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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 كلّفي الفصل ٤ مهمفصل ١:
الفصل.

 األسئلة في الفصل.ّ.  يجب اإلجابة على كلًفي الفصل ١٢ سؤاالفصل 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

سيُّنفّمنوذج اجلهاز الت

س.ُّنفّة التّتي تشترك في عمليّن نشاط األعضاء الّذي أمامك منوذج يبيّسم الّفي الر
ذي يفصل بني جتوي�ّل احلجاب احلاجز (أي احلجاب العضلي الّذي في القارورة ميثّاطي الّاحلجاب املط

ة.ّل القصبة الهوائيّئتني, والوصلة مع الفتحة متثّالن الرّدر وجتوي� البطن), البالونان ميثّالص

األسئلة

ئتني في جسمّموذج وبني مبنى الرّذين في النّما هو الفرق األساسي بني مبنى البالونني الل١.
اإلنسان?

سم?ّه ال يظهر في الرّس غير أنّنفّة التّ عضو في اجلسم يشترك في عمليّأي٢.

املريء(١)
األضالع(٢)
وتّأوتار الص(٣)
الكبد(٤)
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بات الهواء اخلارجة منهما.ّموذج هي نفس مركّذي يدخل إلى البالونني في النّبات الهواء الّمرك٣.
س في جسمنا?ُّنفّة التّق بعمليّا فيما يتعلًهل هذا األمر صحيح أيض

ّربات الهواء ثابتة وال تتغيّ مركّنعم, ألن(١)
ذي شهقناهّ الهواء الّنا نزفر كلّّنعم, ألن(٢)
ّة أقلّة أكبر من ثاني أكسيد الكربون وكميّذي نزفره يحتوي على كميّ الهواء الّ, ألنّكال(٣)

ذي نشهقهّمن األكسجني  منه من الهواء ال
تي نزفرهاّة الهواء الّتي نشهقها أصغر من كميّة الهواء الّ كميّ, ألنّكال(٤)

ا.ًن زفيرّبيُ منهما تّا وأيًن شهيقّبيُ منهما تّ رسمة, أيّأشر, حتت كل٤.

   رسمة  ب        رسمة  أ
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ة ٢ّمهم

جتربة

يصّ أصّعت في كلََريصني متطابقني في حجمهما, وزّأجرت ياسمني جتربة بإنبات بذور.  أخذت أص
عت ياسمني البذورََرن�.  زّربة من نفس الصّة متساوية من التّّييصني كمّ بذور قمح.  كان في األص٥

ا في غرفة ذات درجةًا واحدًيصّة من املاء.  وضعت أصّيّيصني بنفس الكمّبنفس العمق, وسقت األص
.c°25اني في غرفة ذات درجة حرارة ثابتة هي ّيص الثّ , ووضعت األصc°7حرارة ثابتة هي 

األسئلة

ته ياسمني:  َذي فحصّرف املطلوب لإلنبات الّذكر ما هو الظُأ١.

يصني:ّذكر ثالثة ظروف كانت متشابهة بني اإلصُأ٢.

.١

.٢

.٣

يصّ, وفي األصc°7ذي في الغرفة ذات درجة حرارة ّيص الّام نبتت البذور في األصّة أيّبعد عد٣.
اني لم تنبت البذور.ّالث

جربة?ّما هو اإلستنتاج من الت

ا من أجل أن تنبتًّبذور القمح حتتاج إلى درجة حرارة أوطأ نسبي(١)
د من أجل أن تنبتَْر أصناف البذور بحاجة إلى بّكل(٢)
 شتلها في احلقل بعد أن تنبتّل زراعة البذور في أصص, ثمّمن املفض(٣)
ما فقط في احلقلّال ميكن تنمية القمح في األصص, إن(٤)
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ي�.ّ إنباتها في الصّبذور البندورة يتم٤.
ذي يختل� عن ظروفّرف املطلوب إلنبات بذور البندورة والّحسب هذا املعطى, ما هو الظ

إنبات بذور القمح?

ربةّصن� الت(١)
املسافة بني البذور(٢)
مادّنوع الس(٣)
درجة احلرارة(٤)
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ة ٣ّمهم

فلّينة للطّقن

ينتني لألطفال:ّأمامك صورتان لقن

األسئلة

ينة ب?   ّها القنّتي تسدّما هي احلاجة ال١.

