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ذي أمامك ثالثة فصول.ّفي اإلمتحان ال
ص هو ساعة ونص�.ّالوقت اخملص

 األسئلة فيّة أسئلة.  يجب اإلجابة على كلّة عدّ مهمّات.  في كلّ مهم٤في الفصل فصل ١:
الفصل.

 األسئلة في الفصل.ّ.  يجب اإلجابة على كلً سؤاال١٣في الفصل فصل ٢:

في الفصل مجموعات من األسئلة في مجاالت مختلفة.  عليك اختيار بعض األسئلةفصل ٣:
عليمات في الفصل.ّحسب الت

حيحة, وفي أسئلة أخرى عليك كتابة اإلجابةّفي بعض األسئلة عليك أن تضع دائرة حول اإلجابة الص
ص لذلك.ّفي املكان اخملص

جاح!ّبالن
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فصل ١
 األسئلة فيّة أسئلة.  عليك اإلجابة على كلّة تشمل عدّ مهمّات.  كلّذي أمامك ٤ مهمّفي الفصل ال

الفصل.

ة ١ّمهم

طاريقَعائلة الب

ة إلى خلق نسلّبيعيّة, أي احلاجة الطّ حيوان هي غريزة االستمراريّإحدى أقوى الغرائز لدى كل
ن� من العالم.  غاية العائلةّاللة» لكي ال ينقرض أبناء صنفه, أي لكي ال يختفي الصّة السّو«استمراري

ا منً� دائمّبيعة هي زيادة احتماالت الوالدين في تربية نسلهما.  العائلة لدى احليوانات ال تتألّفي الط
اًالئم صنفُ واحدة منها تّعة, وكلّات أخرى, كثيرة ومتنوّبيعة إمكانيّ, أب وأوالد.  هنالك في الطّأم
ا من احليوانات.ًنّعيُم

, البطريقًة.  مثالّروف البيئيّرة على مبنى العائلة وعملها لدى احليوانات هو الظّأحد العوامل املؤث
ا تربية فراخ البطريق في البردًّعب جدّدة.  من الصّة أنتاركتيكا املتجمّ هو طائر يسكن في قارّالقيصري

رت لدى البطاريق طريقة فريدة في تربية الفراخ.ّذي يسود هناك, ولذلك تطوّديد واملتواصل الّالش
كر يحرس البيضة, بينما تخرج األنثى في رحلة طويلة فيّتاء, الذّتضع أنثى البطريق بيضة في الش

ا في جسمه.ً هذا هو أكثر األماكن دفئّا عن طعام.  يحمل الوالد البيضة على رجليه, ألنًاحمليط بحث
عامّه ال يحتاج إلى الطّتاء, ولكنّه ال ميكن العثور على غذاء في أنتاركتيكا في فصل الشّهو ال يأكل, ألن

تي يحرس فيها البيضة.  بعد مرور شهرين, عندماّسم في جسمه ويستخدمه في الفترة الّه يخزن الدّألن
 بحراسة ابنها وبإطعامه, بينما يخرجّ من رحلتها, تفقس البيضة ويخرج الفرخ.  تقوم األمّتعود األم

 في تربية البطريقّويل.  بعد ذلك يعود ملساعدة األمّوم الطّا عن طعام له بعد الصًاألب إلى احمليط باحث
غير.ّالص
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األسئلة

ّةحسب الفقرة األولى في القطعة, كي� تساعد ظاهرة العائلة لدى احليوانات في استمراري١.
حياتها?

تزيد العائلة من احتماالت الوالدين في تربية نسلهما(١)
بيعة توجد عائالت كثيرة من احليواناتّفقط في الط(٢)
, أب وأوالدّ� من أمّبيعة تتألّ العائالت في الطّكل(٣)
ز العائلة لدى احليوانات غريزة البقاءّعزُت(٤)

تني من أجل تربيةّب على صعوبتني بيئيّ تتغلْتي تعيش في أنتاركتيكا أنّعلى البطاريق ال٢.
عوبتان?ّفراخها.  ما هما هاتان الص

.١

.٢

كر عندما يحرس البيضة?ّسم اخملزون في جسم البطريق الذّما هي وظيفة الد٣.

