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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 أربع مهمفصل ١:
الفصل.

 األسئلة في الفصل.ّ.  يجب اإلجابة على كلًفي الفصل عشرون سؤاالفصل ٢:

 األسئلة في مجموعةّفي الفصل ثالث مجموعات من األسئلة.  يجب اإلجابة على كلفصل ٣:
واحدة من اجملموعات الثالث.

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
 األسئلةّة أسئلة.  عليك اإلجابة على كلّة تشمل عدّ مهمّات.  كلّذي أمامك أربع مهمّفي الفصل ال

.في الفصل

ة ١ّمهم

ل.ّ األوّ اختراع املشبك املكتبيَّا متً سنة تقريب100 َبلَق

األسئلة

ت إلى هذا اإلختراع?ّتي أدّما هي احلاجة ال١.

ّ:ن تكونا للمشبك املكتبيَني يجب أَذكر ميزتُأ٢.

.1

.2

:ّمان يجب أخذهما باحلسبان عند إنتاج املشبك املكتبيَي أَذكر ميزتُأ٣.

.1

.2

سم:ّذي يظهر في الرّإقترح طريقتني لتحسني املشبك املكتبي ال٤.

.1

.2
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ة ٢ّمهم
 سنة في الكرةّات األمطار الهاطلة في كلّرة وكميّتبخُات املياه املّان يعرضان كميّأمامك رسمان بياني

تي تليهما.ّسمني وأجب على األسئلة الّن في الرّة.  متعّاألرضي

األسئلة

نة?ّة األمطار الهاطلة في اليابسة في السّما هي كمي١.

بةّ كيلومترات مكع100,000®١©
بةّ كيلومترات مكع200,000®٢©
بةّ كيلومترات مكع300,000®٣©
بةّ كيلومترات مكع400,000®٤©
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الية صحيح?ّ من اإلستنتاجات التّني, أيّسمني البيانيّحسب املعطيات الواردة في الر٢.

رة من الكرةّة املياه املتبخّ كميّنة ال تساوي كلّة األمطار الهاطلة في السّ كميّكل®١©
ةّاألرضي

رة منهاّة املياه املتبخّة األمطار الهاطلة في احمليطات تساوي كميّكمي®٢©
رة منهاّة املياه املتبخّة األمطار الهاطلة في اليابسة أكبر من كميّكمي®٣©
ة األمطار الهاطلة في اليابسةّة األمطار الهاطلة في احمليطات أصغر من كميّكمي®٤©

ة األمطار الهاطلة فيّة األمطار الهاطلة في احمليطات أكبر من كميّقريب, كميّة, بالتّكم مر٣.
اليابسة?

ة واحدةّمر®١©
تنيّمر®٢©
اتّمر ٥®٣©
اتّمر ٤®٤©

ة األمطار الهاطلة فيها.  رغم ذلك, منسوبّرة من احمليطات أكبر من كميّة األمطار املتبخّكمي٤.
املياه في احمليطات ال ينخفض. ملاذا?

ه تصل إلى احمليطات أمطار تهطل في اليابسة وجتري إليها في األنهار والوديانّألن®١©
اًّة كبيرة جدّ احمليطات هي أجسام مائيّألن®٢©
 أبخرة املياه تبقى على شكل غيوم فوق احمليطاتّألن®٣©
رة منهاّة املياه املتبخّ كميّة تساوي كلّة األمطار الهاطلة في الكرة األرضيّ كميّ كلّألن®٤©
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ة ٣ّمهم

 نبتة.  لهذا الغرض أخذوا نبتتني شبيهتني, منّروف املطلوبة لنموّب فحص أحد الظّّالراد بعض الطَأ
ورة.ّن في الصّن� ونفس الكبر, ووضعوهما في دفيئتني كما هو مبيّنفس الص

تني متساويتني من املاء.ّّي سقيهما بكمّراب, ومتّتان متساويتان من التّّييصني كمّكان في األص
هوئة.ّروف من ناحية احلرارة والتّفيئتني سادت نفس الظّفي الد

األسئلة

جربة?ّ فحصه في هذه التّباتات متّ ظرف مطلوب لتنمية النّأي١.

جربة:ّ اشتملت عليها التٍ مراقبةِراتّ متغيَأذكر أربعة٢.

.1

.2

.3

.4
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2بتة في األصيص رقم ّ سم, بينما الن10 بـ 1بتة في األصيص رقم ّة أيام استطالت النّبعد عد٣.

