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

 األسئلة.ّكلة أسئلة. يجب اإلجابة على ّة عدّ مهمّتان.  في كلّفي الفصل مهمفصل ١:

 األسئلة.ّكل في موضوعني: يجب اإلجابة على ًسؤاال١٤ في الفصل فصل ٢:

 منواحد موضوع.  يجب اختيار ّفي الفصل موضوعان.  ١٠ أسئلة على كلفصل ٣:
 األسئلة فيه.ّ              املوضوعني واإلجابة على كل

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

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

جاح!ّبالن
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فصل ١
ّة أسئلة.  عليك اإلجابة على كلّة تشتمل على عدّ مهمّتان.  كلّذي أمامك مهمّفي الفصل ال

األسئلة في الفصل.

ة ١ّمهم
٥-ة, أسئلة ١ّاملوضوع: أنظمة بيئي

ِقالعوال

رب في البالد مصدرهّع للمياه العذبة في إسرائيل.  جزء من مياه الشّة هي أكبر مجمّبحيرة طبري
 هناكّة كبيرة, حيث تتمّة اصطناعيّعات مائيّ نقل مياه البحيرة إلى مجمّة.  يتمّبحيرة طبري

 تسيير املياه في مواسير مشروع املياهّعات يتمّرب.  من تلك اجملمّ للشًتنقيتها وجعلها صاحلة
القطري إلى مناطق مختلفة في البالد.

حالب,ّى (مثل الطّة مخلوقات كثيرة, من بينها مخلوقات صغيرة شتّتعيش في بحيرة طبري
طلق عليهاُبقة العليا من ماء البحيرة ويّغيرة وغيرها). تطفو هذه اخمللوقات في الطّالطعني الصّالس

ّرب وتضرّق مع املياه إلى أنظمة مياه الشِنة من هذه العوالّة معيّق.  تصل كميِمصطلح عوال
بجودتها.

تينات,ّرب حاول باحثو املياه في البالد, في بداية السّمن أجل تنقية املياه وجعلها صاحلة للش
تة قدّق امليِ العوالّق, غير أنِمن العوال عات.  لقد قضى الكلور على جزءّإضافة الكلور إلى مياه اجملم

ّا أنًن أيضّرب.  لقد تبيّبت بطعم ورائحة غير لذيذين في مياه الشّعات وتسبّرست في قاع اجملم
 خطرة لإلنسان.َّع موادّ في مياه اجملمُنّكوُق, تِة, مثل العوالّ عضويّتفاعالت الكلور مع مواد

ًا أنواعّذ, ألنّق بواسطة الكلور هو أمر غير محبِام على العوالّ القضاء التّضح للباحثني أنّكذلك ات
ّةامّحالب السّنة من الطّق, مثل أجناس معيِق متنع انتشار أنواع أخرى من العوالِنة من العوالّمعي

رب.ّ مبياه الشّتي تضرّال

ِقة العوالّ لكميٍ محسوبٍضَْفرب بواسطة خّعات صاحلة للشّإذن, كان الهدف هو جعل مياه اجملم
ا مختلفة منًع أنواعّفيها.  قام الباحثون باستخدام طريقة جديدة:  لقد أدخلوا إلى مياه اجملم

 أنواعّام على كلّ األسماك إلى القضاء التُ استخدامِّؤدُق.  لم يِى على العوالّتي تتغذّاألسماك ال
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باتّ مركّ بني كل�يتها إلى القدر املرغوب, بحيث نشأ توازنّ كمَضّما خفّق في املياه, وإنِالعوال
ع.ّدورة الغذاء في اجملم

 استخدامّل - إنّة أسباب:  األوّة وصديقة للبيئة, لعدّ, إقتصادي�ريقة جنيعةّ هذه الطّضح أنّلقد ات
ة لتجديد وتنظي�ّ من إقامة أنظمة تنقية ومن نشاطات موسميُاألسماك في تنقية املياه أرخص

ة.ّيد احملليّ صناعة الصُعات تساعدّة األسماك في اجملمّ زيادة كميّعات.  سبب آخر - إنّاجملم
 بالبيئة.ّتي تضرّة الّ التنقية الكيماويّ هو االمتناع عن استخدام مواد� ثالث�سبب

األسئلة

ة بواسطة الكلور والبحث عن طرقّعات املائيّ تنقية اجملمُر وق�ّرََقحسب القطعة, ملاذا ت١.
تنقية بديلة?