وق.ّ مصنع «بوبو» استمارة استطالع اآلراء في السَّدََعمن أجل حتسني قناني األطفال أ٢.
ا أو غير مالئم الستطالع اآلراء.ًؤال مالئمّ سؤال إذا كان السّإقرأ األسئلة, وأشر بجانب كل

أحط بدائرة:
مالئم / غير مالئمينة أطفال مع يد لإلمساك بها?ّهل كنت ستشتري قن.أ

مالئم / غير مالئمينة?ّب منها القنّركُتي ستّما هي األجزاء ال.ب
مالئم / غير مالئمفل?ّينة للطّ كم من الوقت تشترون قنّكل.جـ
مالئم / غير مالئمفل?ّينة للطّا لقنً لدفعه ثمنّعدَتُْسذي أنت مّما هو املبلغ ال.د
مالئم / غير مالئمض?َّفَخُيع قناني فيها خلل بثمن مَل بّهل من املفض.هـ

ل توجيه استطالع اآلراء?ّ املفضَِن مْنَإلى م٣.

 من هو على استعداد لتعبئة اإلستمارةّإلى كل(١)
ذين يبيعون قناني األطفالّال احلوانيت الّإلى عم(٢)
صنيعّات التّذين يفهمون في عمليّإلى األشخاص ال(٣)
ذين قد يشترون قناني األطفالّإلى األشخاص ال(٤)
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نة.ّة معيّة پالستيكيّينة من مادّقام املصنع بإنتاج القن٤.
ة.ّة سامّ املادّن أنّة األولى من القناني, تبيّ الكميَنتجَبعد أن أ

الية كان من شأنها أن متنع ذلك?ّات التّ من العمليّأي

فحص اجلدوى(١)
َجنتُإستطالع رضى عن امل(٢)
صنيعّة التّفحص عملي(٣)
ة واسعةّحملة إعالني(٤)

افة.  أذكر سببني لذلك:ّا شفًقناني األطفال دائم٥.

.١

.٢
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ة ٤ّمهم

توفير املياه

ةّة شاملة في موضوع توفير املياه, وذلك عقب شحّجرت في إسرائيل حملة إعالمي١٩٩٠ في سنة 
األمطار ونقص املياه في إسرائيل.

ا فيًة على استهالك املياه في إسرائيل.  أجروا استطالعّقام باحثون بفحص تأثير احلمالت اإلعالمي
ة وبعدها.ّتي استهلكها املواطنون قبل احلملة اإلعالميّة املياه الّمدينة.  فحص اإلستطالع كمي٤٠ 

 استهالكهاّتي متّنة (بوحدة متر مكعب) الّد في السْة املاء للفرّذي أمامك تظهر كميّفي اجلدول ال
:١٩٩١وفي سنة ١٩٨٩  مدن في البالد, في سنة ٦في 

ةّبعد احلملة اإلعالنيةّقبل احلملة اإلعالنياسم املدينة
١٩٩١سنة ١٩٨٩سنة 

64.652.6بعّبئر الس

69.152.0ةّطبري

79.863.9تل-أبيب

46.040.8القدس

63.145.1حيفا

55.248.3اصرةّالن
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األسئلة

?١٩٩١-١٩٨٩نوات ّة بني السّماذا حدث الستهالك املياه في طبري١.

ا في سائر املدن املذكورة في اجلدول?ًيء أيضّ نفس الشَهل حدث٢.

?١٩٩١ا في سنة ًوأيض١٩٨٩  مدينة كان استهالك املياه هو األوطأ في سنة ّفي أي٣.

ة في موضوع توفيرّحسب نتائج هذا البحث, هل من األجدر االستمرار في احلمالت اإلعالمي٤.
املياه?

ال/  نعم  أحط بدائرة:

ملاذا?   
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فصل ٢
ً.في هذا الفصل ١٢ سؤاال

أجب على جميع األسئلة في الفصل.

األسئلة
تني?ّ موازنة الكفّقل في امليزان لكي تتمّجاه يجب إزاحة الثّ اتّإلى أي١.

ة عازلة?ّصل باإلبريق الكهربائي مبادّتي تتّ تغلي� األسالك الّملاذا يتم٢.

ي إلى قصر كهربائيّا يؤدّصال بني األسالك ممّمن أجل منع حدوث ات(١)
من أجل منع ضغط زائد وانقطاع الكهرباء(٢)
 فيها وتسريع غليان املاءّذي ميرّار الكهربائي الّّيمن أجل زيادة الت(٣)
ة أخرى في نفس الوقتّمن أجل توفير الكهرباء ومتكني تشغيل أجهزة كهربائي(٤)

لة فيها مدفأة كاز?ّشغُ فتح نافذة في غرفة مّهل من املهم٣.

