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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.  كلّي أمامك أربع مهمّفي الفصل الذ

في الفصل.

ة ١ّمهم

 مصدرها.ّة بوظة, وموادّصنع منها حبُتي تّبات الّذي أمامك تظهر املركّسم الّفي الر

األسئلة

:البوظةة ّبة حلّالثة األساسيّبات الثّأذكر املرك١.

.١

.٢

.٣
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 پوليميرات مختلفة.ة البوظةّحبون في غالف ّبات اللّتشمل مرك٢.
ة الپوليميرات?ّ غالبيّ صحيحة فيما يخصليستالية ّ من املزايا التّأي

رةّ� من وحدات متكرّجزيئاتها تتأل®١©
ينتجها بنو البشر®٢©
درجة حرارة انصهارها أوطأ من درجة حرارة انصهار املعادن®٣©
هي موصلة رديئة للكهرباء وللحرارة®٤©

ة خام?ّ كماداًوأيضعة ّة مصنّسم كمادّ تظهر في الرّ من املوادّأي٣.

:ة البوظةّحبة إنتاج ّ أمان يجب أخذهما باحلسبان في عمليَْيأذكر اعتبار٤.

.١

.٢

:ة البوظةّحبة إنتاج ّني يجب أخذهما باحلسبان في عمليّن بيئيَْيأذكر اعتبار٥.

.١

.٢

ج.ِّهرُوق - بوظة املّ إلى السََلزَات البوظة نّنوع جديد من حب٦.
جِّج» مصنوع من بوظة بطعم شوكو ڤانيل, توت وشوكوالطة, وبدل أن� املهرّوجه «املهر

ة حلوى كبيرة وحمراء.ّ حبة البوظةّحبضعت في ُو

?ة البوظة هذهّبن في رأيك هو جمهور الهدف حلَمأ.

ه:َذي ذكرتّات جمهور الهدف الّم بالذِالئُج بسببهما هو يّأذكر ميزتني لبوظة املهرب.

.١

.٢
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ة ٢ّمهم
ة, وأجب على األسئلة.ّع املياه في الكرة األرضيَُّزوَتي تعرض تّة الّسوم البيانيّن في الرّمتع

األسئلة

 -اًتقريبة املياه العذبة هو ّة وبني كميّة املياه املاحلة في الكرة األرضيّوزيع بني كميّالت١.

  مياه عذبة%25 مياه ماحلة و 75%®١©
  مياه عذبة%50 مياه ماحلة و 50%®٢©
    مياه عذبة%3 مياه ماحلة و 97%®٣©
  مياه عذبة%75 مياه ماحلة و 25%®٤©
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ة موجودة في -ّة املياه العذبة في الكرة األرضيّغالبي٢.

ةّاملياه اجلوفي®١©
البحيرات واألنهار®٢©
يّالغالف اجلو®٣©
اتّاجلليدي®٤©

ة?ّ املياه اجلوفيلَجمُما نسبة ًة, ما هي تقريبّل املياه في الكرة األرضيَجمُمن ضمن م٣.

©١®0.6%

©٢®0.3%

©٣®1.0%

©٤®0.2%

ة لإلنسان?ّسم هي مصادر املياه األساسيّ من مصادر املياه املعطاة في الرّأي٤.

ي وبحيراتّمتر, أنهار, غالف جو 800 من ّمق أقلُة بعّمياه جوفي®١©
ةّ مصادر املياه العذبة في الكرة األرضيّكل®٢©
فقط األنهار والبحيرات®٣©
ّيفقط مياه األمطار املوجودة في الغالف اجلو®٤©



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

ة ٣ّمهم

اًة وضعت زهورّ جرّ جرار فيها زهور من ورق.  في كل٤ة نحل, ّت ديانا في حقل, بجانب خليََعضَو
ة الثالثة زهور زرقاءّة الثانية زهور صفراء, في اجلرّة األولى زهور حمراء, في اجلرّبلون مختل�: في اجلر

هور.ّة من جرار الزّ جرّتي اقتربت من كلّحالت الّت ديانا النَّدَابعة زهور بيضاء.  عّة الرّوفي اجلر

األسئلة

جربة?ّماذا, في رأيك, أرادت ديانا أن تفحص في هذه الت١.