ة وجعلها صاحلةّ تنقية مياه بحيرة طبريّالية يتمّ من األمكنة التّحسب القطعة, في أي٢.
رب?ّللش

ّةفي بحيرة طبري(١)
في مشروع املياه القطري(٢)
ّةة طبيعيّعات مائيّفي مجم(٣)
ّةة اصطناعيّعات مائيّفي مجم(٤)
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ة?ّبات في دورة الغذاء في بحيرة طبريّب من املركّالية هو مركّ من العوامل التّأي٣.
).(ميكن وجود أكثر من إجابة واحدة صحيحة

أسماكأ.
قِعوالب.
كلورجـ.
مشروع املياه  القطريد.

أمامك ثالث جمل.٤.
جملة, أذكر إذا كان ما ورد فيها هو صحيح أو غير صحيح:ّ كلبجانب 

(ضع دائرة)                                                                                                           

عات قبل إدخال الكلورّق في مياه اجملمِتركيز العوالأ.
صحيح / غير صحيحّذركيز احملبّعات كان أقل من التّجمُللم

عات بعد إدخال األسماكّق في مياه اجملمِتركيز العوالب.
صحيح / غير صحيحّذركيز احملبّعات كان أقل من التّللمجم

ّنيّتعات قبل سنوات السّق في مياه اجملمِتركيز العوالجـ.
صحيح / غير صحيحّذركيز احملبّكان أعلى من الت

طلق عليهاُتي يّرق الكثيرة الّطريقة تنقية املياه بواسطة األسماك هي فقط واحدة من الط٥.
ة».ّة «اإلبادة البيولوجيّبصورة عام

ة?ّا إلى اإلبادة البيولوجيًّ إضافيًالية ميكن أن تكون مثاالّات التّ من العمليّأي

رب)ّة مبياه عادمة (مياه غير صاحلة للشّي حقول زراعيَْقس(١)
 باحملاصيل في املزارعّى على القواضم التي تضرّتي تتغذّتربية طيور البوم ال(٢)
ع البيضْ من أجل زيادة عدد وضّإضافة ديوك إلى القن(٣)
مرّر الثَْقايلون ملنع العصافير من نّتغطية عناقيد املوز بالن(٤)
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إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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ة ٢ّمهم
٥-ات, أسئلة ١ّ - مبنى وعمليّاملوضوع: املواد

 أم مشكلة?0ت - كنزّالبحر املي

بيعة من أجل استخدامها لفائدة اإلنسان.  هنالكّ نستخرجها من الطّة هي موادّبيعيّاملوارد الط
ة الّة.  مقابل ذلك, هنالك موارد طبيعيّ استخدامها دون حاجة إلى معاجلة خاصُموارد ميكن

ّ خام بهدف إنتاج, معاجلة أو تصنيع موادّم كموادَْدَخستُ تّها كما هي, وهذه املوادُميكن استخدام
أخرى.