ئ البيضةّدفُسم يّالد(١)
تي ال يأكل فيهاّاقة في الفترة الّده بالطّسم يزوّالد(٢)
سم يساعده على إيجاد طعام لهّالد(٣)
تاءّة الشّعام عشيّات كبيرة من الطّنه من أكل كميّسم ميكّالد(٤)

الية تالئم عائلة البطريق القيصري?ّ من األوصاف التّأي٤.

ا الفرخ طوال الوقتًيان معّالوالدان يرب(١)
 من البيضةِهِعتني األساسي بالفرخ بعد فقسُاألب يحرس البيضة, وهو امل(٢)
 العائلةّ هي االهتمام بالفرخ, ووظيفة األب االهتمام بتوفير طعام لكلّوظيفة األم(٣)
في قسم من الوقت, فقط أحد الوالدين يحرس البيضة أو الفرخ, وفي قسم من الوقت(٤)

اًيقومان بتربية الفرخ مع
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ة ٢ّمهم

جتربة

ًاا مختلفًيص وضعوا نوعّ أصّ اخلامس جتربة.  أخذوا ثالثة أصص متطابقة, وفي كلّّ�ب الصّأجرى طال
ضعت جميع األصص بجانبُن�.  وّة متساوية من البذور من نفس الصّربة وزرعوا فيه كميّمن الت

ات متساوية من املاء.ّ سقيها في نفس األوقات وبكميّضاء, ومتُبعضها البعض في مكان م
باتات.ّر النُّب تطوّالّ الطَبَراق

األسئلة

جربة?ّب في هذه التّالّماذا فحص الط١.

ّموّوء على النّة الضّتأثير قو(١)
ّموّة املاء على النّيّتأثير كم(٢)
ّموّتأثير عدد البذور على الن(٣)
ّموّربة على النّتأثير نوع الت(٤)

ّا بني األصص, وأن تكون كلًجربة مختلفّ واحد فقط في الت�ب بأن يكون ظرفّّال الطّإهتم٢.
جربة:ّ األصص في التّل ثالثة ظروف كانت متطابقة بني كلّروف األخرى متطابقة.  سجّالظ

.١

.٢

.٣
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ذيّرف الّجربة متطابقة بني األصص, ما عدا الظّب بأن تكون جميع ظروف التّّال الطّملاذا اهتم٣.
أرادوا فحصه?

وا إلى استخدام عدد كبير من األصصّلكي ال يضطر(١)
روفّا في الظًه يجب خلق فروق أيضّزوا فقط في ظرف واحد, ولذلك نسوا أنّهم تركّألن(٢)

األخرى
ذي أرادوا فحصه,ّرف الّجربة قد نبعت من الظّ نتائج التّدين من أنّلكي يكونوا متأك(٣)

وليس من ظرف آخر
ّ إجراؤها في ص�ّه ال ميكن فحص ظروف كثيرة في جتربة يتمّألن(٤)

 أنواع البذور لنّ كلّربة لم تنبت البذور.  هل ميكن اإلستنتاج من ذلك أنّفي أحد أنواع الت٤.
ربة?ّتنبت في هذه الت

ا من البذورًا واحدًجربة فحصت فقط نوعّ التّ, ألنّكال(١)
جربة كانت متطابقةّروف في التّ سائر الظّ كلّنعم, ألن(٢)
ربة تنبت بذورّ أنواع التّه في كلّ, ألنّكال(٣)
ة بذورّيص كانت عدّ أصّه في كلّنعم, ألن(٤)
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ة ٣ّمهم

أمامك وعاءان لعصير البرتقال.
وعاء رقم ١ مصنوع من كرتون مع غالف داخلي من الپالستيك.

اف.ّوعاء رقم ٢ مصنوع من زجاج شف

األسئلة

فاف:ّتني الستخدام وعاء العصير املصنوع من زجاج شّ أفضليْلّجَس١.

.١

.٢

تني الستخدام وعاء العصير املصنوع من كرتون:ّ أفضليْلّجَس٢.

.١

.٢

اخلي في وعاء الكرتون?ّما هي, في رأيك, وظيفة غالف الپالستيك الد٣.
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ة إنتاج وعاء عصير مصنوع من كرتون مع غالف داخلي منّأمامك خمس مراحل في عملي٤.
الپالستيك.

