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ن ثالثة فصول.ّاالمتحان الذي أمامك يتضم
ص هو ساعة ونص�.َّالوقت اخملص

ة أسئلة. يجب اإلجابة عن جميعّة عدّ مهمّات.  في كلّفي هذا الفصل ٤ مهمفصل ١:
األسئلة في الفصل.

.  يجب عليك اإلجابة عن جميع األسئلة في الفصل.ًفي هذا الفصل ١٢ سؤاالفصل ٢:

ق مبواضيع مختلفة.  عليك اإلجابة عنّفي هذا الفصل مجموعات أسئلة تتعلفصل ٣:
عليمات في الفصل.ّقسم من األسئلة, حسب الت

حيحة بدائرة, وفي أسئلة أخرى عليك كتابة اإلجابةّفي بعض األسئلة, عليك إحاطة اإلجابة الص
ص لذلك.َّخصُفي املكان امل

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

جاح!ّبالن
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فصل ١
ن بضع أسئلة. عليك اإلجابة عن جميعّة تتضمّ مهمّات. كلّفي الفصل الذي أمامك أربع مهم

األسئلة في الفصل.

ة ١ّمهم

ي"?ّماذا تفعل احللزونات في فصل الص

ها كانتّها ألنَرَها كانت هنا! لم نّأين كانت حلزونات احلقل طيلة فصل الصي�? اإلجابة هي: إن
ي� يقترب,ّ الصّان وأنّ احلرارة واجلفاف يشتدّداخل األرض.  عندما تشعر حلزونات احلقل بأن

ها بـ- «باب» مصنوع من غشاءِتََعقْوَم إغالق فتحة قِحكُها تختبئ حتت سطح األرض وتّفإن
ج فراغ مليء بالهواء بنيُنتَا.  وهكذا يًّا جدًصبح صغيرُها حتى يَص جسمِّقلُسميك.  بعد ذلك ت

ا طيلة األشهر التي ينام فيهاًا فشيئًس احللزون هذا الهواء شيئّجسمها وبني «باب» القوقعة.  يتنف
ومّ في النّك, ويستمرّحتت سطح األرض.  ينام احللزون طيلة فصل الصي�, دون أن يأكل أو يتحر

ج جسمهِخرُد, يّتمدَ يٍعته.  وفقط حينئذَْقوَذيب املطر باب قُا في فصل اخلري�, إلى أن يًأيض
صعد إلى سطح األرض ويعود إلى نشاطه من جديد.َا, يًخارج

األسئلة

ي� إلى سطح األرض?ّ في الصَعدَماذا كان سيحدث للحلزون لو ص١.١.١.١.١.

م اإلغالق احللزون في قضاء فصل الصي�?َحكُكي� يساعد «باب» القوقعة امل٢.٢.٢.٢.٢.

يحمي احللزون من اجلفاف(١)
مينع دخول الضوء إلى داخل القوقعة(٢)
ال يسمح للحلزون بأن يكبر خارج حدود القوقعة(٣)
يساعد احللزون على االختباء داخل األرض(٤)
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ا دون غذاء أو حركة?ًق احللزون عندما يقضي فصل الصي� نائمّماذا يحق٣.٣.٣.٣.٣.

تاء املقبلّا للشًيجمع قوى استعداد(١)
ذي في القوقعة طيلة فصل الصي�ّر طاقة لكي يكفيه الهواء الّوفُي(٢)
تاء املقبلّات أكبر في الشّن نفسه من أكل كميّمكُي(٣)
ى على احللزوناتّينجح في االختباء بصورة أفضل من احليوانات التي تتغذ(٤)

هنالك حيوانات تنام في فصل الشتاء.٤.٤.٤.٤.٤.