ّت امليَ البحرَلََّورة حّة متطوّقب واستغاللها بوسائل تكنولوجيّة في النّ موارد طبيعيَ اكتشافّإن
ّتي يتمّ: الپوتاسيوم والفوسفات هما من األمالح الً لدولة إسرائيل.  مثالّ اقتصاديٍإلى كنز

هما في إنتاج األسمدة, األدوية, األغذية احملفوظة,ُ استخدامّت, ويتمّاستخراجها من البحر املي
ه من أمالحُ استخالصّ يتمّة, صناعة املعادن وغير ذلك.  البروم هو سائل سامّنظيفيّ التّاملواد

صوير.ّ في صناعة التّة وموادَبيدُ املّم في إنتاج املوادَخدَستُالبروم, وي

ُ.  سببّه يج6ّإننوات األخيرة:  ّت في السّم بزيارة البحر امليَُق لم يَْن مّ لكل�حزنُ م�َربَوها هو خ
ة كبيرةّت, وهي منشآت صناعيّ, بني سائر العوامل األخرى, مبصانع البحر املي�اجلفاف مرتبط

ت بهدف إستخراج األمالح منها.ّ املياه من البحر امليُّتضخ

ا مساحات من اليابسة احمليطةًر أيضّت, تتضرّباإلضافة إلى جتفي� القسم اجلنوبي من البحر املي
ي نفايات املعادنَْمث الهواء, رُّرق بدون رقابة, تلوّ الطّنقيب, شقّاء أعمال التّت من جرّبالبحر املي

وغير ذلك.

ة من أجل وق� هذا اإلضرارّبيعة دعوى قضائيّمت سلطة حماية الطّفي شهر يناير ١٩٩٥ قد
بالبيئة.

األسئلة

ل.ّ? عل مشكلةْ أم0ت - كنزّالبحر املي على القطعة عنوان: َِقطلُ ملاذا أ١.



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

 خالص.�َجنتُة هي مّة خام واسم مادّم كمادَخدَستُة تّ من القطعة اسم مادْإختر٢.

ة خام:   ّإسم ماد

ج خالص:َنتُإسم م

أمامك أربع جمل.٣.
 إذا كان ما ورد فيها هو صحيح أو غير صحيح:ْجملة, أشرّ كلبجانب 

(ضع دائرة)

صحيح / غير صحيح لدولة إسرائيلّت هو مورد اقتصادي مهمّالبحر امليأ.
      صحيح / غير صحيح أمالح مختلفة�ت ذائبةّفي مياه البحر امليب.
صحيح / غير صحيحّت خام موجودة في البحر امليّاألسمدة هي موادجـ.
ناعات حول البحرّال توجد عالقة بني تطوير الصد.

صحيح / غير صحيحت وبني البيئةّاملي

ْة إلى ما ال نهاية...  إشرحّبيعيّه من غير املمكن استغالل املوارد الطّعي أنّ يدْنَهنالك م٤.
عاء.ّهذا االد

ة خام الستخالصّن كمادّما هي, حسب رأيك, االعتبارات في اختيار مورد طبيعي معي٥. 
ن ممكنني.َْينتجات جديدة?  أكتب اعتبارُم في تصنيع مَخدَستُ تّمواد
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فصل ٢
 األسئلة.ّلُك تتمحور حول موضوعني.  عليك اإلجابة على ًفي هذا الفصل ١٤ سؤاال

٥-نتجات, أسئلة ١ُة ومّاملوضوع: أنظمة تكنولوجي

ا,ًّة تنبت فقط في درجات حرارة منخفضة جدّزارع إبراهيم يرغب في زراعة نبتة خاصُامل١.
ة.ّ إبراهيم يسكن في منطقة حارّغير أن

 تعبير في العمود األيسر وبني املقولة املالئمة له في العمود األمين:ّا بني كلًّ خطِْلص

املشكلة ١.هنالك حاجة إلى درجة حرارة منخفضة من أجلأ.
ّموّبتة من النّمتكني الن

احلاجة ٢.ا ذي نظام تكيي� بوسعهًق متامَغلُإقامة مبنى مب.
تبريد فضاء املبنى

 ممكنّحل ٣.بتة تستطيعّة والنّاملزارع يسكن في منطقة حارجـ.
أن تنمو فقط في ظروف حرارة منخفضة