اً دفئّ الغرفة ستكون أقلّ, ألنّكال(١)
سه في الغرفةّذي نتنفّر جودة الهواء الّنعم, لكي ال تتضر(٢)
افذة املفتوحة ستمنع حدوث حريقّ النّنعم, ألن(٣)
ار في مدفأة الكاز ال تستهلك األكسجنيّ النّ, ألنّكال(٤)

الثّقل
أحط بدائرة:

إلى اليسارإلى اليمني
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ستخدم إلطفاء احلرائق?ُالية تّ التّ من املوادّأي٤.

رمل(١)
زيت(٢)
رماد(٣)
فحم(٤)

ا في كأس ماء.  ما هي أجنع طريقة يستطيع بها احلصول على امللح من جديد?ًأذاب يوس� ملح٥.

مترير احمللول عبر ورق مصفاة(١)
استخدام مغناطيس جلذب امللح من احمللول(٢)
ر املاءّى يتبخّتسخني احمللول واإلنتظار حت(٣)
 سكب املاءّى يرسب امللح ثمّاإلنتظار حت(٤)

ه وطلبت أن يعود إلى البيت, فذهب رمزي إلىّاحة.  نادته أمّ رمزي مع أصدقائه في السَِبلع٦.
البيت.

الث في معاجلةّتي دفعت رمزي أن يذهب إلى البيت, حسب املراحل الثّأذكر املعلومات ال
املعلومات:

ي  ِّلقّالت.١
معاجلة املعلومات .٢
ج َخرُامل.٣

ة للهيكل العظمي?ّما هي الوظيفة األساسي٧.

متكني ثبات اجلسم وحركة األعضاء(١)
تي تصل بني أجزاء اجلسمّحماية العضالت ال(٢)
مويّتشغيل القلب واجلهاز الد(٣)
 بني أعضاء متباعدة في اجلسمّنقل مواد(٤)
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ة بني فقرات العمود الفقري?ّما هي وظيفة األلواح الغضروفي٨.

الوصل بني الفقرات(١)
Sتصميم العمود الفقري على شكل (٢)

منع اإلحتكاك بني الفقرات(٣)
قليل من مرونة الهيكل العظميّالت(٤)

بات.ّأمامك قائمة أطعمة من الن٩.
.باتّثمرة النتي هي ّ أسماء األطعمة الّضع دائرة حول كل

ةّاحة ,   مترة ,   بصلة ,   فلفلة ,   خسّبرتقالة ,   جزرة ,   بندورة ,   تف

ة ذلك?ّنة وبارزة.  ما هي أفضليَّ ملوًهرة هي عادةّاج في الزّأوراق الت١٠.

هرةّهكذا ينجذب عدد أكبر من احلشرات إلى الز(١)
مييز بصورة أسهل بني أزهار مختلفةّهكذا ميكن الت(٢)
هرةّتي تستوعبها الزّوء الّة الضّهكذا تزداد كمي(٣)
ّةارّهرة نفسها من احلشرات الضّهكذا حتمي الز(٤)

اء ذلك?ّة.  ماذا سيحدث جرّنة باملرّزهر هذه السُيمون في حديقة رانية لم تّشجرة الل١١.

جرةّستسقط أوراق الش(١)
جرةّلن تنمو ليمونات على الش(٢)
جرة أكثرّنة القادمة ستزهر الشّفي الس(٣)
تي ستنمو ستكون أصغر من العادةّيمونات الّالل(٤)

ة ذلك لهذه اجلنادب?ّباتات.  ما هي أفضليّلون بعض اجلنادب هو أخضر مثل الن١٢.

ى عليهاّتي تتغذّباتات الّف بسهولة على النُّعرّنهم من التّهذا األمر ميك(١)
باتاتّى عليها من رؤيتها إذ تكون على النّتي تتغدّيصعب على احليوانات املفترسة ال(٢)
قسّباتات حتميها من أضرار حالة الطّألوان الن(٣)
 من األلوان األخرىّمس أقلّاس لضوء الشّون األخضر حسّالل(٤)
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فصل ٣
عليماتّ حسب التمجموعتني مجموعات من األسئلة.  عليك اختيار ّذي أمامك ستّفي الفصل ال

.اجملموعتني األسئلة في هاتني ّكلا, واإلجابة على ًتي تظهر الحقّال

تنيّ في اخلانة بجانب اجملموعتني الل✓ اجملموعات, وأشر بـ ّن في كلّقبل اإلجابة على األسئلة متع
اخترتهما.