ت وذبلت.ّاصفر

جربة?ّابع من التّما هو اإلستنتاج الن

ذيّرف الّ بخصوص تأثير الظاًّعاما ًجربة فقط, هل ميكن أن نستنتج استنتاجّا إلى هذه التًاستناد٤.
ن�?ّ فحصه على نباتات أخرى من نفس الصّمت

رات كثيرةّجربة فحصت متغيّ التّنعم, ألن®١©
ةّر بسرعة بصورة خاصّامية في أصص تتطوّباتات النّ النّ, ألنّكال®٢©
ةََبراقُفيئات تنمو في ظروف مّباتات في الدّ النّنعم, ألن®٣©
جربة على عدد أكبر من األصصّه يجب تكرار التّ, ألنّكال®٤©
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ة ٤ّمهم

ةّّية ولعنة صحّ مبيدة - جدوى اقتصاديّمواد

ات,ّة (عفن, فطريّارّا.  الهدف منه إبادة الكائنات الضًّراعة شائع جدّ املبيدة في الزّ استخدام املوادّإن
, خنافس, دود, ذباب وحشرات أخرى, إضافة إلى الفئران وما شابه), وذلك من أجل زيادة احملاصيلّنَم

ا, لكن مع ذلك نشأت مشاكل جديدة.ًّا, مع مرور األعوام زادت احملاصيل جدًّوبيع نتاج أفضل.  وحق
من زاد عدد الكائناتّة, لكن مع مرور الزّة بصورة خاصّفي البداية استخدم املزارعون مبيدات غير سام

رتّا أقوى.  ومع مرور الوقت تطوًر اإلنسان سمومّتي تصمد أمام املبيدات القدمية, ولذلك طوّة الّارّالض
, وهكذا.ّا أمام هذه املوادًتي تصمد أيضّة الّارّأصناف من الكائنات الض

باتات تصل إلينا مع الغذاءّونها على النّتي يرشّربة أو تلك الّبها املزارعون داخل التّتي يسرّة الّامّ السّاملواد
باتات, ومنها إلى احليوانات وإلى بني البشر.  عندماّربة إلى النّة تنتقل من التّامّ السّذي نأكله:  املوادّال

 والقط�ّشّما كان الوقت بني الرّ أكبر كلّباتات يكون خطر هذه املوادّ املبيدة على النّ املوادّ رشّيتم
ماّ امتصاص املبيدات عبر اجلذور وكلّقي.  يتمّ املبيدة إلى مياه السّا يضي� املزارعون املوادًأقصر.  أحيان

ّمر.  إضافة إلى ذلك, فإنّ امتصاصها في الثّتي يتمّة املبيدات الّما زادت كميّبتة كلّطالت فترة تنمية الن
مرة أو تقشيرها.ّبتة وال ميكن إزالتها بواسطة غسل الثّاملبيدات في هذه احلالة تكون داخل الن

ة.ّارّني للكائنات الضّبيعيّ املبيدات تقضي على األعداء الطّراعة, فإنّة للزّارّباإلضافة إلى الكائنات الض
بيعة خنافس مفترسة تعتاش على حشرات أخرى, ودبابير تضع البيض داخل دودّ, يوجد في الطًمثال

باتات.ّة للنّارّبيعة بني احلشرات املفيدة واحلشرات الضّبات.  عادة هنالك توازن في الطّيعتاش على الن
ّ.ق املزارعني بهذه املوادَُّلعَوازن, وبذلك يزيد من تّ بهذا التّاإلستخدام املتزايد للمبيدات يخل

ّ رشّة ال يتمّراعيّريقة الزّ املبيدة.  في هذه الطّاجمة عن املوادّة حتاول منع األضرار النّراعة العضويّالز
ة هذه احملاصيلّ وليس بزبل كيماوي.  غالبيّ بدل ذلك تغذيتها بزبل عضويّاملزروعات باملبيدات, ويتم

لب على الغذاءّنوات األخيرة يزداد الوعي باملوضوع, ويزداد الطّصدير, لكن في السّه للتََّجوُفي البالد ت
ا.ً في البالد أيضّالعضوي
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األسئلة
ة»?ّّية ولعنة صحّ مبيدة - جدوى اقتصاديّملاذا في رأيك عنوان القطعة هو«مواد١.

قي?ّ املبيدة في مياه السّة عندما تنوجد املوادّموم خاصّملاذا يزداد خطر الس٢.