  على حيوان واحد كهذا: ً مثاالِْطَعأ

وم في فصل الشتاء:  ّ شيء يحميه النّإشرح من أي

ة ٢ّمهم

 بواسطة مياه اخلراطيمّّيالر

 كثيرة تقومً النقص في املياه جعل دوالّا. إنًا وأمراضًثّب مياه اجملاري تلوّسبُمن احملتمل أن ت
طلق على املياه التيُة أخرى ألغراض مختلفة.  يّبتطهير (أي تنقية) مياه اجملاري واستخدامها مر

 نباتاتَّيم لرَستخدُها تّرب, لكنُّ مياه اخلراطيم غير مناسبة للشّ تطهيرها مياه خراطيم.  إنَّمَت
ع منها نسيج القطن.َصنُالقطن التي ي

ا بنباتات القطن.  لقد اختاروا لهذاًق أضرارِلحُ مبياه اخلراطيم يّّيحاول علماء فحص ما إذا كان الر
ي أرض: قطعة «أ» وقطعة «ب», وبدأوا بزراعة القطن فيهما.  كان عدد نباتاتَالغرض قطعت

 القطعة «ب» مبياهَّي رّة, في حني متّ القطعة «أ» مبياه عاديَّي رَّمَا. تً قطعة متساويّالقطن في كل
 متساوية في القطعتني.ّّيمت في الرِخدُات املياه التي استّ وكميّاخلراطيم.  كانت أوقات الري

األسئلة

 اخلضراوات?ّل استخدام مياه خراطيم لريَّفضُهل, حسب رأيك, ي١.١.١.١.١.

ّط بدائرة:      نعم / كالَِحأ

ملاذا?   
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ت ثالثة أمور كانت متشابهة في القطعتني, وأمر واحد يختل�َرُِكفي وص� التجربة ذ٢.٢.٢.٢.٢.
بينهما.

ن هي:ْيََتعِْطاألمور املتشابهة في الق

.١

.٢

.٣
ن هو:  ْيََتْعِطاألمر اخملتل� بني الق

بب في ذلك هو:ّها باملياه العادية.  السُّ ريََّمت قطعة تَلِدخُفي التجربة أ٣.٣.٣.٣.٣.

ا بنباتاتًحلقت ضررَ مياه اخلراطيم أّجربة تشير إلى أنّالية للتّتائج احملتملة التّ من النّأي٤.٤.٤.٤.٤.
القطن في القطعة «ب»?

ّكان محصول النباتات في القطعة «أ» أقل(١)
كانت النباتات في القطعة «ب» أطول(٢)
في القطعة «ب» ماتت نباتات أكثر(٣)
ت بنفس الوتيرةََمالنباتات في القطعتني ن(٤)
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ة ٣ّمهم

حقيبة ظهر

ل,ّبدأت سميرة  دراستها في الص� األو
ويريد والداها أن يشتريا لها حقيبة ظهر للمدرسة.

األسئلة

 له صفات معينة, بدونها ال يستطيع أنّد من أنّأكّ التّج معني, من املهمَنتُ شراء مّعندما يتم١.١.١.١.١.
ج (مثال علـىَنـتُ من املـةّبات ضـروريّتطـلُمفات هـي ّدة.  هذه الـصّي وظيفته بـصـورة جـيّيؤد

, أيصفات مرغوبةا ًج يوجد أيضَنتُرشة).  لكل مَ من الفّب ضروريّتطلُاحة هي مّذلك, الر
دة.ّا بدونها يستطيع تأدية وظيفته بصورة جيًه أيضّج, لكنَنتُن املِّسَُحبكلمات أخرى صفات ت

ظيفتها:َقان بتأدية حقيبة سميرة لوّ تتعلتنيّضروري صفتني ْلَِّجسأ.

   .١
   .٢

نان حقيبة سميرة:َِّسُح تمرغوبتني صفتني ْلَِّجسب.

   .١
   .٢

 حقائبهم أصغر من حقائب تالميذّا حقائب ظهر, لكنًوضة أيضّستخدم أطفال الرَي٢.٢.٢.٢.٢.
املدرسة.

بب في هذا االختالف?ّما هو, حسب رأيك, الس
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ة إنتاج حقيبة.ّأمامك أربع مراحل في عملي٣.٣.٣.٣.٣.
قمّقم «١» إلى جانب املرحلة األولى, الرّل الرَِّجرتيب الصحيح: سّب املراحل حسب التِّتَر

«٢» إلى جانب املرحلة الثانية, وهكذا.