اليتني:ّ من بني اجملموعتني التواحدةإختر مجموعة 

مويّ  اإلنسان - اجلهاز الدمجموعة ١: 

غذيةّعام والتّ اإلنسان - الطمجموعة ٢:  

الية:ّ من بني اجملموعات األربع التواحدةإختر مجموعة 

ةّ وطاقة - موارد طبيعيّموادمجموعة ٣:

ة واستغاللهاّ وطاقة - إنتاج طاقة كهربائيّموادمجموعة ٤:

 وطاقة - صوتّموادمجموعة ٥:

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

ما هو مبنى قلب اإلنسان?١.

نانَْيذُنان وأَْيطُب(١)
نانَْيذُن واحد وأَْيَطُب(٢)
ن واحدَْيذُن واحد وأَْيَطُب(٣)
ن واحدْيَُذنان وأَْيطُب(٤)

م البيضاء?ّيات الدَُرة لكّما هي الوظيفة األساسي٢.

زاة غرباءُحماية اجلسم من غ(١)
نقل األكسجني إلى خاليا اجلسم(٢)
احلفاظ على حرارة جسم ثابتة(٣)
م بعد اجلرحّالعمل على تخثير الد(٤)

رايني واألوردة?ّما هو الفرق األساسي بني الش٣.

م إلى القلبّم من القلب, بينما األوردة تنقل الدّرايني تنقل الدّالش(١)
غيرةّة الصّمويّة الكبيرة, بينما األوردة هي األوعية الدّمويّرايني هي األوعية الدّالش(٢)
م إلى سائر أنحاء اجلسمّئتني, بينما األوردة تنقل الدّم إلى الرّرايني تنقل الدّالش(٣)
م البيضاءّم احلمراء, بينما األوردة تنقل خاليا الدّرايني تنقل خاليا الدّالش(٤)
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مجموعة ٢: اإلنسان - طعام وتغذية

قيق?ّتي جتري في املصران الدّة الّة األساسيّما هي العملي١.

عامّة إلكمال هضم الطّروريّإنتاج سوائل املرارة الض(١)
ات الغذاء الفائضةّتخزين دهني(٢)
ةّمويّة الدّقيق إلى األوعيّة للجسم من املصران الدّروريّجات الهضم الضَنتُل مَْقن(٣)
اتّذي في الغذاء إلى دهنيّر الّّكحتويل الس(٤)

عام?ّ لهضم الطَمخدَستُال تالية ّ من سوائل اجلسم التّأي٢.

دم(١)
عابُل(٢)
سوائل املرارة(٣)
سوائل املعدة(٤)

 بواسطة احلوامض.  كي� يزيدّة للسنّبقة اخلارجيّن بسبب ذوبان الطّقوب في األسنان تتكوّالث٣.
ر من احتمال املعاناة من ثقوب في األسنان?ّكّة بالسّأكل احللويات الغني

ر املوجود في احللويات يحتوي على كثير من احلوامضّّكالس(١)
ر وتفرز حوامضّى على السكّاجلراثيم املوجودة في الفم تتغذ(٢)
عاب حامضيُي إلى إفراز لّؤدُاحللويات ت(٣)
رّّكة من أجل هضم السّفرز املعدة سوائل حامضيَت(٤)
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 وطاقة - موارد طبيعةّمجموعة ٣: مواد

بيكة?ّما هي الس١.

ة معادنّخليط من عد(١)
إحدى حاالت املعدن (صلب, سائل, غاز)(٢)
معدن املوجود فقط في مناجم في عمق األرض(٣)
ونهَ لَرََّيغَى تّخينه حتَْس تََّمحديد ت(٤)

ما هو الپوتاس?٢.
»:غير صحيح» أو «صحيح بند  «ّأشر في كل

أحط بدائرة:

صحيح / غير صحيحنوع ملحأ.

صحيح / غير صحيحباتّب سماد للنّمركب.

صحيح / غير صحيحستخدم حلفظ الغذاءُة تّمادجـ.

ة?ّقائق املعدنيّ استخدام الرّالية يتمّ من املعادن التّة تصنيع أيّفي عملي٣.

مواسير حديد(١)
رؤوس شواقي�(٢)
عامّبات الطّعلُم(٣)
مفاتيح(٤)
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ة واستغاللهاّ وطاقة - إنتاج طاقة كهربائيّمجموعة ٤: مواد

اقة?ّة الطّد الكهربائي في محطّولُاجة وبني املّّرينامو في الدّما املشترك بني الد١.