باتهما.ََل طَفقِا وًا جديدًار أن يبني له سريرّل.  طلب والداه من جنّ األوّ�ّعماد صعد للص٢.
:مرغوبة وطلبات ّةضروريلبات إلى طلبات ّفا الطَّنَلقد ص

مرغوبةّةضروريطلبات
‡حاجز

‡طول - أطول من متر ونص�

‡ًانّرير يجب أن يكون ملوّالس

‡سعر واطئ

‡مريح

ي عماد?َة طلبات والدّ غالبيَقِْفالية هو وّة التَّرِ من األسّأي

ٍرير متر واحد وسعره غالّن, ذو حاجز, طول السّلوُسرير مريح وم(١)
ٍسرير مريح ذو حاجز, طوله متران وسعره غال(٢)
ن, ليس له حاجز, طوله متران وسعره واطئّلوُسرير مريح وم(٣)
ن ذو حاجز, طوله متران وسعره واطئّلوُسرير م(٤)
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ينتان لألطفال.ّأمامك قن٣.

 تكريس تفكير كبير في اعتباراتّة تطويرها متّتي في عمليّينة الّضع دائرة حول القنأ.
ة:ّالهندسة البشري

ها هو أكثر مالءمةُذكر ملاذا تصميمُتي اخترتها, أّينة الّق بالقنّفيما يتعلب.
الستخداماتها.

كنولوجيا.ّرات في مجاالت العلم والتّمامك ثالثة أوصاف لتطوَأ٤.
رُّى إلى تطوّر تكنولوجي أدُّتطو» إذا كان املذكور فيه هو ١ وص� أكتب «ّ كلَحتت

:ر تكنولوجيُّى إلى تطوّر علمي أدُّتطو» إذا كان املذكور فيه هو ٢, أو «علمي

ارة جديدةّر قدرة علماء الفلك على تشخيص كواكب سيّلسكوپ طوّإختراع التأ.
في الفضاء.

ـــــــــــــــــــــ
وجني كيري حولّ أبحاث الزَِبَقها عُ تطويرّنتچن في املستشفيات متّأجهزة الرب.

ة.ّشعة ذات الفاعلية اإلشعاعيَاأل
ـــــــــــــــــــــ

ى إلى احملاوالت األولى فيّ من الهواء وغير املشتعل, أدّإكتشاف غاز الهيليوم األخ�جـ.
ة ومناطيد.ّتطيير سفن هوائي

ـــــــــــــــــــــ

(١)(٢)
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ذي أمامكّخطيط إلنتاج شنطة جديدة.  في اجلدول الّ التّفي مصنع إلنتاج احلقائب يتم٥.
نطة اجلديدة.  عليك أن تضع في املكان املالئم فيّر في الشّبات يجب أن تتوفّثالثة متطل
ات:ّات التي تظهر في بنك اإلمكانيّ واحدة من اإلمكانيّاجلدول كل

مواضيع للبحثمصادر معلوماتباتّمتطل

نطة أن تكون آمنةّعلى الش

نطة أن تكونّعلى الش
َةرحَنة وفّملو

ًيجب أن يكون سهال
هرّنطة على الظّ الشُحمل

ات:ّبنك اإلمكاني
ب عن جسم اإلنسان;ُتُة; كّإستطالع أسواق; هندسة بشري

اس; معهد املواصفاتّبة على النّمواصفات أمان; األلوان احملب
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١٤-ات, أسئلة ٦ّ - مبنى وعمليّاملوضوع: املواد

سم.ّن في الرّبيُ إدخال غاز إلى حقنة مغلقة, كما هو مّمت٦.
تلة الغاز?ُاس احلقنة, ماذا سيحدث حلجم وكّإذا ضغطنا باصبع على كب

رّ حجمه لن يتغيّتلة الغاز, غير أنُستصغر ك(١)
رّ حجمه لن يتغيّتلة الغاز, غير أنُستكبر ك(٢)
 حجمه سيصغرّتلة الغاز, غير أنُركّلن تتغي(٣)
 حجمه سيكبرّتلة الغاز, غير أنُركّلن تتغي(٤)

