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  م ابدأ اإلجابة فقك اهلل استعن باهلل ثولدي الطالب و 
 (درجة 04درجة =  4,3 ×فقرة  24)                          8  سؤال األولال

 :ولدي الطالب ظلل إجابة واحدة صحيحة بشكل سليم في كل من الفقرات التالية 

 الطبقة الخارجية من الجلد تسمى  (3)

 السمحاؽ -د الطبقة الدىنية -ج األدمػػػة -ب البشرة -أ

 إكساب الجلد لونوالبشرة وتعمل على  جها خالياالتي تنت  المادة الكيميائية (0)

 النخاع -د الميالنين -ج الدىوف -ب العرؽ -أ

 من وظائف الجلد تصنيع فيتامين  (1)

 د      -د ج        -ج ب        -ب أ          -أ

 حزمة سميكة من األنسجة تصل العضالت بالعظاـ  (2)

 األوتار -د المفصل -ج السمحاؽ -ب الغضروؼ  -أ

 تنتج خاليا الدـ الحمراء ؟ن أي (3)

 السمحاؽ -د الغضروؼ -ج اـنخاع العظ -ب العظم الكثيف -أ

 ؟  جزء من األذف الداخلية ء التاليةأي األجزا (4)

 طبلة األذف -د فالسندا -ج المطرقة -ب القوقعة -أ

 يتركب الجهاز العصبي المركزي من الدماغ و (5)

 ةاألعصاب الشوكي -د يةاألعصاب الدماغ -ج الحبل الشوكي -ب القلب -أ

 ية أساسية تسمىيتكوف الجهاز العصبي من وحدات وظيف (6)

 العصبونات -د المايلين -ج األوتار -ب السمحاؽ -أ
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 اؼ العظاـ ؟ماذا يغلف أطر  (7)

 العضالت -د الغضروؼ -ج األوتار -ب األربطة -أ

 أي جزء من العين يتجمع عليو الضوء ؟ (34)

 القرنية -د ؤالبؤب -ج العدسات -ب الشبكية -أ

 فينساف توجد المفاصل غير المتحركة في اإل (33)

 الرسغ -د العنق -ج الجمجمة -ب فقالمر  -أ

 ما المادة الكيميائية التي تفرزىا الغدد الصماء ؟ (30)

 المايلين -د الهرمونات -ج السمحاؽ -ب االنزيمات -أ

 يحتوي كيس الصفن عند الذكر على  (31)

 القناة البولية -د انةالمث -ج الخصيتين -ب البروستاتا -أ

 اً يسمى سائل معانات المنوية والالحيو خليط  (32)

 السائل المنوي -د المهبل -ج الحويصلة المنوية -ب البروستاتا -أ

 المخصبةكيس عضلي كمثري الشكل تتطور فيو البويضة  (33)

 الحيض -د المبيض -ج المهبل -ب الرحم -أ

 ة الوالدة تسمىمليى حدوث عاخصاب البويضة حت الفترة الواقعة بين (34)

 تالزيجو  -د الحيض -ج الحمل -ب اإلباضة -أ

 في أي شهر يمكن معرفة  جنس الجنين ؟ (35)

 الرابع -د ثثالال  -ج الثاني -ب األوؿ -أ

 ملية االخصابحدث عأين ت (36)

 المبيض -د بيضقناة ال -ج المهبل -ب الرحم -أ

 مىمستقرة تسأو غير النمو أواًل في البيئات الجديدة المخلوقات التي ت (37)

 األنواع الرائدة -د بواغألا -ج ةر جاهملا عا و ناأل -ب األنواع المستقرة -أ

 تحتوي البشرة في النباتات على فتحات صغيرة تسمى (04)

 البذور -د الثغور -ج اللحاء -ب الخشب -أ

 نباتات وعائية بذورىا غير محاطة بثمار  (03)

 الحزازيات -د السرخسيات -ج المعراة البذور -ب المغطاة البذور -أ
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 وعائية بواسطةتتكاثر النباتات الال (00)

 الكامبيـو -د األزىار -ج األبواغ -ب ذوربال -أ

 من أمثلة النباتات الالوعائية الالبذرية (01)

 وؿالف -د الحزازيات -ج البلوط -ب األوركيدا -أ

 يتكوف معظم اللحاء والخشب الجديد للنبات في  (02)

 الكامبيـو -د الكيوتيكل -ج الثغور -ب الخاليا الحارسة -أ

 نباتات بطبقة من ى بشرة التغط (03)

 السمحاؽ -د اللحاء -ج الكيوتيكل -ب الخشب -أ

 األمالحونة وعاء لنقل الماء و خاليا أنبوبية مجوفة مرتبة بعضها فوؽ بعض مك (04)

 الثغور -د الكامبيـو -ج اللحاء -ب الخشب -أ

 شمس ة الاحتجاز الغازات الموجودة في الغالؼ الجوي ألشع (05)

 الحمل الحراري -د االحتباس الحراري  -ج التكثف -ب التصحر -أ

 التربة من مكاف الى اخر بواسطة الرياح كةر ح (06)

 التحوؿ -د الزراعة الشريطية -ج يةالزراعة الكنتور  -ب التعرية   -أ

 زوف مشكلة تنتج بفعل غازات ملوثة أىمها األو ثقب  (07)

 الكلوروفلوروكربوف -د أكاسيد الكبريت -ج يتروجينأكاسيد الن -ب ؿ أكسيد الكربوفأو  -أ

 للوفاة  د وقد يؤديالوقو  ؽاحتراغاز ساـ ينتج عن  (14)