قم "٢"ّقم "١" بجانب املرحلة األولى, الرّل الرّحيح: سجّرتيب الصّب املراحل حسب التّرت
انية, وهكذا.ّبجانب املرحلة الث

تخطيط شكل الوعاء
ادةّدّب مكان السَْقة حسب الشكل, وثّ املادَّصق

فة بالپالستيكّة املغلّحتضير املاد
إرسال األوعية للمصنع مللئها بالعصير

 الوعاء وتلزيقهَّيط
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ة ٤ّمهم

ّناعة وفي االستهالك البيتيّراعة, في الصّخدمت في الزُتي استّات املياه الّّين كمّبيُأمامك رسم بياني ي
في إسرائيل في سنة ١٩٩٧ وفي سنة ١٩٩٨.

األسئلة

راعة سنة ١٩٩٨?ّخدمت في الزُتي استّة املياه الّما هي كمي١.

ا في سنة ١٩٩٨?ًة من املياه في سنة ١٩٩٧ وأيضّ كميّهلكت أقلُ فرع استّفي أي٢.
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ذين يظهرون فيّالثة الّستهلكني الثُفي سنة ١٩٩٨, هل انخفض استهالك املياه عند أحد امل٣.
سم البياني?ّالر

ال/  نعم  أحط بدائرة:

نة.ّ نسمة في الس 200,000ل بـ ّان إسرائيل باملعدّنوات األخيرة ازداد عدد سكّفي الس٤.
 إيجاد طرق خلفض استهالكّقصان, ولذلك من املهمّ املياه منها آخذة في النّ ضخّتي يتمّاملصادر ال

املياه.

راعة:ّ طريقتني لتوفير املياه في الزْإقترح.أ

.١

.٢

 طريقتني لتوفير املياه في االستهالك البيتي:ْإقترح.ب

.١

.٢

ناعة:ّ طريقة واحدة لتوفير املياه في الصْإقترح.جـ
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فصل ٢
ً.في هذا الفصل ١٣ سؤاال

تي في الفصل.ّأجب على جميع األسئلة ال

األسئلة

ذي أمامك.ّسم الّن في الرّت عليها كأس مقلوبة, كما هو مبيَِعضُ سناء التهاب شمعة وَْتبَراق١.

معة.ّبعد وقت قصير انطفأت الش
حسب رأيك, ما هو سبب ذلك?

لةّعطُالشمعة م(١)
ذي في الكأسّانتهى الهواء ال(٢)
يتروجنيّامتألت الكأس بالن(٣)
ذي في الكأسّانتهى األكسجني ال(٤)

م كوقود:َخدَستُتي تّ في القائمة والّ أسماء املوادّكلأحط بدائرة ٢.

حديدأ.
فحمب.
ملحجـ.
نفطد.
رخامهـ.
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 جملة:  صلب, سائل, غاز.ّالية في كلّ إحدى الكلمات التْالية.  إستخدمّأكمل اجلمل الت٣.

 في حالة ّذي تنوجد فيه هي موادّتي حتصل على شكل الوعاء الّ اجلارية الّاملواد.أ

 في حالة ّذي تنوجد فيه هي موادّ فضاء الوعاء الّكلر في َثَْعَبتَتي تّ اجلارية الّاملواد.ب

 في حالة ّتي شكلها ثابت هي موادّ الّاملواد.جـ

يت في كأس ماء?ّ سكب قليل من الزّ عندما يتمًظهر ماذا يحدث عادةُالية يّسومات التّ من الرّأي٤.

(١)

(٢)

(٣)

(٤)
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فتات عليه أن يبحث عنها لكي يحصل علىّ من الالّرح في ركبته.  أيُع.  جََقوَ داود فََقْلحََزت٥.
مساعدة?

(١)(٢)(٣)(٤)

ة معاجلة املعلومات?ّي في عمليَِّقلَّما هي مرحلة الت٦.

مرحلة احلصول على معلومات(١)
مرحلة معاجلة املعلومات(٢)
تيجةّمرحلة اإلستنتاج أو الن(٣)
مرحلة تصحيح املعلومات اخلاطئة(٤)

ابق اخلامس?ّرج إلى الطّا في الدًس جمال عندما يصعد ركضُّماذا يحصل إليقاع تنف٧.

