
CBT Sample–ELS–LS–Beaver Cluster–Arabic 
 

 مبنیة على المعلومات الواردة أدناه وعلى معرفتك بالعلوم. 6وحتى   1اجعل إجابتك على األسئلة من  
 

 
 
 

یمتلك ھذا الحیوان بنى ممیزة لھا   القُندُس ھو الحیوان الثدیي الرسمي لوالیة نیویورك.    
وتؤدي عیون القُندُس وظیفتھا بشكل  الحیاة.وظائف مختلفة تساعده على النمو والبقاء على قید  

أفضل في الرؤیة على بُعد مسافات قصیرة، وبرغم من ذلك تحتوي عیناه على مجموعة ثانیة  
وتُسحب الجفون   . ) أي یمكن الرؤیة من خاللھ ( من الجفون التي تتكون من غشاء رقیق وشفاف  

وتعمل الطبقة الخارجیة/ الفراء  بالرؤیة تحت الماء.الزائدة فوق ُمقل العیون، مما یسمح للقُندُس 
 الزیتي السمیك الذي یغطي جسم القُندُس على الحفاظ على دفئھ ویساعده على الطفو في المیاه.

األربعة   األمامیة  أسنانھ  ذاتًیا. ) القواطع ( أما  نفسھا  تشحذ  فھي  الكبیرة   ،  األسنان  تلك  وتنمو 
ة للغایة، فلن یستطیع القُندُس غلق فمھ ولن تلتقي األسنان  وإذا أصبحت األسنان طویل  باستمرار. 

ویؤدي قضم   التي یستخدمھا لطحن الطعام ببعضھا، وبالتالي سیموت القُندُس من شدة الجوع. 
 المواد الخشبیة إلى تآكل األسنان بحیث یسمح طولھا للقُندس بالبقاء على قید الحیاة وتناول الطعام. 

 دقیقة.   15رتین تساعدھا على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى  وتمتلك القنادس رئتین كبی 
 

وعندما تكتشف عائلة القُندُس   والقُندُس من الحیوانات القلیلة التي تغیر بیئتھا من أجل العیش.    
منطقة بھا مجرى مائي ویتوفر بھا ما یكفي من موارد الغذاء والماء، فسرعان ما تتمكن، من خالل  

 لیًال، من تحویل أي منطقة كثیفة األشجار ذات مجرى مائي متدفق إلى بركة بھا سد. العمل  
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واشرح كیف تدعم ھذه البنیة سلوك   خارجیة تعمل على دعم سلوك القُندُس في موطنھ. واحدةحدّد بنیة  1 

 ] 1القُندُس.   [
 
          البنیة الخارجیة: 
 
             الشرح:  
 
               
 
 
قام أحد  أسنان القُندُس ھي بنى مھمة تتمیز بالعدید من الوظائف التي تمّكن القُندُس من البقاء على قید الحیاة. 

 الطالب بتسجیل بعض الحقائق األخرى عن أسنان القُندُس.
 
 یمتلك القُندُس أسنانًا كبیرة وحادة لقطع الخشب. :1الحقیقة  
 ي فمھ. سنًا ف 20یمتلك القُندُس  :2الحقیقة  
 یمكن رؤیة األسنان البرتقالیة الالمعة في فم القُندُس.  :3الحقیقة  
 تساعد األسنان التي تشحذ نفسھا ذاتیًا القُندُس على قطع األشجار الصغیرة. :4الحقیقة  
 
 ما الحقائق التي تصف كیفیة عمل األسنان على دعم بقاء القُندُس على قید الحیاة؟  2 
 
 A   2و  1الحقیقتان 
 B   3و  2الحقیقتان 
 C   4و  3الحقیقتان 
 D   1و  4الحقیقتان 
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في أمریكا الشمالیة حیث توجد بھا مجموعات   )مظللة باللون الرمادي(توضح الخریطة أدناه مناطق  

واألخرى في  وتحدّد الخریطة موقع مجموعتین مختلفتین من القنادس، إحداھما في كالیفورنیا   القنادس.
 وتقع كلتا المجموعتان بالقرب من مصادر المیاه. ماساتشوستس.
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عاًما في الموقعین المحدّدین    40یوضح الرسم البیاني أدناه مدى تغیر مجموعات القنادس على مدى حوالي   

 على الخریطة. 
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العبارات التالیة تصف بدقة أنھ في موطن  من خالل االستعانة باألدلة من الخریطة والرسوم البیانیة، أي  3 

معین تتمكن القنادس أحیانًا من البقاء على قید الحیاة بشكل جید، أو تتمكن من البقاء على قید الحیاة بقدر أقل 
 من الجید، أو ال یمكنھا البقاء على قید الحیاة على اإلطالق.