ثاني أكسد  -ج النيتروجين  -ب أوؿ أكسيد الكربوف -أ
 الكربوف

 دروجينالهي -د

 تحدث عندما يتالمس جسماف مختلفاف في درجتي حرارتهما أي العمليات التالية (13)

 تكثف -د توصيل حراري -ج حرارياع اشع -ب يحرار حمل  -أ

 واء وذلك ألف الهواء يتصف بأنو ة بالهءمعظم المواد العازلة تحوي فراغات مملو  (10)

 مشع -د موصل -ج خفيف -ب عازؿ -أ

 متر , فما سعة الموجة ؟ 0,8لمسافة بين القمة والقاع لموجة ىي إذا كانت ا (33)
 متر  1,8 -د متر 8 -ج متر  0,16 -ب متر  0,4 -أ

 الوحدة التي تستخدـ لقياس التردد ىي (34)
 الهيرتز -د متر/ ثانية  -ج متر -ب الديسيبل -أ
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  ية الى طاقة الطاقة الحرار  على تحويلللسيارة ي تعمل الة االحتراؽ الداخل (35)
 اشعاعية -د كهربية -ج ميكانيكية -ب كيميائية -أ

 شواط األربعةاخلي ذي األمحرؾ االحتراؽ الد ي العبارات االتية ال تمثل خطوة ضمن مراحل عملأ (36)
 الخموؿ -د الحقن -ج ـالعاد -ب الضغط -أ

 مئوية , فما ىي بوحدة الكلفن ؟ °30الحرارة في مكاف ما ت درجة ا كانذإ (37)
 ؾ  °405 -د ؾ °303 -ج ؾ °270 -ب ؾ  °35 -أ

 ظواىر االتيةلمنع حدوث واحدة من المواد لينة في قاعات االحتفاالت  تستخدـ أحياناً  (38)
 التضاغط -د الحيود -ج الصدى -ب نكساراإل -أ

 في ينتقل الصوت أسرع  (39)
 الماء -د الهواء -ج الفراغ -ب الذالفو  -أ

 ؿ الثانية الواحدةتعبر مساحة محددة خال التيلصوت موجة اكمية الطاقة التي تحملها  (40)
 وتالطوؿ الموجي للص -د شدة الصوت -ج سرعة الصوت -ب سعة الصوت  -أ

 
 (درجات  4درجة  =  0.5 ×فقرات  8)        : السؤاؿ الثاني

 
 ة الخاطئة , ثم ظلل في ورقة اإلجابةالعبار  أماـ)×( أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة  

 (√)     نشأ التوائم المتماثلة من بويضة مخصبة واحدة ثم تنقسم وتنفصلت -41
 (√) والغذاء والمواد األخرى داخل النبات ب أنبوبية الشكل تنقل الماء النباتات الوعائية تحتوي على تراكي -42
 (×)    إغالقوالثغر و ط بكل ثغر ثالث خاليا حارسة تتحكم في فتح يحي  -43
 (√)   ج من تفاعل ملوثات الهواء مع بخار الماء في الغالؼ الجوي األمطار الحمضية تنت  -44
 (×)       لجةعادة استخداـ بدوف معاإعادة التدوير يعد إ  -45
 (√)   ينشأ من تفاعل ضوء الشمس مع الملوثات الناتجة من حرؽ الوقودالضباب الدخاني  -46
 (×)      ستهلك بسرعة أكبر من سرعة تعويضهاالموارد المتجددة ت -47
 (×)    انتقاؿ الطاقة الحرارية من الشمس الى األرض مثاؿ على التوصيل الحراري -48
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 ((درجات  3درجة  =  0.5 ×فقرات  6))            الثالث :  السؤاؿ
 

 

 قيمة ىذه الدرجة على المقياس السيليزي ؟, ما  ؼ ° 98.6قاـ طالب بقياس درجة حرارة جسمو فكانت  -أ
 س ° 23=  ( 23 – 6998) 5/9=  ( 23 – ف) 5/9= درجة احلرارة 

  :  موجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسيةلكل من اف بين  قار   -ب 
 الموجات الكهرومغناطيسية موجات الميكانيكيةال

 التنتقل في الفراغ / ادي لكي تنتقلموجات تحتاج وسط م
 مثل الصوت

 تنتقل في الفراغ والوسط الماديموجات 
 مثل الضوء

  من أذكر مثاؿ واحد لكالً  -ج
 مثل الوجة والذراع  رادية :العضالت اإل                      

 عضالت القناة الهضمية والقلبمثل ت الالإرادية : العضال        
 

 ((درجات  3درجة  =  0.5 ×فقرات  6))                                  : السؤاؿ الرابع 
 

 ىيرتز , فما سرعتهػػا ؟ 9متر تنتشر في وتر , فإذا كاف ترددىا  1موجة صوتية طولها  - أ
 م/ث 9=  9 × 1= الطول املوجي × سرعة املوجة = الرتدد 

 سر :بم تف – ب
 يسخن الرمل أسرع من الماء نهاراً  -1

 رارة النوعية للرملألف الحرارة النوعية للماء أكبر من الح          
 إذا كنت ال تراىملك بابها مفتوح حتى  أناس في غرفة مجاورةصوت قد تسمع  -2

 ألف الطوؿ الموجي للضوء أقصر من الطوؿ الموجي للصوت    
 
 

 : ر إلى الشكل و أكمل البيانات أنظ -ج

 المبيض -1

 الرحم  -2
 
 

 (( أخرى صحيحة تستحق الدرجة كاملة إجابةأي  ))
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