ة أكبر من األكسجنيّيّ اجلسم بحاجة إلى كمّبطئ, ألنُه يِسُّإيقاع تنف(١)
 من األكسجنيّة أقلّّي اجلسم بحاجة إلى كمّسرع, ألنُه يِسُّإيقاع تنف(٢)
 من األكسجنيّة أقلّيّ اجلسم بحاجة إلى كمّبطئ, ألنُه يِسُّإيقاع تنف(٣)
ة أكبر من األكسجنيّّي اجلسم بحاجة إلى كمّسرع, ألنُه يِسُّإيقاع تنف(٤)

ذي نشهقه?ّته في الهواء الّذي نزفره تساوي كميّة ثاني أكسيد الكربون في الهواء الّّيهل كم٨.

فيرّهيق والزّر في الشّ تركيبة الهواء ثابتة وال تتغيّنعم, ألن(١)
ذي شهقناه إلى داخل اجلسمّ الهواء الّنا نزفر كلّنعم, ألن(٢)
ذي ينتج عن عملّس يطرد من اجلسم ثاني أكسيد الكربون الُّنفّ جهاز التّ, ألنّكال(٣)

اجلسم
تي نشهقهاّة الهواء الّتي نزفرها أكبر من كميّة الهواء الّ كميّ, ألنّكال(٤)
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 إحدى وظائ� الهيكل العظمي?ال تص�الية ّ من اجلمل التّأي٩.

 األعضاءّتيح حركات مختلفة لدى كلُالهيكل العظمي ي(١)
خوة في اجلسمّ األنسجة الرّا لكلًل مسندّشكُالهيكل العظمي ي(٢)
اسةّة احلسّاخليّالهيكل العظمي يحمي األعضاء الد(٣)
ة للخالياّ غذائيّالهيكل العظمي ينقل مواد(٤)

راع عندما يرتخي العضل املشار إليه?ّماذا يحصل للذ١٠.

راع    ّالذ

ة ذلك?ّهرة رطب ولزج.  ما هي أفضليّموقع اجلرح في الز١١.

هرة أجملّهكذا تبدو الز(١)
 من اجلفافَهرةّ الزُهكذا يحمي اجلرح(٢)
ا أطولًهرة وقتّهكذا تصمد الز(٣)
ات الغبار باجلرح بصورة أفضلّهكذا تلتصق ذر(٤)

 حشرات في شقوق قشرة اجلذع.ُجلست عرين حتت شجرة ونظرت إلى عصفور يصطاد١٢.
تي يظهر فيها املنقار األكثر مالءمة لهذا العصفور:ّورة الّأشر إلى الص

(١)(٢)

(٣)(٤)
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اء ذلك?ّنة. ماذا سيحدث من جرّر هذه السّشجرة البرقوق في حديقة رمزي لم تنو١٣.

جرة ثمار بدون بذورّستنمو على الش(١)
جرةّلن تنمو ثمار على الش(٢)
جرة ستكون قاسية وخشنةّتي ستنمو على الشّمار الّقشرة الث(٣)
جرة قبل نضوجهاّجرة ستسقط عن الشّتي ستنمو على الشّمار الّالث(٤)
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فصل ٣
عليماتّ حسب التمجموعتني مجموعات من األسئلة.  عليك أن تختار ّذي أمامك ستّفي الفصل ال

.اجملموعتنيتي تظهر في هاتني ّ األسئلة الّكلحقة, واإلجابة على ّالال

تني بجانب اجملموعتنيّ في اخلانتني الل✔ اجملموعات, وأشر بـ ّن في كلّقبل اإلجابة على األسئلة متع
تني اخترتهما.ّالل

اليتني:ّ من بني اجملموعتني التواحدةإختر مجموعة 

مويّاإلنسان - اجلهاز الدمجموعة ١:

اإلنسان - طعام وتغذيةمجموعة ٢:

الية:ّ من بني اجملموعات األربع التواحدةإختر مجموعة 

 وطاقة - موارد طبيعةّموادمجموعة ٣:

ة واستغاللهاّ وطاقة - إنتاج طاقة كهربائيّموادمجموعة ٤:

 وطاقة - صوتّموادمجموعة ٥:

 وطاقة - ضوءّموادمجموعة ٦:
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مويّمجموعة ١: اإلنسان - اجلهاز الد

ة:ّمويّعيرات الدّ الشّحيحة فيما يخصّأشر إلى اجلملة الص١.