 
 A  العدید من المناطق في أمریكا الشمالیة، ولم  تتمكن القنادس من البقاء على قید الحیاة بشكل جید في

 عاًما.  40تشھد مجموعة القنادس زیادة إال في ماساتشوستس وكالیفورنیا على مدى 
 B   ال توجد القنادس إال في مناطق قلیلة من أمریكا الشمالیة، ولقد شھدت مجموعة القنادس الموجودة في

 ا. عامً   40كالیفورنیا وماساتشوستس تغیًرا على مدى  
 C  تتمكن القنادس من البقاء على قید الحیاة بشكل جید في العدید من المناطق في أمریكا الشمالیة، ولقد

 عاًما. 40شھدت مجموعة القنادس الموجودة في كالیفورنیا وماساتشوستس تغیًرا على مدى 
 D قنادس زیادة إال في ال توجد القنادس إال في مناطق قلیلة من أمریكا الشمالیة، ولم تشھد مجموعة ال

 عاًما.   40ماساتشوستس وكالیفورنیا على مدى 
 
 
ومن   یوضح أحد الرسوم البیانیة عدد عائالت القنادس، بینما یوضح الرسم البیاني اآلخر عدد القنادس. 4 

خالل االستعانة باألدلة من الرسوم البیانیة، ِصف مجموعتي القنادس اللتین تغیرتا على مدى نفس الفترة  
 ] 1زمنیة بغض النظر عن موقعھما في الوالیات المتحدة.   [ال
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ترغب إحدى الشركات في إزالة بعض مناطق الغابات الموجودة حول بركة ومجرى مائي تستوطنھ   

 القنادس لبناء ستة منازل.
 
 بالمشروع: فیما یلي المعاییر الخاصة   
 

 إزالة ستة مواقع غابات لبناء المنازل •
 توفیر إطاللة على البركة من بعض المنازل  •
 الحفاظ على وجود منطقة غابات بین كل منزل من أجل الخصوصیة  •
 الحفاظ على موطن القنادس ومجموعتھا  •

 
 یوضح النموذجان أدناه التصمیمین الخاصین بالمشروع.  
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عبارة تفّسر سبب كون أحد التصمیمات أكثر مالءمة للحفاظ على مجموعة القنادس الموجودة  ما ھي أفضل  5 

 حول البركة؟ 
 
 A  أكثر مالءمة ألنھ یوفر سھولة الوصول إلى الغذاء في مناطق الغابات. 1التصمیم 
 B  أكثر مالءمة ألنھ یوفر إطاللة على البركة من جمیع المنازل.  1التصمیم 
 C  أكثر مالءمة ألنھ یوفر سھولة الوصول إلى الغذاء في مناطق الغابات. 2التصمیم 
 D  أكثر مالءمة ألنھ یوفر إطاللة على البركة من جمیع المنازل.  2التصمیم 
 
 
 ادعاءً  واحدًااكتب  ، بخالف اإلنسان، قد یكون مسؤوًال عن تغیر مجموعة القنادس.واحًداحدّد عامًال بیئیًا  6 

 ] 1[   یتعلق بكیف یمكن لھذا العامل تغییر مجموعة القنادس.
  
           العامل البیئي: 
 
              االدعاء: 
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 مبنیة على المعلومات أدناه وعلى معرفتك بالعلوم.  5وحتى   1اجعل إجابتك على األسئلة من  
 

عشر  لضرب  ضیق  ممر  في  كرة  بدحرجة  الشخص  فیھا  یقوم  ریاضة  ھي  البولینج 
یوضح تسلسل   والھدف من لعبة البولینج ھو إیقاع القواریر في محاولة واحدة أو اثنتین. قواریر.

