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األسئلة.جميع الية وأجب عن ّصوص التّالنجميع ن ّإقرأ بتمع
راجع إجاباتك قبل تسليم اإلمتحان.

ص هو ساعة ونص,.ّالوقت اخملص

 سواء.)ٍّر على حدّث واملذكّه للمؤنَّجُوه مّر, لكنّ االمتحان بصيغة املذكَ(صيغ

!جاح ّبالن
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فصل ١
تي تليها.ّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

ةّلحفاة املصريّمركز حلماية الس

ل مشروع منّة الزرانيق في شمال سيناء, التابعة جلهاز شؤون البيئة, أوّأقامت محمي(١)
ات إكثار داخلّلحفاة املصرية من خالل عمليّنوعه في مصر يهدف إلى حماية الس

ة ومتابعة سلوكها.ّبيعيّاحلظائر لزيادة أعدادها وإعادة إطالقها الى املواقع والبيئات الط
ة لهذا الهدف.ّكور واإلناث في احملميّع نحو ٥٠ سلحفاة من الذَْض وّمت

ة مخاطرّلحفاة هو حمايتها من عدّ الهدف من إقامة مركز السّد مدير احملمية أنّأك(٥)
ية آكلةّراب والورل الصحراوي (وهو من أكبر الزواح, البرُها طائر الغّة أهمّطبيعي

لحفاةّ السّ أنًّة  خاص. أعدائهاَ أخطرّعدُذي يّاللحوم), وكذلك حمايتها من اإلنسان ال
الح, في العالم, حيث ال يتجاوز طول األنثىّة هي واحدة من أصغر أنواع السّاملصري

ا ويصل طوله إلى ١٠ سم. تضع األنثى من ٤ إلى ٧ بيضاتًكر أصغر حجم١٤ّ سم والذ
ّةلحفاة املصريّربة.  السّفي العام في حفرة صغيرة ويتم الفقس نتيجة احلرارة في الت(١٠)

الح, األخرى في العالم.  وما يساعدها علىّ بأنواع السًا مقارنةً جفافّتسكن بيئة أشد
ذي يتشابه مع البيئة التيّها الُغير ولونّها الصُعبة هو حجمّاملعيشة في هذه البيئة الص

نها من االختفاء عن أعني أعدائها.ّكَُمتعيش فيها, ما ي

ه نتيجةّ أنّ االحتفاظ بها داخل البيوت يجلب احلظ, أالّيعتقد العديد من الناس أن
الح,.ّعامل معها ورعايتها ميوت العديد من السّة التّراية بكيفيّاالهمال وعدم الد(١٥)

معها, االجتار بها أو تداولها بأيَالح,, جّ القانون املصري مينع صيد السّذكر أنُي
رق.ُّطريقة من الط

اتّرانيق بشمال سيناء في عدد من احملميّة الزّر منوذج مركز محميَّيبقى أن يتكر
ُلبادَزة في البلدان اخملتلفة, ولتّة الفريدة واملتميّة, وذلك حلماية الكائنات احليّبيعيّالط

ة هامة.ّله من ثروات طبيعيّمثُاخلبرات حول رعايتها وحمايتها ملا ت(٢٠)
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األسئلة:

ب أعدائها?ُّن السلحفاة من جتنّكي, تتمك١.

أ.    

ب.  

الح,?ّالح, املصرية داخل البيوت على هذه السّر احتفاظ الناس بالسّؤثُكي, ي٢.

ا يساعدها علىّالح, الكثير من االهتمام والعناية في البيوت ممّتنال هذه الس(١)
كاثرّالت

الح,ّة لهذه السّبيعيّعتبر البيئة الطُ البيوت تّتزداد قدرتها على البقاء ألن(٢)
ةّالح, أماكن حلمايتها من اخملاطر الطبيعيّال جتد هذه الس(٣)
ي إلى موت العديد منهاّالح, وال ترعاها كما يجب مما يؤدّل هذه السِهمُاس تّالن(٤)

» (سطر ١٥) تعني -رايةّعدم الد«٣.