 املبيدات والقط� أطولّه حينئذ يكون الوقت بني رشّألن®١©
 املبيدة منهاّمرة إلزالة املوادّه يجب تقشير الثّألن®٢©
ا أمام املبيداتًباتات أكثر صمودّل النّه في طريقة اإلبادة هذه تتحوّألن®٣©
قيّباتات مع مياه السّ امتصاصها طوال الوقت داخل النّموم يتمّ السّألن®٤©

ة:ّني لكائنات ضارّأذكر مثالني وردا في القطعة على أعداء طبيعي٣.

.1

.2

ة?ّراعة العضويّة الزّحسب القطعة, ما هي أفضلي٤.

بها املبيداتّتي تسبّمتنع األضرار ال®١©
تزيد احملاصيل®٢©
وق على اخلضار والفواكهّلب في السّتزيد الط®٣©
ةّارّ الكائنات الضّتعمل فقط ضد®٤©

رة.  ما هو الهدف من هذهّذي يأكل أوراق الذّ الّى على املنّل يتغدْمَ إدخال نّإلى حقل ذرة مت٥.
ة?ّالعملي

 املبيداتّمل ضدّزيادة مناعة الن®١©
رةّّتقصير فترة نضوج الذ®٢©
ّمل وعدد املنّاحملافظة على توازن بني عدد الن®٣©
ةّ ضارّ دون استخدام موادّالقضاء على املن®٤©
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فصل ٢
.ً سؤاال20في هذا الفصل 

أجب على جميع األسئلة في الفصل.

وء الواقع عليه?ّة الضّالية سيعكس غالبيّأي من األجسام الت١.

ورق أبيض®١©
افّلوح زجاج شف®٢©
شاشة سوداء®٣©
قماش أصفر®٤©

ّ?الية هي األخ�ّ التّأي من املواد٢.

ألومنيوم®١©
نحاس®٢©
فوالذ®٣©
حديد®٤©

لب منك أن تفحص إذا كانت سرعة حركة جزيئات املاءُيوجد في غرفة كأسان مليئتان باملاء.  ط٣.
الية ستستخدم لهذا الغرض?ّ من أجهزة القياس التّتختل� من كأس ألخرى.  أي

ساعة ضابطة (سطوپر)®١©
ميزان حرارة®٢©
مسطرة®٣©
خبارِم®٤©
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 -ّفط ترتكز على احلقيقة أنّة تكرير النّعملي٤.

بات اخلليط مزايا شبيهةّملرك®١©
بات اخلليط نقاط غليان مختلفةّملرك®٢©
ّرفط ال تتبخّبات النّمرك®٣©
فط هو عنصرّالن®٤©

 األخرى?ّة باملاء مقارنة باملوادّالية خاصّ من املزايا التّأي٥.

يولةّالبة أثقل منه في حالة السّاملاء في حالة الص®١©
يولةّا منه في حالة السًالبة أكبر حجمّاملاء في حالة الص®٢©
البةّيولة أوطأ منها في حالة الصّدرجة حرارة املاء في حالة الس®٣©
البةّيولة أكبر منها في حالة الصّاملسافة بني جزيئات املاء في حالة الس®٤©

الية بخصوص الكتلة صحيحة?ّ من اجلمل التّأي٦.

الكتلة هي مصطلح مشابه لوزن اجلسم®١©
ة في اجلسمّة املادّالكتلة تشير إلى كمي®٢©
الكتلة هي مصطلح مشابه حلجم اجلسم®٣©
الكتلة تشير إلى شكل اجلسم®٤©

, درجة حرارة احلليب في الكأس تنخفض,ّضاف حليب بارد إلى كأس حليب حارُعندما ي٧.
 -ّألن

 يبرد عبر جدران الكأس الباردةّاحلليب البارد يبقى في األعلى, بينما احلليب احلار®١©
اجتة بعد إضافة احلليبّ تقترب من بعضها البعض بسبب الكثافة النّجزيئات احلليب احلار®٢©

البارد
مها بجزيئات احلليب الباردُ تنخفض بسبب تصادّسرعة حركة جزيئات احلليب احلار®٣©
ل طبقة العزلّتي تشكّبقة الّ, وهي الطّبقة العليا في احلليب احلارّم الطّحطُاحلليب البارد ي®٤©
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ذي بداخله?ّراب الّنه من حفظ حرارة الشّ جزء من الثيرموس ميكّأي٨.

حكمُالغطاء امل®١©
ةّة اخلارجيّبقة الپالستيكيّالط®٢©
اخليّالغالف الد®٣©
ةّة واخلارجيّاخليّبقة الدّالفراغ بني الط®٤©

بة?َّركُ املّما هي املواد٩.

