزء من البذرة هو المسؤول عن إمداد النبتة الصغيرة بالطاقة؟ 
 
 
 
 

UAE016-Q01

     لماذا يكون اصعب عليه تسلق المنزلقة لألعلى بدل من اإلنزالق عليها لألسفل؟
 

 
 
 
 

برعم النبتة الصغيرة

جذر النبتة الصغيرة

مخزن الطعام

غالف 

برعم النبتة الصغيرة.
جذر النبتة الصغيرة.

غالف البذرة.
مخزن الطعام.

ألن ميل المنزلقة منحدر جدًا.
 هناك احتكاك اكثر عندما يتسلق المنزلقة.

 ألنها زلقة اكثر عندما يتسلقها.
 ألنه يتسلق المنزلقة عكس الجاذبية االرضية.

منزلقة الملعب



10UAE130-Q01

    سطح االرض يتغير باستمرار 
       اي صورة من الصور االتية تنتج عن تغير بطيء على سطح االرض ؟



     درس أكرم عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة، 
    حيث قاس هذا العدد في الدقيقة في وقت الراحة وعند الجريء. 

     ثم مثل  هذه البيانات فحصل على الرسم البياني االتي :- 
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عدد مرات التنفس أثناءالجريء

الزمن  من بداية الجريء ( ثواني)

عدد مرات 
التنفس في

الدقيقة

UAE102-Q0

     ما الفترة الزمنية التي سجل خاللها الزيادة االعلى بمعدل التنفس في الدقيقة؟

UAE102-Q02

    أي غاز يتم سحبه من الهواء داخل الرئتين أثناء التنفس؟

األكسجين.
الهيدروجين.
النيتروجين.

ثاني أكسيد الكربون.

بين الراحة وبعد 30 ثانية.
بين 30 ثانية و60 ثانية.

بين 60 ثانية و120 ثانية.
بين 120 ثانية و240 ثانية.



UAE012-Q02

            قامت رنا بعد اشياء  مختلفة و وجدت األعداد كالتالي.
عدد االشياء 

العدداالشياء
7حجارة بنية 

3نباتات صغيرة 

1طير 

2ارانب 

             رنا بدأت بعمل رسم بياني لبياناتها. لم ترسم رنا أحد األعمدة. 
    أكمل الرسم البياني برسم العمود المفقود.

عدد االشياء الموجودة

نوع الشيء 
حجارة نباتاتطيورأرانب 

عدد كل شيء 



UAE014-Q01

     يسخن جمال بعض مكعبات الجليد في مقالة.
   اختر كلمات من الصندوق لوضع عناوين لرسم جمال. استعمل كل كلمة مرة واحدة.

صلب، سائل، غاز



     
   