ئةّّياإلدارة الس(١)
عدم املعرفة(٢)
عدم اإلهتمام(٣)
ئةّّياملعاملة الس(٤)

إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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 مع رغبة جهاز شؤون البيئة في حمايةّحسب القطعة, هل يتطابق القانون املصري٤.
ل!ِّة? علّلحفاة املصريّالس

 (سطر ١) -ل»ّأوة «َِملَة للكّحويّالوظيفة الن٥.

بدل(١)
ظرف زمان(٢)
حال(٣)
مفعول به(٤)
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إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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فصل ٢
تي تليها.ّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

ارتفاع ناطحة سحاب

 أحد أسئلة االمتحان كالتالي:ََدَرامنارك وّفي امتحان الفيزياء في جامعة كوپنهاچن بالد(١)
 سحاب باستخدام الباروميتر (جهاز قياس الضغطِ ناطحةَد ارتفاعَِّدحُ«كي, ت

ي على سطح األرضّغط اجلوّحيحة: «بقياس الفرق بني الضّاجلوي)?».  واإلجابة الص
حاب».ّوعلى سطح ناطحة الس

ر رسوب صاحب اإلجابة بدونّقرُعلته يَت أستاذ الفيزياء وجّإحدى اإلجابات استفز(٥)
 الباروميتر بحبلُة هي: «أربطَِّزاإلجابة املستفقراءة باقي إجاباته على األسئلة األخرى.

 أقيسّى ميس الباروميتر األرض. ثمّطويل وأدلي احلبل من أعلى ناطحة السحاب حت
ّاطحة بأسلوب بدائيّ قياس طول النَالب اقترحّ الطّة ألنّطول احلبل».  غضب أستاذ املاد

ته صحيحة %١٠٠,َ إجابّنَا أًّدكَُؤ مُالبّ الطَمَّظلَليس له عالقة بالباروميتر أو بالفيزياء, ت
ة.ّم في القضيْكُن خبير للحّيُوحسب قوانني اجلامعة ع(١٠)

ة الفيزياء.ّ على معرفته مبادّها ال تدلّالب صحيحة لكنّ إجابة الطّم بأنََك تقرير احلَأفاد
َؤالّم السَكَ عليه احلَة, وطرحّالب فرصة أخرى إلثبات معرفته العلميّر إعطاء الطّفتقر

اطحة والّ إجابات كثيرة لقياس ارتفاع النّ وقال: «لديً قليالُالبّر الطّا. فكًّنفسه شفهي
 ما عندك».َّم: «هات كلََكها أختار». فقال احلّأدري أي

قاسُحاب على األرض, ويّميكن إلقاء الباروميتر من أعلى ناطحة الس«: ُالبّ الطَفأجاب(١٥)
الي ميكن حساب ارتفاعّى يصل إلى األرض, وبالتّمن الذي يستغرقه الباروميتر حتّالز
ة.ّة األرضيّة اجلاذبيّاطحة باستخدام قوّالن

حابّ ناطحة السّ الباروميتر وطول ظلّمس مشرقة ميكن قياس طول ظلّإذا كانت الش
ني.ّلّولني وبني الظّناسب بني الطّاطحة من قانون التّفنعرف ارتفاع الن

اطحة باستخدامّفضل طريقة لقياس ارتفاع النَ أّريح عقولنا, فإنُا يً سريعًّإذا أردنا حال(٢٠)
ة إذاّديَعطيك هذا الباروميتر اجلديد هُاطحة: «سأّالباروميتر هي أن نقول حلارس الن

اطحة».ّ هذه النُقلت لي كم يبلغ ارتفاع
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ّيغط اجلوّاطحة بواسطة الفرق بني الضّردنا تعقيد األمور فسنحسب ارتفاع النَا إذا أّأم
»حاب بواسطة الباروميتر.ّعلى ناطحة السََأعلى سطح األرض و