، شخًصا بالغًا یدحرج كرة بولینج في ممر ضیق  Cو   Bو   Aالصور المبینة أدناه، والمسماة  
 وتصطدم نفس كرة البولینج بالقواریر. 

 

 
 

، تتحرك الكرة بسرعة  Aعندما یقذف الشخص كرة البولینج كما ھو موضح في الصورة  
وفي الوقت الذي تصل فیھ الكرة إلى الموضع الموضح في   میًال في الساعة.  21قدرھا حوالي  

 میًال في الساعة.  17، فإنھا تتحرك بسرعة قدرھا حوالي  Bالصورة 
 
اشرح باألدلة ما یحدث لمقدار طاقة الحركة التي تمتلكھا الكرة عندما تتحرك الكرة من الموضع الموضح  1 

 B   .[1]  إلى الموضع الموضح في الصورة Aفي الصورة 
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2 
 

ما العبارة التي تصف بدقة مدى تغیر الطاقة   الجسم بسبب حركتھ.الطاقة الحركیة ھي الطاقة التي یملكھا  2 
 ؟Cإلى الصورة  Bالحركیة للكرة والقواریر من الصورة 

 
 A  .تنخفض الطاقة الحركیة لكل من الكرة والقواریر 
 B .ترتفع الطاقة الحركیة لكل من الكرة والقواریر 
 C  الطاقة الحركیة للقواریر. تنخفض الطاقة الحركیة للكرة، بینما ترتفع 
 D  .ترتفع الطاقة الحركیة للكرة، بینما تنخفض الطاقة الحركیة للقواریر 
 
 
عندما تضرب كرة البولینج تلك   تمتلك قواریر البولینج قوى متعددة تؤثر علیھا بالرغم من أنھا ال تتحرك. 3 

  القواریر، تصبح القوى التي تؤثر على القواریر
 
 A  0مجموع جمیع القوى التي تؤثر على القواریر یبلغ  متوازنة ألن. 
 B  0متوازنة ألن مجموع جمیع القوى التي تؤثر على القواریر أكبر من . 
 C   0غیر متوازنة ألن مجموع جمیع القوى التي تؤثر على القواریر یبلغ. 
 D  0غیر متوازنة ألن مجموع جمیع القوى التي تؤثر على القواریر أكبر من . 
 
 
حدّد نوًعا   إضافة إلى الطاقة التي تنتقل إلى القواریر خالل االصطدام، تتحول الطاقة أیًضا من شكل آلخر. 4 

 ] 1لتحول الطاقة الذي یحدث عندما تصطدم الكرة بالقواریر.   [ واحًدا
 
       الطاقة إلى     الطاقة من  
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3 
 

طالبة في الصف الخامس تدحرج كرة البولینج في نفس الممر الذي استخدمھ الشخص  Dتوضح الصورة   
عندما تقذف الطالبة كرة البولینج، تتحرك الكرة بسرعة   ، وتستخدم نفس كرة البولینج.Aالبالغ في الصورة  

 أمیال في الساعة وھي تتدحرج مباشرة على الممر. 10قدرھا حوالي 
 
 

 
 
 
في الجدول  واحدةمقارنة بشدة واتجاه القوة التي یبذلھا الشخص البالغ على كرة البولینج، ضع عالمة صح  5 

في الجدول لوصف اتجاه القوة التي تبذلھا طالبة الصف   واحدةلوصف شدة القوة، وضع عالمة صح 
 D   .[1]  الخامس على نفس كرة البولینج على النحو الموضح في الصورة

 
  أقل  أكبر  بنفس المقدار 

   
 
 

 شدة القوة 

 
المقدار  بنفس   مختلف  

  
 
 

القوة اتجاه  

 
 



CBT Sample–ELS–ESS–Climate Cluster–Arabic 
 

 مبنیة على المعلومات أدناه وعلى معرفتك بالعلوم.  5وحتى   1اجعل إجابتك على األسئلة من  
 

ویعمل ھذا  غایغر للمناخ ھو أحد أكثر أنظمة تصنیف المناخ استخداًما.-تصنیف كوبن    
الموسمي لألمطار التصنیف على تقسیم المناخ إلى خمس مجموعات رئیسیة تستند إلى الھطول  

یوضح الجدول أدناه نسخة   وأنماط درجات الحرارة التي حدثت على مدى فترة زمنیة طویلة.
 معدّلة من نظام التصنیف ھذا.