ننيَْيطُذينني في القلب إلى الـبُم من األّعيرات يجري الدّفي الش(١)
ة كبيرةّعيرات هي أوعية دمويّالش(٢)
ة تبديل الغازاتّعيرات جتري عمليّفي الش(٣)
ة حمراء فقطّعيرات خاليا دمويّتصل للش(٤)

م اجلاري من اجلسم إلىّم اجلاري من القلب إلى سائر أجزاء اجلسم وبني الدّما هو الفرق بني الد٢.
القلب?

ر بسرعة أكبرّم اجلاري إلى اجلسم ميكن أن يتخثّالد(١)
م احلمراءّ من كريات الدّة أقلّم اجلاري إلى اجلسم هنالك كميّفي الد(٢)
ًام اجلاري إلى اجلسم أكثر لزاجة وأكثر غمقّالد(٣)
ة أكبر من األكسجنيّم اجلاري إلى اجلسم هنالك كميّفي الد(٤)

ّم حقن الدّطعيمات يتمّ أمراض مختلفة.  في بعض هذه التّاألطفال يحصلون على تطعيم ضد٣.
بجراثيم ضعيفة من األمراض.  ملاذا يفعلون ذلك?

عيفة دخول عوامل األمراضّلكي متنع اجلراثيم الض(١)
طعيمّ تعويد اجلراثيم على التّلكي يتم(٢)
 األمراضّات ضدّنتج اجلسم مضادُلكي ي(٣)
 تطوير تطعيمات أخرىّلكي يتم(٤)
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مجموعة ٢: اإلنسان - طعام وتغذية

ى خروجه عبرّعام في اجلهاز الهضمي منذ حلظة دخوله الفم وحتّ فيه الطّذي ميرّما هو املسار ال١.
رتيب املالئم:ّ قائمة األعضاء أدناه حسب التْبّج?  رتَّرفتحة الش

قيق,  املريء,  املصران الغليظ,  املعدة)ّ(املصران الد

ما هي وظيفة املعدة?٢.

عامّائدة من الطّوائل الزّإستيعاب الس(١)
اتّعام إلى دهنيّذي في الطّر الّّكحتويل الس(٢)
عام والبدء في حتليلهّعجن الط(٣)
قيق إلى املصران الغليظّعام من املصران الدّنقل الط(٤)

ّ?نّلبة للسّة الصّبقة اخلارجيّق على الطَطلُماذا ي٣.

ّنّ السّبُل(١)
ن (دنتني)ّعاج الس(٢)
سُّسوَت(٣)
ن (إميايل)ّميناء الس(٤)
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 وطاقة - موارد طبيعةّمجموعة ٣: مواد

ة املعادن في درجة حرارة الغرفة?ّ حالة توجد غالبيّفي أي١.

غاز(١)
سائل(٢)
صلب(٣)
مسحوق(٤)

ولة تقومّا من املصانع في الدً كثيرّال يوجد في دولة إسرائيل مناجم حديد, ورغم ذلك فإن٢.
ذي حتتاجه?ّنتجات احلديد.  كي� حتصل هذه املصانع على احلديد الُبتصنيع م

تقوم باستخدام خام املعادن املوجود بوفرة في البالد(١)
ةّصنيعه بدل االستناد إلى مصادر طبيعيَتقوم بت(٢)
تقوم باقتنائه من دول يوجد لديها فائض من احلديد(٣)
تي تشتمل على احلديدّبائك الّتقوم باستخراجه من الس(٤)

ل الپوتاس عن ماء البحر?ْصَفِت بّكي� يقومون في مصانع البحر املي٣.

بواسطة تبخير املياه(١)
بواسطة مطاحن كبيرة(٢)
ِرسخني في املصاهّبواسطة الت(٣)
بواسطة مغناطيسات(٤)
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ة واستغاللهاّ وطاقة - إنتاج طاقة كهربائيّمجموعة ٤: مواد

حيح (إستخدمّرتيب الصّاقة حسب التّات الطّل أسماء املراحل في إنتاج الكهرباء في محطّسج١.
القائمة الواردة في األسفل):

د الكهربائي,   حرق الوقود,   دوران الطوربينة,   تسخني املياه)َّلوُن البخار,   تشغيل املُّوَكَ(ت

ات طاقة بجانب أنهر.  ملاذا?ّفي دول كثيرة في العالم يقومون ببناء محط٢.