ُالبّة الفيزياء, بينما الطّ ملادِالبّهم الطَ على فّتي تدلّّ الرابعة الَ اإلجابةُنتظرَم يََككان احل(٢٥)
ا.ًعقيدَكثرها تََأبها وَْعَصها أّسوأ اإلجابات ألنَها أّنَ أُعتقدَي

ّهة الفيزياء, بل إنّالب هو نيلز بور وهو لم ينجح فقط في مادّ اسم الطَّنَقول أَن نَ أَقيَب
 على جائزة نوبل في الفيزياء.َذي حازّحيد الَامنركي الوّالد

األسئلة:

-(سطر ٩) »  مّتظلمعنى الكلمة «١.

شكا(١)
َغضب(٢)
َصرخ(٣)
َّفزَاست(٤)

 ما عندك» (سطر ١٤) إفشال الطالب أم منحه فرصةّ«هات كل هل قصد احلكم بقوله٢.
ل!ّة الفيزياء?  علّعادلة إلثبات معرفته مباد

إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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م كطريقة حلساب ارتفاع ناطحةََكنيلز بور للح مهاّقدُلم يالية ّات التّ من اإلمكانيّأي٣.
سحاب?

ّةة األرضيّة اجلاذبيّاستخدام قو(١)
ناسب بني الظالل وبني األطوالّاستخدام قانون الت(٢)
ق املساحاتُاستخدام قانون تطاب(٣)
حابّي على سطح األرض وعلى سطح ناطحة السّغط اجلوّاستخدام الفرق بني الض(٤)

أستاذ الفيزياء?عها ّؤال باإلجابة التي كان يتوقّ الطالب على السّملاذا لم يرد٤.

ه أراد تعقيد األمورّألن(١)
أستاذ الفيزياء ّه قصد بإجابته أن يستفزّألن(٢)
دةّ إجابة صعبة ومعقاإلجابة هي هذه ّه كان يعتقد أنّألن(٣)
ؤالّالسه لم يكن يعرف اإلجابة على هذا ّألن(٤)

ل!ّجاح? علّسوب في االمتحان أم النّالب الرّ الطّحسب القطعة, هل استحق٥.

» (سطر ١٦) هي -منّالزة لـ «ّحويّالوظيفة الن٦.

فاعل(١)
نائب فاعل(٢)
مفعول به(٣)
مفعول فيه(٤)
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إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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فصل ٣
إلدارة املدرسةا ًمنشور  أكتب .ا جمللس طالب املدرسةًرت إدارة املدرسة تعيني نضال رئيسّقر

ّة من عمليًئيس بدالّة النتخاب الرّبضرورة إجراء إنتخابات دميقراطيإقناعهم ب, حتاول فيه ّّالوللط
.عينيّالت

فحة املقابلة.)ّة في الصّ(بإمكانك أن تكتب مسود
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ّةمسود

إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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فصل ٤
تي تليها.ّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

ةّة في األحذية الرياضيّالوسائد الهوائي

ّرضة لإلصابة في كاحل القدم, وأنُ العبي كرة السلة عّون إنّقال باحثون أسترالي(١)
ة احلديثة التي تشتمل في تركيبها على الوسائد الهوائية, قد تكونّاألحذية الرياضي

أضرارها أكثر من مزاياها.  أظهرت نتائج دراسة شملت عشرة آالف من هواة كرة السلة
 نص, إصابات الالعبني حدثت خالل الوثب أو التواء القدم.ّفي أستراليا أن

تي تزيد منّن بني العوامل الِ مّ الباحثون في جامعة التروب في أستراليا, أنَوجد(٥)
سخني),ّاحتماالت اإلصابة في القدم والكاحل, عدم اكتمال نشاطات اإلحماء (الت