هورّ الزّحل يحبّإذا كان الن®١©
هور بألوان مختلفة حني توضع في جرار في احلقلّماذا يحدث للز®٢©
حل أكثرّ األلوان األربعة ينجذب النّإلى أي®٣©
هورّ يوجد فيها أنواع كثيرة من الزًحل حقوالّل النّملاذا يفض®٤©

ا من ورق?ًملاذا, في رأيك, استخدمت ديانا زهور٢.

 حتضير زهور من ورق أسهل من قط� زهور في احلقلّألن®١©
حلّلكي تستطيع فحص تأثير عامل واحد فقط على الن®٢©
ةّة زهور حقيقيّها على خلفيِّدَة زهور من ورق أسهل من عّحالت على خلفيّ النَّدَ عّألن®٣©
ةّا عن اخلليًيران بعيدّحالت من الطّلكي متنع الن®٤©

دهاّرق ستزوّ من هذه الطّرت ديانا في أربع طرق مختلفة تستطيع بها مواصلة جتربتها.  أيّفك٣.
بأكبر قدر من املعلومات?

ة أسبوعّ يوم وملدّون فقط في كلّوضع زهور من نفس الل®١©
ة  أسبوعّ يوم وملدّوضع زهور بلونني في كل®٢©
ة أسبوعّ يوم وملدّوضع زهور بثالثة ألوان في كل®٣©
ة أسبوعّ يوم وملدّ األلوان في كلّوضع زهور بكل®٤©
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ة ٤ّمهم
ة ناميةّيم - صيدليِّشجرة الن

هاّفاء», ألنّى هناك «شجرة البركة» أو «شجرة الشّي تنمو في الهند, تسمّ, الت(Neem) يمّشجرة الن
اءّصادق أطبُيم, ويّا بواسطة فروع شجرة النًّشون أسنانهم يوميَْرفُة نامية.  ماليني الهنود يّل صيدليّتشك

م.  منِّقَعُ صنع صابون مّجرة يتمّة.  من ثمر الشّثّ هذا األمر يساعد على درء أمراض اللّاألسنان على أن
 إضافة األوراق إلى طعام احليوانات لدرءّم لعالج أمراض جلد مختلفة, كما يتمِراهَر مَّحضُأوراقها ت

أمراض األمعاء.

ّهجرة.  منذ فترة طويلة يعرفون في الهند أنّد� البحث بشكل علمي في مزايا الشُ سنة ب80فقط قبل 
ّريم ال تتضرّ شجرة النّباتات واألشجار, فإنّحينما تهاجم أفواج اجلراد احلقول وتقضي على معظم الن

ة.ّارّ مبيدة للحشرات الضّجرة موادّج من هذه الشَخرَستُه ميكن أن تّا.  إستنتج الباحثون من ذلك أنًأبد
ة.  بخالفّارّة مبيدة للحشرات الضّرة من البذور كمادَستحضُة املّستخدم الهنود خالصة املادَا, يًّوحق

ات,ّدييّة للثّيم ليست سامّالة في شجرة النّة الفعّ املادّة, فإنّارّة إلبادة احلشرات الضَعََّنصُاملستحضرات امل
ة.ّارّ تشكيلة واسعة من احلشرات الضّالة ضدّها فعّ بالبيئة, كما أنّوال تضر

ة للحشراتّبيدات قويُة لطريقة الستخراج مَلَّجُس مًة ماركةّلت شركة أميركيَّجَة سنوات سّقبل عد
ّة من البذور كما تتمّ فيه استخالص املادّا يتمًركة مصنعّيم.  أنشأت الشّة من بذور شجرة النّارّالض

همّة.  إنّون في الهند ال يقومون بتخزين املادّمعاجلتها كي يكون باإلمكان خزنها لفترة طويلة.  القروي
ةّباح ينثرون املادّالة, وفي الصّة الفعّيقومون بنقع البذور طوال ليلة لكي يستخلصوا منها املاد

املستخلصة على املزروعات.