يئات.َُزة اجلّق بنظريّأمامك أربع جمل تتعل٧.
 جملة, أذكر إذا كان ما ورد فيها هو صحيح أو غير صحيح:ّكلبجانب 

(ضع دائرة)           

صحيح / غير صحيحجلزيئات جميع الغازات سرعة بقبقة متطابقةأ.
ًاائل يوجد دائمّفي املنطقة العليا من وجه السب.

صحيح / غير صحيحائل إلى الهواءّانتقال جزيئات من الس
ر على حجمّرات في درجة احلرارة تؤثُّتغيجـ.

صحيح / غير صحيح الصلبةّاملواد
صحيح / غير صحيحوائل أسرع من بقبقة الغازاتّبقبقة السد.

ة, ملعقةّ إدخال ثالث مالعق إلى كأس مليئة مباء في حالة غليان:  ملعقة خشبيّمت٨.
 من املالعقّالث بعد نص� دقيقة, أيّة.  إذا ملسنا املالعق الثّة, وملعقة پالستيكيّحديدي

 حرارة?ّأشدستكون 

ّةامللعقة اخلشبي(١)
ّةامللعقة احلديدي(٢)
ّةامللعقة الپالستيكي(٣)
 املالعق ستكون بنفس احلرارةّكل(٤)
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ة.ّئات مادَْيزُأمامك ثالث صفات جل٩.
لبةّة باحلالة الصّفة تختل� في املادّفات, أذكر إذا كانت الصّ واحدة من الصّبجانب كل

ة في حالة الغاز.ّعنها في نفس املاد
(ضع دائرة)

يختل�/ ال يختل�يئاتَُزشكل ترتيب اجلأ.
تختل�/ ال تختل�يئاتَُزكثافة اجلب.
تختل�/ ال تختل�يئاتَزُالفسحات بني اجلجـ.

يئات الهواء?َُزماذا يوجد بني ج١٠.

هواء(١)
يئات أخرىَزُج(٢)
فراغ(٣)
أكسجني(٤)

وائل.ّ السّا, وهي ال متتصًّة عالية للحرارة, ليونة واطئة جدّنة لها موصليّة معيّماد١١.
ة?ّالية ميكن صنعها من هذه املادّنتجات التُ من املّأي

ّمعط� شتوي(١)
طنجرة طبيخ(٢)
منشفة(٣)
رقائع دفيئات(٤)
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 إذابتها في املاء.ّة عندما تتمّتلة مادُر كُّة تغيّ جتربة لفحص كيفي�أجرى طالب١٢.
ا في املاء فحصلوا على محلول ملح.ًب ملحّ الطالَفي املرحلة "أ" أذاب

في املرحلة "ب" قاموا بتجفي� احمللول.
ة امللح) في املراحلّ (كميمللحتلة اُن على أفضل وجه كّالية يبيّة التّسومات البيانيّ من الرّأي

جربة?ّاخملتلفة من الت

يء نفسه سيحدث إذا سكبناّ املاء شكل الكأس.  الشُ داخل كأس, سيأخذًإذا سكبنا ماء١٣.
وائل?ّتني هما نوعان من السّ املادّر داخل الكأس.  هل هذا يعني أنّمسحوق سك

ذي ينوجد فيهّا لإلناء الًر شكله تبعّذي يغيّ, املاء هو السائل الوحيد الّكال(١)
ٍاتّبة من حبّها مركّة صلبة, وقد أخذت شكل الكأس ألنّ, املسحوق هو مادّكال(٢)

ا يفصل بينها هواءًّ        صغيرة جد
رورة سائلّذي تنوجد فيه هي بالضّا لإلناء الًر شكلها تبعّة تغيّ مادّنعم, كل(٣)
يء الواحد, ولذلك فكالهماَُز من املسحوق واملاء ال ميكن رؤية اجلّنعم, في كل(٤)