ة في أسفل احلذاء الرياضي.  قال جيلني مكاي من مدرسة الطبّووجود وسائد هوائي
ة أكثرّ ذات وسائد هوائيًذين يستخدمون أحذيةّياضي في اجلامعة: «الالعبون الّالر
ياضية العادية».  إالّ الرَن يستخدمون األحذية٤ّ مرة, مم. لإلصابة في الكاحل بـ ٣ًرضةُع

ن منتجاتهاّة التي تتضمّثة باسم شركة «نايك» لألحذية واملستلزمات الرياضيّ متحدّأن(١٠)
ّدرَجُا, قالت إن هذه ليست حقيقة بل مًة منذ ٢٤ عامّ الهوائيَمن األحذية الوسائد

حوا ملاذاّلماء لم يوضُبب والنتيجة: فالعّن السّتضمَها ليست عالقة تّافتراض.  كما أن
ة قد تكونّياضيّة باألحذية الرّ هائل من األسباب ال صلة لها البتّيحدث هذا, وهناك كم

وراء نسبة اإلصابات.

ّياضي, قال مكاي وفريق من الباحثني إنّ الرّّبة للطّة البريطانيّشرتها اجمللَ نٍفي دراسة(١٥)
عظمهم من الهواة في استراليا,ُ أكثر من عشرة آالف العب كرة سلة, مِا من بني٣٧ً العب

َب إجراءّ يتطلَ األمرّظهر أنَ: «يَ مكاي أضافّ أنّصيبوا في فترة إجراء الدراسة.  إالُأ
 اجلزءَل استقرارّقلُة تّ الوسائد الهوائيّة القائلة بأنّراسة إلثبات هذه الفرضيّمزيد من الد

الي إلى زيادة مخاطر إصابة الكاحل».ّي بالتّاخللفي من القدم وتؤد
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األسئلة:

تي تزيد من احتماالت اإلصابة في القدم والكاحل, حسب ما يقولهّأذكر أحد العوامل ال١.
الباحثون في استراليا.

ة احلديثة التي تشتمل في تركيبهاّ األحذية الرياضيّز القول: «أنّعزُالية تّعاءات التّ اإلدّأي.٢
٣)?-على الوسائد الهوائية, قد تكون أضرارها أكثر من مزاياها» (سطر ١

ي إلى زيادة مخاطر إصابةّل استقرار اجلزء اخللفي من القدم وتؤدّقلُة تّالوسائد الهوائي(١)
الكاحل

قسم كبير من الالعبني املصابني عانوا في املاضي من آالم كاحل القدم(٢)
لة هم من الهواهّمعظم املصابني من العبي كرة الس(٣)
ننيّة منذ عشرات السّ انتاج األحذية مع الوسائد الهوائيّيتم(٤)

(سطر ١٠) يعود إلى - »نتجاتهاُمفي « »هامير «ّالض٣.

إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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ةّ هائل من األسباب ال صلة لها البتّ «هناك كمّثة باسم شركة نايك بأنّ فعل املتحدّرد.٤
١٤) جاء --ة قد تكون وراء نسبة اإلصابات» (سطر ١٣ّباألحذية الرياضي

سب في استرالياّ نسبة مبيعات شركة نايك هي من أعلى النّت أنِثبُلي(١)
ة تزيد من نسبة اإلصابات في الكاحلّ الوسائد الهوائيّعاء بأنّناقض اإلدُلي(٢)
ح ما هي األسباب من وراء اإلصابات العالية في كاحل القدمّليوض(٣)
نتجها شركة نايكُة التي تّلة من استخدام األحذية الرياضيّمنع العبي كرة السَلي(٤)

ة التي تشتمل على الوسائد الهوائية?ّت, حسب القطعة, أضرار األحذية الرياضيَتِثبُهل أ.٥
ر ملاذا!ّفس
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