ة اعتاد املواطنون مضغّ, في أميركا اجلنوبيً تطويرها بصورة مشابهة.  مثالّفي الواقع, عقاقير كثيرة مت
جرة كدواء خلفض درجة حرارة اجلسم أوّ حتضيره من أوراق الشّفصاف أو شرب شاي متّقشرة شجر الص

�فصاف هي حامضّالة في شجر الصّة الفعّ املادّون أنّلتخفي� وتهدئة األوجاع.  إكتش� كيميائي
ائعّا, وهكذا نشأ األسپيرين الشًّعة كيماويََّنصُة بصورة مّالية استحضروا املادّ.  في املرحلة التٌّسليسيلي

.ّفي العالم الغربي

ا توجدًّ استئصالها تدريجيّتي يتمّا أخرى.  في مكان ما من غابات املطر الًيم تثير أفكارّة شجرة النّقص
عاون بنيّائعة.  هل ستنوجد صيغة للتّون يعرفون مزاياها الرّان احملليّكّ أخرى فقط الس�بالتأكيد أشجار

ان العالم أجمعني?ّم هذه املوارد لرفاهية سكَستخدُعوب من أجل أن تّالش
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األسئلة

فاء»?ّيم «شجرة الشّى شجرة النّملاذا تسم١.

ستخدم لعالج أمراض مختلفة ولدرئهاُها تّألن®١©
ا أخرىًصيب أشجارُصاب بأمراض تُها ال تّألن®٢©
 حتضير األسپيرين منهاّه يتمّألن®٣©
 العلماء يفحصون مزاياهاّألن®٤©

ة مبيدةّيم إلنتاج مادّه باإلمكان استخدام شجرة النّت إلى اإلستنتاج أنّالية أدّ من احلقائق التّأي٢.
ة?ّارّللحشرات الض

مَِّقعُستخدم لصنع صابون مُيم تّثمار شجرة الن®١©
ة من بذورّارّ للحشرات الضبيداتُملة إلنتاج ّة ماركة مسجّلت شركة أميركيَّجس®٢©

يمّشجرة الن
ه يقضي على أشجار أخرىّيم, مع أنّ بشجرة النّاجلراد ال يضر®٣©
ةّّييم, لها فوائد صحّا األشجار األخرى, وليس فقط شجرة النًأيض®٤©

يم مقارنةّ استحضارها من شجرة النّتي يتمّة املبيدة الّ تفصيل ثالث مزايا للمادّفي القطعة مت٣.
عة.  ما هي هذه املزايا?ّمببيدات مصن

.١

.٢

.٣

 بها تطوير مبيدات احلشرات من شجرةّتي متّريقة الّ تطويرها بصورة مشابهة للطّعقاقير كثيرة مت٤.
كر في القطعة?ُ منها ذّيم.  أيّالن

 في غابات املطر يوجد بالتأكيد أشجار أخرى ذات مزايا رائعة.  كي� ميكنّكر في القطعة أنُذ٥.
ان العالم أجمعني?ّخدم فيه مزايا األشجار لرفاهية سكَستُالوصول إلى وضع ت

ون استخدام األشجار كما فعلوا منذ القدمّّيان احمللّّكواصل السُسي®١©
 من األشجارّنتج املوادُة فقط ستّركات الغربيّالش®٢©
الة بها في العالمّ الفعّراقب استخدام األشجار ونشر املوادُة ستّمات دوليّمنظ®٣©
عر األعلىّه السَى ملن سيقترح لقاءَعطُ استخدام األشجار سيّحق®٤©
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فصل ٢
.ًسؤاال19 في هذا الفصل 

أجب على جميع األسئلة في الفصل.