تقييم جودة احلقيبة
إنتاج منوذج احلقيبة

بات التي يجب عليها تلبيتهاََّلَطتُتعري� وظيفة احلقيبة وامل
إنتاج احلقيبة

هر?ّحقيبة الظمبنى ماذا نقصد عندما نتحدث عن ٤.٤.٤.٤.٤.

هرّ املصنوعة منها حقيبة الظّاملواد(١)
هرّطريقة تصنيع حقيبة الظ(٢)
هرّاستعمال حقيبة الظ(٣)
هر والوصل بني أجزائهاّشكل حقيبة الظ(٤)

ة ٤ّمهم

انتقال املعلومات

م فيها الص� إلى مجموعتني متساويتني.ُِّسأجريت في أحد الصفوف جتربة, ق
 مكتوب فيها كلمة واحدة.ً مجموعة بطاقةّل في كلّالب األوّمة للطّعطت املعلَأ

س منْمَل الكلمة من طالب آلخر عن طريق الهْقَالب في إحدى اجملموعتني نّ يجب على الطَكان
ل الكلمة من طالب آلخرَْقالفم إلى األذن.   في اجملموعة الثانية, كان يجب على الطالب ن

قل, على الطالب األخير من كل مجموعةّبعد اإلنتهاء من عملية الن  بواسطة كتابتها على بطاقة.
ته.َلَأن يقول الكلمة التي وص

األسئلة

ماذا, حسب رأيك, أرادوا الفحص في هذه التجربة?١.١.١.١.١.
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ة نقل املعلومات بواسطة الهمس:ّعيقا على عمليُذكر سببني من املمكن أن يُأ٢.٢.٢.٢.٢.

.١

.٢

ة نقل املعلومات بواسطة الكتابة:ّعيقا على عمليُذكر سببني من املمكن أن يُأ٣.٣.٣.٣.٣.

.١

.٢

إختر إحدى الطريقتني واقترح إمكانية لتحسينها.٤.٤.٤.٤.٤.
ا.)ًسبقُشرت إليها مَتي أّق إلى املعيقات الّ(عليك أن تتطر

?غير-الكالميصال ِّل اإلتَعمَستُ من احلاالت التالية, يٍّفي أي٥.٥.٥.٥.٥.

ّةفي محادثة هاتفي(١)
في برنامج راديو(٢)
يرّفي إشارات الس(٣)
غات األجنبيةُّة باللَفي الكتاب(٤)
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فصل ٢
ً.في الفصل الذي أمامك ١٢ سؤاال

أجب عن جميع األسئلة التي في الفصل.

ار الكهربائي?ّالية هي األفضل في توصيل التيّ من املواد التٌّأي١.١.١.١.١.

البالستيك(١)
اخلشب(٢)
جاجّالز(٣)
حاسّالن(٤)

ر.َّكُّمل والسَّيوجد داخل صندوق خليط من الر٢.٢.٢.٢.٢.
 بينهما?ِْلصَللفاألفضل  من الطرق التالية هي ّأي

رشيح وتبخير احمللولّ إضافة ماء للخليط, الت(١)
كر بواسطة أصابع اليدّ جمع حبيبات الس(٢)
 إستعمال مغناطيس(٣)
 تسخني اخلليط وترشيحه(٤)

ح باجلريدة, بالكرتون وما شابه.ّنا ننفخ عليه أو نلوّإذا أردنا تقوية لهيب النار في اجلمر, فإن٣.٣.٣.٣.٣.
ذي نحصل عليه من حركة الريح?ّما ال

ّةيح هي طاقة إضافيّالر(١)
يح إلى اختالط اجلمر بشكل أفضلّتؤدي الر(٢)
يح لهيب النار بشكل أفضلّتنشر الر(٣)
هيبّيح من تزويد األكسجني للّتزيد الر(٤)
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ى على األسماكّك ويتغذَِره يعيش حول البّمكن اإلفتراض أنُ من الطيور التالية يٌّأي٤.٤.٤.٤.٤.
غيرة?ّالص

(١) 

(٢)

(٣)

(٤)  

ل اختيارك:   ِّعل
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 إلى جميع البذور التي ميكن أن تنتشر بواسطة الريح:ِْرَشأ٥.٥.٥.٥.٥.