ةّ أسالك كهربائيّ�َِلفي كليهما يدور مغناطيس داخل م(١)
 تشغيلهما بواسطة فحمّكالهما يتم(٢)
ن من إنتاج كهرباء دون تلويث الهواءّكالهما ميك(٣)
اكنة) في الهواء لعملهماّة (السّطاطيّ الكهرباء السّكالهما يستغل(٤)

ة كهرباء أكبرّيّنتج كمُة تّ احملطّة طاقة إذا رأى أنّة في محطََبل في غرفة مراقِذي سيفعله عامّما ال٢.
كون?ِتهلكه املستهلْسَا يّمم

ة الفائضةّّييقوم بتخزين الكم(١)
ّةة إنتاج الكهرباء في احملطّيّص كمّقلُي(٢)
ع الكهرباء بني فينة وأخرىْطَنفيذ قَتِر بِبادُي(٣)
جل احلريق بوقود سائل بدل الفحمِْرزويد مَتِيبدأ ب(٤)

ب?ُرَْهَكي إلى تّة ومن شأنها أن تؤدَرَِطالية خّات التّ من العمليّأي٣.

ة كثيرة في اآلن ذاتهّتشغيل أجهزة كهربائي(١)
ْضفَصل مبفتاح خَُّتإستخدام جهاز كهربائي م(٢)
مني حافيتنيَدَة بقّتشغيل أجهزة كهربائي(٣)
تشغيل جهاز كهربائي طوال ساعات كثيرة(٤)



��ß· ÁÒÂ ≠ ß‰ ‰˙ÈÎÏ ‰È‚ÂÏÂÎË·Â ÌÈÚ„Ó· ÔÁ·Ó

 وطاقة - صوتّمجموعة ٥: مواد

جال?ّساء عادة أعلى من صوت الرّ صوت النّبب في أنّما الس١.

ئتني بضغط أعلىّجال يستطيعون إخراج الهواء من الرّ الرّألن(١)
جال أطول وأغلظ عادةّوت لدى الرّ أوتار الصّألن(٢)
ساء أضع� عادةّ صوت النّألن(٣)
اًساء أسرع انتشارّ صوت النّألن(٤)

»:غير صحيح» أو «صحيحالية بـ «ّل التَ من اجلمّأشر بجانب كل٢.

أحط بدائرة:
صحيح / غير صحيحوءّوت أكبر من سرعة الضّسرعة الصأ.

وءّ, والضّوادَر مَْبوت ينتقل فقط عّالصب.
صحيح / غير صحيحر الفضاء الفارغَْبا عًينتقل أيض

افة,ّ شفّوادَر مْبَوء ينتقل  فقط عّالضجـ.
صحيح / غير صحيحافةّ غير شفّر موادَْبا عًوت ينتقل أيضّوالص

صحيح / غير صحيحوء ينتشرّوت ال ينتشر, بينما الضّالصد.

ة?ّها ضجّنا على أنُرها دماغّفسُتي يّ األصوات الًز عادةَِّيُمذي يّما ال٣.

 إيقاع ذبذباتها غير ثابت(١)
إيقاع ذبذباتها ثابت(٢)
إيقاع ذبذباتها بطيء(٣)
إيقاع ذبذباتها سريع(٤)



�	 ß· ÁÒÂ ≠ ß‰ ‰˙ÈÎÏ ‰È‚ÂÏÂÎË·Â ÌÈÚ„Ó· ÔÁ·Ó

 وطاقة - ضوءّمجموعة ٦: مواد

ها:ّهار, ألنّة املدهونة بلون أحمر تبدو حمراء في ضوء النّالطاولة اخلشبي١.

يقع عليها فقط ضوء بلون أحمر(١)
ينعكس منها فقط ضوء بلون أحمر(٢)
 عبرها فقط ضوء بلون أحمرّمير(٣)
تبتلع فقط ضوء بلون أحمر(٤)

وء?ّة الضّمتى تنكسر أشع٢.

وء مسافة طويلة في الهواءّعندما يعبر الض(١)
صاصّة كأقالم الرّة ومبريّوء من أجسام حادّ الضّعندما يرتد(٢)
ة غير نافذةّوء على مادّعندما يقع الض(٣)
افة ثانيةّة شفّافة واحدة إلى مادّة شفّوء من مادّ الضّعندما مير(٤)

ون?ّملاذا يبدو لنا البؤبؤ أسود الل٣.

ذي يقع عليهّوء الّ الضّه يبتلع كلّألن(١)
ه عبارة عن فتحة في العني, وخلفها منطقة مظلمةّألن(٢)
نة, جتعله يبدو أسودّه حتيط به شبكة ملوّألن(٣)
ه صغير للغايةّألن(٤)