ةّة من جزيئات كبيرة بصورة خاصّ مبنيّمواد®١©
 موصلة للكهرباءّمواد®٢©
 من أصناف مختلفة ممتزجة ببعضها البعضّمواد®٣©
 أثقل من املعادنّمواد®٤©

آمن للعمل بالكهرباء?غير الية ّات التّ من املفكّأي١٠.

ةّ مع يد خشبيّمفك®١©
ةّ مع يد پالستيكيّمفك®٢©
ةّ مع يد حديديّمفك®٣©
ةّينيّ مع يد فلّمفك®٤©

ّسم احترق مصباح, وبسبب ذلك انطفأت سائر املصابيح.  أيّتي تظهر في الرّائرة الّفي الد١١.
مصباح احترق?

مصباح رقم ١®١©
مصباح رقم ٢®٢©
مصباح رقم ٣®٣©
مصباح رقم ٤®٤©
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ة في وضع قصر?ّماذا يحصل في دائرة كهربائي١٢.

املقاومة ترتفع ودرجة احلرارة ترتفع بشكل مفاجئ®١©
املقاومة تنخفض ودرجة احلرارة ترتفع بشكل مفاجئ®٢©
املقاومة ترتفع ودرجة احلرارة تنخفض بشكل مفاجئ®٣©
املقاومة تنخفض ودرجة احلرارة تنخفض بشكل مفاجئ®٤©

قة وصغيرة, وفيّي� تكون األوراق ضيّر شكل وحجم األوراق: في الصّقوم يتغيّفي نبتة الز١٣.
تاء تكون واسعة وكبيرة.ّالش

بتة?ّل أن تنمو هذه النَعقُ بيئة يّفي أي

بيئة رطبة®١©
ةّبيئة جاف®٢©
بيئة باردة®٣©
بيئة مستنقعات®٤©

نتجه هو نفسه?ُذي يّستهلك الغذاء الَا يلي يّ ممّأي١٤.

سمكة الكارپ®١©
ْربَحيوان الو®٢©
وطّشجرة البل®٣©
ة اجلدراءّاحلي®٤©
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 منها تنبع منّانية - ثالث جمل كلّز املاء, وفي الثّأمامك قائمتان.  في األولى ثالث صفات متي١٥.
صفة واحدة للماء.
تي تالئمها:ّفات رقم اجلملة الّ واحدة من الصّأكتب بجانب كل

صفات:
 املذابة ينقلها املاء من مكان إلى آخرّاملوادأ.

محاليل امللح في املاء موصلة للكهرباءب.
اجلليد يطفو على وجه املاء, ويخلق طبقة عازلة بني املاء وبني الهواءج.

اجلمل:

اتّهنالك حياة في البحيرات والبحار حتت اجلليدي1.

س) املكوى بنقطة الكهرباء مع يدين رطبتنيِحظر وصل حبل (قابُي2.

تي تنتجها إلى أعضاء مختلفة في اجلسمّم ينقل الهورمونات من الغدد الّالد3.

 املاء ضروري للحياة?ّ احلقيقة أندّال يجسالية ّ من اجلمل التّأي١٦.

ة «سوسنة أريحا» تنتشر فقط عندما يهطل املطرّحراويّبتة الصّبذور الن®١©
 بواسطة عصائر الهضمّل في اجلهاز الهضميّالغذاء يتحل®٢©
عناع في األصيص ذبلتّنباتات الن®٣©
ن بواسطة سحق املاء املتواصل للحجارةَّوَكَتَحصى الوديان ي®٤©

ما هو شكل اخلاليا في جسم اإلنسان?١٧.

هي طويلة ودقيقة®١©
ًقة قليالّرقُة ومّهي كروي®٢©
هي شبيهة بالقوقعة®٣©
كل مبا يتالءم مع األنسجة اخملتلفةّهي مختلفة من ناحية الش®٤©



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

باتات?ّكري) في النّداة (العضو الذّما هي وظيفة الس١٨.

باتاتّاقة لدى النّا للطًل مصدرّشكُي®١©
بتة من احلشراتّيحمي الن®٢©
بتةّة في النّيحتوي على اخلاليا املنوي®٣©
بتةّر زائد في النُّمينع تبخ®٤©

ّيالية يص� انتقال املاء بني الغالف املائي (هيدروسفيرا) والغالف اجلوّسوم التّ من الرّأي١٩.
(أطموسفيرا)?

(١)(٢)

(٣)(٤)

ما هي نسبة املاء من جسم اإلنسان?٢٠.