تني:ّ عمل ميزان الكفَ مبدأ عمله مبدأُذي يشبهّأشر إلى اجلهاز ال١.

ّمقص®١©

ةّاجة هوائيّدر®٢©

سم)ّتي تظهر الرّأرجوحة (كال®٣©

سم)ّتي تظهر الرّعربة (كال®٤©

يولة?ّالبة إلى حالة السّ في اإلنتقال من حالة الصّة املوادّماذا يحدث لغالبي٢.

تلتهاُ كّتقل®١©
تنخفض درجة حرارتها®٢©
ب منهاّتي تتركّتكبر املسافة بني اجلزيئات ال®٣©
ّرتتبخ®٤©
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ا?ًا خالصً معدنليستالية ّ التّ من املوادّأي٣.

حديد®٤©فوالذ®٣©نحاس®٢©ألومنيوم®١©

فل عالية?ّضع طفل مباء بارد إذ تكون درجة حرارة الطَ وّماذا يحصل عندما يتم٤.

تنخفض درجة حرارة اجلسم وترتفع درجة حرارة املاء®١©
تنخفض درجتا حرارة اجلسم واملاء®٢©
درجة حرارة اجلسم تبقى ثابتة بينما ترتفع درجة حرارة املاء®٣©
تبقى درجتا حرارة اجلسم واملاء ثابتتني®٤©

اجت?ّ حرقه ينتج مسحوق أبيض.  ما هو هذا املسحوق النّاملاغنيسيوم هو عنصر.  عندما يتم٥.

عنصر®١©
بةّة مركّماد®٢©
خليط®٣©
ةّذر®٤©

ة من الفوالذ?ّناعيّة املاكنات الصّصنع غالبيُملاذا ت٦.

بسبب بريقه®١©
بسبب صالبته®٢©
تهّبسبب شفافي®٣©
تهّبسبب مغناطيسي®٤©

ة?ّاريّ الفخّ املوادزّال متيا يلي ّ صفة ممّأي٧.

هي صلبة®١©
اًّدرجة حرارة انصهارها عالية جد®٢©
ار الكهربائيّيّهي موصلة للت®٣©
ةّا  إزاء تفاعالت كيماويًّجدهي صامدة ®٤©
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مس.ّ وضعها في الشّافة, ومتّ باملاء: سوداء, بيضاء وشفٍت ثالث أوانَِئُلم٨.
من?ّ األواني سترتفع درجة حرارة املاء بصورة أكبر بعد ساعة من الزّفي أي

وداءّفي اآلنية الس®١©
في اآلنية البيضاء®٢©
افةّفّفي اآلنية الش®٣©
الث ستكون نفس درجة احلرارةّفي األواني الث®٤©

 حسب مزاياها?ّ مالئم لتصني� املوادغيرالية ّ من العوامل التّأي٩.

احلجم®١©
الكثافة®٢©
ة (صلب, سائل, غاز) في درجة حرارة الغرفةّحالة املاد®٣©
إيصالها للكهرباء®٤©

 صفة أكتب في اجلدولّلت أربع صفات ميكن قياسها.  بجانب كلّجُذي أمامك سّفي اجلدول ال١٠.
ستخدم لقياسها:ُ لوحدة قياس تً يقيسها, ومثاال جلهازًمثاال

مثال لوحدة قياسمثال جلهاز قياسالصفة املقيسة

كتلة

ارّتي

حجم

طول

ّ?ر كهربائيَِصالية يوجد خطر قّة التّوائر الكهربائيّ من الدّفي أي١١.

١ائرة رقم ّفي الد®١©
٢ائرة رقم ّفي الد®٢©
٣ائرة رقم ّفي الد®٣©
٤ائرة رقم ّفي الد®٤©
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تاءّقة وصغيرة, وفي الشّي� األوراق ضيّران: في الصّقوم شكل األوراق وكبرها يتغيّفي نبتة الز١٢.
واسعة وكبيرة.