(١)

(٢)

(٣)

(٤)

 الرئيسية:ِِه وبني وظيفتِ النبتةِ من أجزاءٍ جزءِّا يصل بني كلًّرسم خطُأ٦.٦.٦.٦.٦.

ّنقل مياه وموادبذرة
خزن ونشر البذورساق
 من التربةّصاص املاء وموادِإمتجذر
إخصاب وإنتاج بذورزهرة
ر منها نبتة جديدةّتتطوثمرة

ا.ًّا صحراويًبار نباتّر الصَعتبُي٧.٧.٧.٧.٧.
 في الصحراء?ِبار للعيشّم نباتات الصَالءُق التالية تُرّبأي من الط

ل كغذاء للحيوانات الصحراويةَستعمُت(١)
ن املاءِِخزَت(٢)
لّا في الظًّدال تنمو جي(٣)
ملَّا في الرًّدتنمو جي(٤)
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راع عندما تنقبض العضلةّماذا يحدث للذ٨.٨.٨.٨.٨.
شار إليها في الرسم?ُامل

راع  ّالذ

ب ارجتاجات في الدماغ. ما الذي يساعد فيّسبُحركات مثل املشي, الركض والقفز قد ت٩.٩.٩.٩.٩.
مبنى العمود الفقري على منع هذه االرجتاجات?

عدد الفقرات الكبير فيه(١)
األعصاب التي تخرج منه(٢)
زهّ  الذي مييsشكل (٣)
حقيقه كونه يستند على عظام احلوض(٤)

?ّل الهيكل العظميَِب محمي من قغير عضو من اجلسم ّأي١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.

ماغّالد(١)
البطن(٢)
القلب(٣)
ئتانّالر(٤)

ذي ما بني:ّع الِقَْواملفصل هو امل١١.١١.١١.١١.١١.

عضلة ووتر(١)
نَْيتَعظم(٢)
عظمة وعضلة(٣)
عظمة ووتر(٤)

:ّةغير إرادي أو ّةإرادي من العضالت التالية أشر ما إذا كانت العضلة ّمقابل كل١٢.١٢.١٢.١٢.١٢.

ّةة / غير إراديّإراديراعّعضلة الذأ.
ّةة / غير إراديّإراديعضلة الفخذب.
ّةة / غير إراديّإراديالقلبجـ.
ّةة / غير إراديّإرادياملعدةد.
ّةة / غير إراديّإرادياحلجاب احلاجزهـ.
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فصل ٣
من بني اجملموعاتمجموعتني في الفصل الذي أمامك سبع مجموعات أسئلة.  عليك اختيار 

ن فيّن.  قبل اإلجابة عن األسئلة, متعْيَتَ األسئلة التي في هاتني اجملموعجميعبع, واإلجابة عن ّالس
ن اللتني إخترتهما:ْيََتني املوجودتني عن ميني اجملموعَتَ  في اخلانجميع اجملموعات.  أشر بـ - 

ة واستغاللهاّ وطاقة - توليد الطاقة الكهربائيّموادمجموعة ١:
ّة وطاقة - موارد طبيعيّموادمجموعة ٢:
 وطاقة - الكهرباء في خدمة اإلنسانّموادمجموعة ٣:
ّساإلنسان - تنفمجموعة ٤:
اإلنسان - غذاء وتغذيةمجموعة ٥:
ّانيّ سكّأنظمة جودة البيئة - منومجموعة ٦:
ة والكون - دورة الطبيعةّالكرة األرضيمجموعة ٧:

ة واستغاللهاّ وطاقة - توليد الطاقة الكهربائيّمجموعة ١: مواد

م لتوليد الكهرباء?َخدَتْسُة وقود تّالية هي مادّ التّ من املوادّأي١.١.١.١.١.