سائل

(2) (1)

(3)(4)

مرحلة "أ"

كُتلة
امللح

مرحلة "أ"مرحلة "ب"

كُتلة
امللح

مرحلة "ب"

مرحلة "أ"

كُتلة
امللح

مرحلة "أ"مرحلة "ب"

كُتلة
امللح

مرحلة "ب"
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كمل اجلملة بصورة صحيحة:ُتي تّات الّع دائرة حول اإلمكانيَْضالية عليك وّفي اجلملة الت١٤.

ها موجودة بدرجة حرارة هي فوقّة في حالة سائل, ميكن القول إنّعندما تكون املاد
.]دهاّغليانها/ جتم[ وحتت درجة حرارة ]انصهارها/ غليانها[درجة حرارة 
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فصل ٣
 املوضوعنيأحد موضوع ١٠ أسئلة.  يجب اختيار ّذي أمامك موضوعان.  في كلّفي الفصل ال

 األسئلة فيه.ّواإلجابة على كل
ذيّ في اخلانة بجانب املوضوع ال‡ن في املوضوعني وأشر بـ ّقبل اإلجابة على األسئلة, متع

اخترته:

ةّر لدى الكائنات احليُّر وتطوُتكاث:موضوع ١
ّةموارد املياه في جسم الكائنات احليموضوع ٢:

١٠-, أسئلة ١ّةر لدى الكائنات احليُّر وتطوُتكاثموضوع ١:

)?ّ (غير جنسيّا غير زوجيًرُ تتكاثر تكاثًز نبتةِّميُالية تّواهر التّ من الظّأي١.

ا لنبتة جديدةًل مصدرّشكُبتة, تّخروج لواحق من الن(١)
بتةّنة ذات رائحة ورحيق على النّر أزهار ملوُّتطو(٢)
بتةّبيبات اللقاح - على النُة - بويضات وحّر خاليا جنسيُّتطو(٣)
ةّسل» تختل� عن جيل «اآلباء» من ناحية وراثيّباتات اجلديدة من جيل «النّالن(٤)

ر لدى احليوانات.ُكاثّق إلى موضوع التّمامك ثالث جمل تتطرَأ٢.
ذكر إذا كان ما ورد فيها هو صحيح أو غير صحيح:ُ جملة, أّكلبجانب 

(ضع دائرة)
رانّوأمان املتطابقان يتطوّلدى اإلنسان, التأ.

صحيح/ غير صحيحة واحدة بويضتنيّة منويّعندما تخصب خلي
ة األسماك يحدث اإلخصابّلدى غالبيب.

صحيح/ غير صحيحر اجلنني خارج جسم األمّفي اخلارج, ويتطو
ًاخلي, عادةّلدى الكائنات ذات اإلخصاب الدجـ.

 بكثير من عددهاّ خاليا البيضة أقلُيكون عدد
صحيح/ غير صحيحة ذات اإلخصاب اخلارجيّلدى الكائنات احلي
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بات)ّالءمة القلم (أحد أجزاء العضو األنثوي في النُالية هي مثال على مّ من احلقائق التّأي٣.
لوظيفته?

يح أوّيبات اللقاح اآلتية مع  الرَُبج تلتصق به حِزَيسم لَيوجد في رأس القلم م(١)
                 احلشرات

يبات اللقاح بجسد احلشرةَبُة, وهكذا تلتصق حّا أوطأ من األسديًالقلم دائم(٢)
 في القلمُيح  تتغلغلّ مع الرُتي تصلّيبات اللقاح الَُب    ح(٣)
ويج في ساعاتُّ أوراق التُويج, وهكذا عندما تنغلقُّالقلم يقع في مركز أوراق الت(٤)

ّةارّها حتميه من احلشرات الضّالم, فإنّ                 الظ

ى -َّسمُة «الوالدة» تّلدى الكالب, عملي٤.