%10حوالي ®١©

%20حوالي ®٢©

%40حوالي ®٣©

%70حوالي ®٤©
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فصل ٣
ذي أمامك ثالث مجموعات من األسئلة في ثالثة مواضيع مختلفة.ّفي الفصل ال

تيّ األسئلة في اجملموعة الّالث وأن جتيب على كلّعليك أن تختار مجموعة واحدة من ضمن الث
اخترتها.

تيّ في اخلانة بجانب اجملموعة ال     الث, وأشر بـ ّن في اجملموعات الثّقبل اإلجابة على األسئلة متع
اخترتها:

ة والكون - فلكّالكرة األرضيمجموعة ١: 

ُرة - تكاثّاخمللوقات احليمجموعة ٢: 

ةّأنظمة بيئيمجموعة ٣: 

ة والكون - فلكّمجموعة ١: الكرة األرضي

هرة?ّطارد والزُارين عّّيملاذا ال توجد مياه في حالة سائل على سطحي الكوكبني الس١.

اًّ درجة احلرارة على سطحيهما منخفضة جدّألن®١©
مسّا من الشًّهما قريبان جدّألن®٢©
ة عليهماّلعدم وجود مخلوقات حي®٣©
ةّ سرعة دورانهما كبيرة بصورة خاصّألن®٤©

ذي أمامك يص� -ّسم الّالر٢.

ماليّة الشّشتاء في نص� الكرة األرضي®١©
ماليّة الشّصي� في نص� الكرة األرضي®٢©
ماليّة الشّنهار في نص� الكرة األرضي®٣©
ماليّة الشّليل في نص� الكرة األرضي®٤©
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ه -ّنحن نرى القمر, ألن٣.

مصدر ضوء®١©
يزيد من ضوء الكواكب®٢©
مسّيعكس ضوء الش®٣©
ةّضاء بواسطة الكرة األرضيُم®٤©
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رُة - تكاثّمجموعة ٢: اخمللوقات احلي

ة اإلخصاب?ّماذا يحدث في عملي١.

ج ثمار بدون بذورُتَْنت®١©
ةّة منويّحد مع خليّضة تتَْيوُة بّخلي®٢©
ّةج خاليا بويضات وخاليا منويُتَْنت®٣©
ضة املوجودة في املبيضْيَوُتنضج الب®٤©

اخلي?ّ اإلخصاب الدّالية صحيحة فيما يخصّ من اجلمل التّأي٢.

فاتّسل مطابقون لألهل في جميع الصّأفراد الن®١©
ا خارج اجلسدًر دائمّاجلنني يتطو®٢©
ب البويضة داخل جسم األنثىِخصُة تّة املنويّاخللي®٣©
كاثرّة في خاليا التّة الوراثيّض في املادَْفال يحدث خ®٤©

ة) هي ذات قدرة على احلركة, وهي أصغرّة لدى احليوانات (اخلاليا املنويّر الذكريُكاثّخاليا الت٣.
 في عالم األحياء -ّد أنهِّجسُة.  هذه املعطيات تّر األنثويُكاثّبكثير من خاليا الت

اخمللوقات اخملتلفة تتكاثر بطرق مختلفة®١©
ةّة الوراثيّد بواسطة املادَّحدُصفات اجلنني ت®٢©
سلّاحليوانات حترص على ضمان وجود جيل الن®٣©
هنالك مالءمة بني املبنى والوظيفة®٤©
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ّةمجموعة ٣: أنظمة بيئي

ر?ُكاثّا من احليوانات لم يفلح في التًّنا معيً صنفّ, سيحدث لو أنّّنماذا, أغلب الظ١.

ن� سيزدادّطول حياة هذا الص®١©
ن� ستنقرضّى على هذا الصّتي تتغذّ احليوانات املفترسة الّكل®٢©
ن�ّسينقرض هذا الص®٣©
ُركاثّأصناف أخرى من احليوانات لن تفلح في الت®٤©

هم يشير إلى اآلكل.)ّة? (رأس السّالية تص� سلسلة غذائيّطور التّ من السّأي٢.

 جراثيم�����  بومة  ����� حبوب قمح  �����فأر  ®١©
 جراثيم�����  بومة  ����� فأر  �����حبوب قمح  ®٢©
 جراثيم�����  فأر  �����  بومة  �����حبوب قمح  ®٣©
 بومة����� جراثيم  ����� حبوب قمح  �����فأر  ®٤©

تي تنتقل في نسيج الغذاء?ّاقة الّما هو مصدر الط٣.

مسّالش®١©
ربةّالت®٢©
ةّ) الكرة األرضيّبُنواة (ل®٣©
األكسجني في الهواء®٤©