خان من املداخنّة الدَرَْثعَة, وتساعد على بّياح هناك أكثر شدّ الرّألن(١)
اقةّة الطّلكي يكون باإلمكان إطفاء احلرائق في منطقة محط(٢)
ةّكنيّاقة بعيدة عن األماكن السّات الطّلكي تكون محط(٣)
 استخدام املاء في إنتاج البخارّاقة يتمّات الطّه في محطّألن(٤)

اد الكهربائي?َّدما هي وظيفة الع٣.

ُبرَْهكَّ منع الت(١)
ام املاء في ساعات ثابتةّتشغيل حم(٢)
ة كثيرة بنفس الوقتّاإلهتمام بعدم تشغيل أجهزة كهربائي(٣)
قياس استهالك الكهرباء في البيت(٤)
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 وطاقة - صوتّمجموعة ٥: مواد

ات اجلرس.ّها لم تسمع دقّاف, لكنّ داخل وعاء شفّا يدقًشاهدت نوال جرس١.
اهرة?ّماذا ميكن أن يكون سبب هذه الظ

ما تكون وقفت نوال خل� الوعاء وليس أمامهّرب(١)
اتّة وليس دقّ ضجَما يكون اجلرس أحدثّرب(٢)
ات بدون حركاتّ دقَما يكون اجلرس أحدثّرب(٣)
ما لم يكن هناك هواء في الوعاءّبُر(٤)

وت?ّر على سرعة انتشار أمواج الصّؤثُذي يّما ال٢.

ة تنتشر بسرعة أكبر من أصوات ضعيفةّوت: أصوات قويّة أمواج الصّقو(١)
ة تنتشر بسرعة أكبر من األصواتّجّوت: الضّنوع أمواج الص(٢)
وت بسرعة مختلفةّة تنتشر أمواج الصّ مادّة: في كلّنوع املاد(٣)
وءّالم بسرعة أبطأ منها في الضّوت تنتشر في الظّظروف اإلضاءة: أمواج الص(٤)

فخ هي على شكل قمع.ّآذان بعض احليوانات وكذلك بعض آالت الن٣.
كل?ّة هذا الشّما هي أفضلي

وتّر إيقاع ذبذبات موجات الصّغيُه يّ إن(١)
وتّة الصّه يزيد قوّإن(٢)
ر مدى األصوات املسموعةِّغَُصه يّإن(٣)
ه يجعل األصوات مسموعة بشكل ألط�ّإن(٤)
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 وطاقة - ضوءّمجموعة ٦: مواد

 -ّبة ألنّميكن إيقاد نار بواسطة عدسة محد١.

 مستقيم دون فقدان احلرارةّوء املرور عبرها بخطّبة تتيح ألشعة الضّالعدسة احملد(١)
جاه واحدّم باتُّقدّة عبرها التّوء املارّبة تتيح ألشعة الضّالعدسة احملد(٢)
ة عبرها في نقطة واحدةّوء املارّة الضّز أشعِّركُبة تّالعدسة احملد(٣)
جاهات مختلفةّة عبرها التّوء املارّة الضّر أشعِْثعَُببة تّالعدسة احملد(٤)

ة من القمر?ّذي يصل إلى الكرة األرضيّوء الّما هو مصدر الض٢.

ةّبسبب احتراق غازات على سطح القمر ينطلق ضوء كثير يصل إلى الكرة األرضي(١)
ةّمس الواقع على القمر ينعكس إلى الكرة األرضيّضوء الش(٢)
عه في القمر, ثم يعود إلىَْم جّهار يتمّة خالل النّذي يخرج من الكرة األرضيّوء الّالض(٣)

ًة ليالّالكرة األرضي
ةّا يصل إلى الكرة األرضيًنتج ضوءُركاني على سطح القمر يُشاط البّالن(٤)

ة?ََلوِْزما هي امل٣.

ّلّاعات بواسطة إلقاء الظّ إلى السُشيرُجهاز ي(١)
ثبتة في أماكن مفتوحةُة مّساعة عادي(٢)
وءّة الضّجهاز يقيس سرعة أشع(٣)
مسّة وبني الشّشير إلى الفروق في الوقت بني الكرة األرضيُجهاز ي(٤)