إجناب(١)
عَْضو(٢)
يسِْقَفت(٣)
إنبات(٤)

وء لإلزهار.ّباتات اخملتلفة حتتاج إلى عدد مختل� من ساعات الضّالن٥.
تيّبتة من أجل توجيه اإلزهار للفترات الّة للنّكي� يستطيع املزارعون استغالل هذه اخلاصي

هور?ّيوجد فيها طلب متزايد على الز
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كر واألنثى بواسطة پرومونات.ّر, لدى أجناس مختلفة تنشأ العالقة بني الذُكاثّفي موسم الت٦.
 إذا كان ما ورد فيها هو صحيح أو غير صحيح:ْذكرُالية, أّ جملة من اجلمل التّكلبجانب 

(ضع دائرة)
نشاط اجلنسي,ّة بالّالپرومونات هي أصوات خاصأ.

صحيح/ غير صحيحرُكاثّكر واألنثى في موسم التّتنتقل بني الذ
ز من جسمَفرُة تّ كيماويّالپرومونات هي موادب.

صحيح/ غير صحيحوج من نفس اجلنسّها الزُّكر أو األنثى, فيشتمّالذ
كر أو األنثىّز من جسم الذَفرُتي تّالپرومونات الجـ.

صحيح/ غير صحيحوج من نفس اجلنسّهي ذات لون بارز يجذب الز

ر لدى حيوانات اليابسة?ُكاثّل عن التْوَ الق�ماذا صحيح٧.

اإلخصاب يحدث في املبيض(١)
اإلخصاب يحدث في بيئة رطبة(٢)
ا في جسم األمًر دائمّاجلنني يتطو(٣)
 إخصاب بويضة واحدة فقطّر يتمُ موسم تكاثّفي كل(٤)

لقيح اإلصطناعي.ّ بواسطة التًباتات, مثالّر النُق بتكاثّات تتعلّل اإلنسان في عمليّيتدخ٨.
باتات?ّلقيح اإلصطناعي للنّتي يجنيها اإلنسان من التّة الّما هي األفضلي

)?ّ (غير جنسيّا غير زوجيًرُا يلي يتكاثر تكاثّ ممّأي٩.

وت األرضيّالت(١)
البقر(٢)
اإلنسان(٣)
عمانّشقائق الن(٤)
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ه في هذاّة, ألنّهريّاالحتمال األعلى لإلخصاب لدى امرأة هو في منتص� دورتها الش١٠.
الوقت -

ةََبخصُة وبويضة غير مّ الستيعاب اخلاليا املنويًحم قابالّيكون الر(١)
حمّالبويضة تنحرف من املبيض إلى قناة البويضات في طريقها إلى الر(٢)
ضوجّ النّ في قناة البويضات ووصلت حدُبلَة قد انوجدت من قّتكون اخلاليا املنوي(٣)
رهُّحم في بداية مرحلة تطوّيكون الغشاء اخملاطي للر(٤)
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٢٠-ة, أسئلة ١١ّموضوع ٢:  موارد املياه في جسم الكائنات احلي

 املياه:اإلنسانأذكر طريقتني يفقد فيهما ١١.

أ.

ب.

وائل لديها.ّباتات على ميزان السّة حتافظ بواسطتها النّأمامك ثالث طرق أساسي١٢.
الية.ّ طريقة هنالك مثال واحد يالئمها من بني األمثلة التّلكل

ذي يالئمها.ّ طريقة وبني املثال الّا بني كلًّ خطِْلص

أمثلة:طرق:
بةّنباتات ذات جذور عميقة ومتشع١.ةّ«هرب» من ظروف جافأ.

عيرات عازلة عن البيئةُاة بشّأوراق مغط٢.تقليص إخراج املاءب.