بتة?ّما هي فائدة ذلك للن

ّرة من األوراق تقلّة املاء املتبخّكمي®١©
ة أكثر من احلشراتّبتة تكون محميّالن®٢©
بتة تنمو لألعلى بإيقاع أسرعّالن®٣©
هرّبتة في ساعات الظّة ضوء أكبر تصل النّكمي®٤©

باتات?ّماد النّباتات.  ماذا يعطي السّماد حول جذور النّاملزارعون ينثرون الس١٣.

طاقة®١©
أمالح®٢©
ڤيتامينات®٣©
ثاني أكسيد الكربون®٤©

ّ?بتة األمّما الفائدة من نشر بذور في أماكن بعيدة عن الن١٤.

ن�ّسل يصل إلى أماكن جديدة وهكذا يزيد احتمال مواصلة وجود الصّجيل من الن®١©
ن أصناف جديدةّن من تكوّ ميكّبتة األمّاإلبتعاد عن الن®٢©
ة لنشر البذور في بيئتهاّر وسائل خاصِّوَطُ تّبتة األمّالن®٣©
ل هذا على احليوانات في التقاط البذورّسهُي®٤©

ذي جعلّبالن. ما الّبتة بعد أن انتهى الذّأمامك صورتان: واحدة لنبتة ذابلة واألخرى لنفس الن١٥.
بالن ينتهي?ّالذ

رابّبتة في التّإستطالت اجلذور وثبتت الن®١©
رابّ سماد من التّبتة موادّت النّإمتص®٢©
اق ودعمهّهواء دخل إلى الس®٣©
بتة فامتألت خالياها باملاء ثانيةّ سقي النّمت®٤©
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ر, تكاثر?ّ وتطوّ, منوّالية:  تبديل املوادّات احلياة التّما هو املشترك بني عملي١٦.

باتاتّث فقط لدى النُْدحَت®١©
ث فقط لدى احليواناتُْدحَت®٢©
ة داخل اجلسمّث فقط في بيئة مائيُْدحَميكن أن ت®٣©
يلّث في اللُْدحَال ت®٤©

 اخلاليا في جسم اإلنسان?ّة منوّة عمليّكل األكثر صحّالية يص� بالشّ من اجلمل التّأي١٧.

اخلاليا تكبر وتنتفخ كالبالون ®١©
اطّد وتطول كاملطّاخلاليا تتمد®٢©
اليّى اإلنقسام التّة تنمو حتّ خليّاخلاليا تنقسم إلى اثنتني, وكل®٣©
صل ببعضها في أزواج وتخلق خاليا أكبرّاخلاليا تت®٤©

ة القريبة من وجه اجللد?ّمويّسع األوعية الدّماذا يحدث عندما تت١٨.

 تنتقل من اجلسم إلى البيئةّحرارة أقل®١©
 تنتقل من البيئة إلى اجلسمّحرارة أقل®٢©
حرارة أكثر تنتقل من اجلسم إلى البيئة®٣©
حرارة أكثر تنتقل من البيئة إلى اجلسم®٤©

ر املاء األساسي?ّبتة يحدث تبخّ من أجزاء النّ أيَعبر١٩.

 اجلذورَعبر®١©
 األزهارَعبر®٢©
 األوراقَعبر®٣©

مارّالث َعبر®٤©
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فصل ٣
ذي أمامك ثالث مجموعات من األسئلة حول ثالثة مواضيع مختلفة.ّفي الفصل ال

تي اخترتها.ّ األسئلة في اجملموعة الّالث, واإلجابة على كلّعليك اختيار مجموعة واحدة من الث
تيّ في اخلانة بجانب اجملموعة ال      أشر بـ ّالث, ثمّن 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

ذي أمامك يص� -ّسم الّالر١.

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©

ة حول محورها?ّالية هي نتيجة لدورة الكرة األرضيّواهر التّ من الظّأي٢.