خارُب(١)
ماء(٢)
مْحَف(٣)
ريح(٤)

ة توليد الكهرباء?ّخار الذي في محطُما هي وظيفة الب٢.٢.٢.٢.٢.

تسخني مياه البحر(١)
ل احلرقَْجرِتبريد م(٢)
 نفاياتّحرق مواد(٣)
 طاحونة الهواءّل�(٤)
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ّبب املمكن لذلك هو أنّات توليد الكهرباء. السّة دول ال توجد فيها مداخن في محطّثم٣.٣.٣.٣.٣.
 بواسطة:ُلََّغشُات توليد الكهرباء هذه تّمحط

ّفحم نقي(١)
وقود جامد(٢)
ّنفط خام(٣)
مياه جارية(٤)

ّة وطاقة - موارد طبيعيّمجموعة ٢:  مواد

م صلب? ُ في حالة تراكال يوجد معدن ّأي١.١.١.١.١.

ا عن املعادن:ً صفتني يكون فيهما خام املعادن مختلفْلَِّجس٢.٢.٢.٢.٢.

.١

.٢

خراج املعدنِ من حلظة استًة, إبتداءّيِنَْدَعة تصنيع منتوجات مّ ملراحل عملي¦�ْ وصَأمامك٣.٣.٣.٣.٣.
هائي.ّصول على املنتوج النُوحتى حلظة احل

ا: أكتب العدد «١» بجانب املرحلة األولى, والعدد «٢»ًا صحيحًب هذه املراحل ترتيبِّرت
بجانب املرحلة الثانية وهكذا...

كِبائَصول على سُب للحِائل داخل قوالّن السَدْ املعَُّبص
ن لفصل املعدنْرُفي الف راب املعدنيّسخني التَت

َمجَْنراب املعدني من املّخراج التِإست
ةَّنيَة للحصول على املنتوجات املعدَّك املعدنيِبائّتصنيع الس

راب املعدنيّن التَْحط
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 وطاقة - الكهرباء في خدمة اإلنسانّمجموعة ٣: مواد

ة?ّق على اجلهاز الذي يحمي من صعقة كهربائيَلُْطماذ ي١.١.١.١.١.

لِوصُخيط م(١)
ارّاد تيّعد(٢)
هدُاد جّعد(٣)
ان كهرباءّأم(٤)

ائرةّضيء املصباح في الدُ باملالقط, إذا أردت أن تُُهلَْصالية عليك وّ من األجسام التّأي٢.٢.٢.٢.٢.
ة املرسومة?ّالكهربائي

(١)

(٢)

(٣)

(٤)
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سم.ّن في الرّبيُة مصباحان موصوالن كما هو مّيوجد في دائرة كهربائي٣.٣.٣.٣.٣.
هيب فيه قد احترق.ّ خيط اللّاملصباح «ب» انطفأ ألن

 املصباح «أ» في اإلضاءة?   ّستمرَهل سي
ملاذا ?  

سّمجموعة ٤: اإلنسان - تنف

ئتان من أكياس كثيرة, وليس مثل «بالونني» كبيرين?ّ� الرّملاذا تتأل١.١.١.١.١.

تي الشهيق والزفيرّلتسهيل عملي(١)
ةّعيرات الدمويُّئتني وبني الشّلزيادة مساحة املالمسة بني الهواء في الر(٢)
نفس أثناء اجلهدّلتخفي� سرعة الت(٣)
ة أكبر من الهواء إلى الرئتنيّإلدخال كمي(٤)

ا آخر.ًخرج غازُم ويّا من الهواء للدًّنا معيًنفس يستوعب اجلسم غازّفي عملية الت٢.٢.٢.٢.٢.
ل الفراغ:ِمْأك

به هوِوعَالغاز الذي نست
جه هوِخرُالغاز الذي ن

مصباح «ب»

مصباح «أ»
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س.ّنفّة جمل تص� ماذا يحدث في اجلسم أثناء عملية التّأمامك عد٣.٣.٣.٣.٣.
أشر إلى جانب كل جملة إذا كانت «صحيحة» أو «غير صحيحة».