 
 

  متوسط الھطول السنوي الوصف المجموعة 
 (بالبوصة)

 (بالفھرنھایت)   متوسط درجة الحرارة
 شھر  أحر شھر  أبرد

A أو أدفأ  64 أدفأ أو  64 أو أكبر 59 استوائي 

B 
 أو أدفأ  104 أو أدفأ  27 10أقل من  جاف

 أو أدفأ  64 أو أدفأ  32 20إلى  10 حار شبھ جاف
 أو أبرد  64 أو أبرد  32 20إلى  10 بارد شبھ جاف

C أو أدفأ  50 64و 27بین  79إلى  30 شبھ استوائي ومعتدل 

D   قاري 
 (حار/ دافئ صیفًا وبارد شتاًء)

 أو أدفأ  50 أو أبرد  27 47إلى  24

E 50و 14بین  أو أبرد  27 10أقل من  قطبي 
 
 

 ما الظروف العامة لدرجة الحرارة وھطول األمطار في منطقة استوائیة؟  1 
 

 A  دافئة وجافة 
 B  دافئة وممطرة 
 C  باردة وجافة 
 D  باردة وممطرة 
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ویوضح الجدول أدناه البیانات الخاصة   توضح الخریطة أدناه موقع خمس مدن وقاعدة للبحث العلمي. 

 بدرجات الحرارة وھطول األمطار ألربعة من ھذه المدن.
 
 

 
 
 

متوسط الھطول السنوي   المدن
 بالبوصة 

 (بالفھرنھایت)  السنویة متوسط درجة الحرارة
 الحد األقصى السنوي  الحد األدنى السنوي 

 مدینة نیویورك،  
 61 46 44 األمریكیةالوالیات المتحدة 

 66 51 60 طوكیو، الیابان 
 79 69 43 ریو دي جانیرو، البرازیل

 71 57 48 سیدني، أسترالیا
 
 

 أفضل وصف لمناخ طوكیو، الیابان، ھو  2 
 

 A  حار شبھ جاف 
 B  بارد شبھ جاف 
 C  شبھ استوائي 
 D  قاري 
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نیویورك أكثر برودة من مناخ ریو دي جانیرو بالرغم من أن  اذكر الدلیل الذي یفّسر سبب كون مناخ مدینة  3 

 ] 1المدینتین تتعرضان لنفس مقدار الھطول السنوي تقریبًا.   [
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وھما: قاعدة یوضح الرسمان البیانیان أدناه البیانات المتعلقة بمتوسط الھطول الشھري بالبوصة لموقعین  

 ماك موردو، القارة القطبیة الجنوبیة (أنتاركتیكا)، والقاھرة، مصر.
 
 

 
 

 
یُوصف المناخ في قاعدة ماك موردو، القارة القطبیة الجنوبیة (أنتاركتیكا)، بأنھ مناخ قطبي، بینما یُوصف   4 

المناخ في قاعدة ماك موردو والقاھرة  وّضح لماذا یمكن تصنیف  المناخ في القاھرة، مصر، بأنھ مناخ جاف.
 ] 1ادعم شرحك بالبیانات الرقمیة من الجداول والرسوم البیانیة.   [ على أنھ مناخ صحراوي.
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القطبیة الجنوبیة (أنتاركتیكا)،  بناًء على بیانات متوسط درجة الحرارة الشھریة لقاعدة ماك موردو، القارة  5 
 والقاھرة، مصر، فما العبارة التي قد تصف ھذین الموقعین؟ 

 
 A  .یوجد كال الموقعان في نصف الكرة األرضیة الشمالي 
 B  .یوجد كال الموقعان في نصف الكرة األرضیة الجنوبي 
 C  القاھرة في نصف الكرة األرضیة  تقع قاعدة ماك موردو في نصف الكرة األرضیة الشمالي، بینما تقع

 الجنوبي. 
 D   تقع قاعدة ماك موردو في نصف الكرة األرضیة الجنوبي، بینما تقع القاھرة في نصف الكرة األرضیة

 الشمالي.
 