نة اخملتلفةّفصول الس®١©
يلّهار واللّالن®٢©
ةّة اجلاذبيّقو®٣©
حركة الغيوم®٤©

 يحجبّامّمس التّه خالل كسوف الشّة من قطر القمر.  كي� ميكن أنّ مر٤٠٢مس أكبر ّقطر الش٣.
 بأكملها?َمسّ الشُالقمر

ر القمرَِبتي نستوعب فيها كّورة الّر على الصّة يؤثّي للكرة األرضيّالغالف اجلو®١©
ة بسرعتهما األبطأّ من القمر والكرة األرضيّمس, يدور كلّخالل كسوف الش®٢©
ةّمس عن الكرة األرضيّعد الشُة أصغر بكثير من بّعد القمر عن الكرة األرضيُب®٣©
ة وتنحرف عنهاّتي تصل من القمر تقع على الكرة األرضيّوء الّة الضّأشع®٤©
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رُة - تكاثّمجموعة ٢: اخمللوقات احلي

بة?َخصُضة إنسان مْيَوُة في بّة الوراثيّ احلصول على املادّن يتمِّمم١.

ق األمر بجنس اجلننيّمن أحد الوالدين, يتعل®١©
 ونصفها من األبّنصفها من األم®٢©
ة قبل اإلخصابّة املنويّها من اخلليّكل®٣©
ضة نفسها قبل اإلخصابَْيوُها من البّكل®٤©

اخلي?ّة اإلخصاب الدّما هي أفضلي٢.

ة لظروف اجلفافّض اخلاليا املنويُّمينع تعر®١©
سلّحصى من النُيضمن خلق عدد ال ي®٢©
 اجلننيّل منوِّجَُعي®٣©
ةّة الوراثيّن املادِّحسُي®٤©

ة لدى احلشرات?ّر األجنّأين تتطو٣.

ّفي رحم األم®١©
ّفي البيض في جسم األم®٢©
في حفرة في األرض®٣©
كر واألنثى قبل اإلخصابّه الذََّدعَ أّفي عش®٤©
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ّةمجموعة ٣: أنظمة بيئي

مة بني املبنى والوظيفة في عالم األحياء?َ على مالءً مثااللّشكُال يالية ّ من األوصاف التّأي١.

ة كبيرةّضة هي خليَْيوُة البّا وذات قدرة حركة, وخليًّة صغيرة نسبيّة هي خليّة املنويّاخللي®١©
ّر حافظة للجنني املتطوّا على موادًا حتتوي غالبًّنسبي

 متوت إثر هبوط درجة حرارة جسمهاّرقيّور الشّّبل الدَِبغ من قَلدُتي تّالفئران ال®٢©
كةّفدع ترى فقط األجسام املتحرّائرة.  عيون الضّى على احلشرات الطّفدع تتغذّالض®٣©
ّةة كبيرة وحادّتي تنتمي إلى فصيلة القواضم توجد أسنان أماميّللحيوانات ال®٤©

اقة الكامنة في هذاّدفئة.  ما هو مصدر الطّهنالك بيوت يستخدمون فيها إشعال احلطب للت٢.
احلطب?

األكسجني في الهواء®١©
ربةّاألمالح في الت®٢©
مسّالش®٣©
مياه املطر®٤©

ة.ّقور, احلشرات والكراكس تعيش في بيئة األعشاب البريّالص٣.
هم يشير إلى اآلكل.)ّما هي سلسلة الغذاء في هذه البيئة? (رأس الس

 صقور����� كراكس  ����� حشرات  �����ة  ّأعشاب بري®١©
 حشرات����� صقور  ����� كراكس  �����ة  ّأعشاب بري®٢©
 حشرات�����ة  ّ أعشاب بري����� كراكس  �����صقور  ®٣©
ةّ أعشاب بري����� حشرات  ����� صقور  �����كراكس  ®٤©