ة تنتهي دورة حياتها قبلّوليَنباتات ح٣.زيادة استيعاب املاءجـ.
ي�ّالص

 املاء هو -ًعادة١٣.

ّتلة اجلسم احليُحوالي %١٠ من ك(١)
ّتلة  اجلسم احليُحوالي %٢٥ من ك(٢)
ّتلة  اجلسم احليُحوالي %٣٥ من ك(٣)
ّب األساسي في اجلسم احليّاملرك(٤)
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:"د" -"أ" سومات ّق بالر١٦ّ تتعل-أسئلة ١٤

قومَّفان شكل األوراق لدى نبتة الزَِصسمان "أ" و "ب" يّسومات: الرّأمامك زوجان من الر
بتةّفان اجلذور لدى هذه النَِصسمان "جـ" و "د" يّة في موسم املطر وموسم اجلفاف.  الرّحراويّالص

في موسم املطر وموسم اجلفاف.

رسم "ب"    رسم "أ"

رسم "د"    رسم "جـ"

ة في موسم املطر?ّحراويّقوم الصَّ� نبتة الزَِصسومات يّ الرّأي١٤.

ة في موسم اجلفاف?ّة حيّحراويّقوم الصَّسمني "أ" و "ب", كي� تبقى نبتة الزّحسب الر١٥.

ة في موسم اجلفاف?ّة حيّحراويّقوم الصَّسمني "جـ" و "د", كي� تبقى نبتة الزّحسب الر١٦.
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 لهاث.ُ على حيوان لديه جهازً مثاالِأعط١٧.

بّبات.  أجرى الطالّتح في النَرة على عملية النّب أن يفحصوا ما هي العوامل املؤثّأراد طال١٨.
ن: فرع "أ" وفرع "ب".  الفرعان متطابقان منَْيبتة فرعّجتربة:  لقد قطعوا من نفس الن

  الفرع "أ" في قارورة "أ" والفرع "ب" فيَضعُ فرع.  وّناحية الكبر وعدد األوراق في كل
قارورة "ب".

يت.ّ من الزًى ارتفاع ٥٠ مليلتر, وأضافوا فوق املاء قليالّ قارورة حتّ في كلًسكبوا ماء
ضاءة.ُب القارورة "أ" في غرفة مظلمة, والقارورة "ب" في غرفة مّّالبعد ذلك وضع الط

 فحص القارورتني.ّروف في الغرفتني كانت متطابقة.  بعد ٢٤ ساعة متّ سائر الظّكل

 إجابتك.ْلّة أكبر من املاء?  علّ قارورة كانت كميّفي أيأ.

يت إلى املاء في القارورتني?ّملاذا أضافوا الزب.

تاء -ّي� أكثر منها في الشّة كبيرة من املاء في الصّرب كميُ شّمن املهم١٩.

تاءّته في الشّّيي� أكبر من كمّة البول في الصّ كميّألن(١)
وائل من اجلسمّي إلى فقدان السّطوبة العالية في البيئة احمليطة تؤدّ الرّألن(٢)
وائل من اجلسمّي إلى فقدان السّ اإلفراز الكثير للعرق يؤدّألن(٣)
ةّ من املاء من البيئة اخلارجيّة أقلّه ال يوجد مطر, ولذلك يستوعب اجلسم كميّألن(٤)
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ّيطة, ومتُّغ الكيس بواسطة مَغلقُ أّمُاف, ثّ إدخال أوراق نبتة إلى كيس بالستيك شفّمت٢٠.
 -َن٢٥ّ.  بعد ساعة تبيºcمس بدرجة حرارة  ّ في الشُُهوضع

َّق الكيس قد متزّأن(١)
نت في األوراقّا تكوً ثقوبّأن(٢)
ة للكيسّاخليّعت على اجلدران الدّ ماء جتمَ أبخرةّأن(٣)
 تغيير في الكيس وفي األوراقّث أيُحدَه لم يّأن(٤)
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