غير صحيحة Ø صحيحةدريّر جتوي� القفص الصُهيق يكبّأثناء الشأ.
غير صحيحة Ø صحيحةهيق ينبسط احلجاب احلاجزّأثناء الشب.
غير صحيحة Ø صحيحةفير ترتفع األضالعّأثناء الزجـ.
غير صحيحة Ø صحيحةدريّر جتوي� القفص الصُفير يصغّأثناء الزد.
غير صحيحة Ø صحيحةفير ينقبض احلجاب احلاجزّأثناء الزهـ.

مجموعة ٥:  اإلنسان - غذاء وتغذية

م الغذاء?َْض هُّمَِت األعضاء التالية يّفي أي١.١.١.١.١.

الكبد(١)
ئتانّالر(٢)
املعدة(٣)
القلب(٤)

?ِعابُِّلئيسية لّما هي الوظائ� الر٢.٢.٢.٢.٢.
ـ «صحيح» أو «غير صحيح» إلى جانب كل جملة.ِأشر ب

غير صحيح Ø صحيحن من اإلحساس بجميع مذاقات الطعامِّكَميأ.
غير صحيح Ø صحيحيبدأ بعملية حتليل الغذاءب.
غير صحيح Ø صحيحِِهن الغذاء ويساعد على ابتالعِّليُيجـ.

ة?ََرتْسَة بّ احلليب بعمليّملاذا مير٣.٣.٣.٣.٣.

إلبادة جراثيم موجودة فيه(١)
لتمكني حفظه دون تبريد(٢)
ّةلرفع قيمته الغذائي(٣)
لتحسني طعمه(٤)
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ّانيّ سكّمجموعة ٦: أنظمة جودة البيئة - منو

من األسباب لذلك هو ازديادِازداد عدد سكان الكرة األرضية في القرن العشرين, من ض١.١.١.١.١.
ذاء.ِة الغّكمي
ذاء.ِة الغّت إلى ازدياد كميّراعة أدّرات في مجال الزّن لتطوْيَ مثالِأعط

.١

.٢

دي بنيَخرية في منطقة عني جّيص� الرسم البياني الذي أمامك عدد األرانب الص٢.٢.٢.٢.٢.
 ١٩٩٤.-السنوات ١٩٨٥  

   سنة كان عدد األرانب هو األكبر?ّفي أي أ.

في سنة ١٩٩١ كان عدد األرانب هو األقل.  كم كان عددهم?  ب.

ذكر ثالثة أسباب ممكنة النخفاض عدد األرانب في منطقة عني جدي  سنة ١٩٩١.ُأجـ.

.١

.٢

.٣
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ملاذا يحرص املزارعون على تخفي� كثافة األشتال اجلديدة?٣.٣.٣.٣.٣.

, ويستطيعون احلصول مقابلها علىًلكي تكون النباتات التي يزرعونها أكثر ندرة(١)
ثمن أعلى

ها وتسميدهاّلتخفي� مصاري� ري(٢)
ة اخملتلفة باألشتالّارّ احلشرات الضّلكي ال تضر(٣)
 األشتالّ بنموّملنع حالة كثافة شديدة تضر(٤)

ة والكون - دورة الطبيعةّمجموعة ٧:  الكرة األرضي

كي� يظهر القمر في بداية الشهر الهجري?١.١.١.١.١.

    هالل دقيق(١)

    بطّنص� قمر بالض(٢)

  بدر(٣)

ر من شهر لشهرّيتغي(٤)

ق اجلمل التالية بحركة الشمس, القمر والكرة األرضية.ّتتعل٢.٢.٢.٢.٢.
ما هي اجلملة الصحيحة?

ةّالشمس والقمر يدوران حول الكرة األرضي(١)
ماِْهليِالقمر يدور حول األرض, والشمس تدور حول ك(٢)
ة تدور حول الشمس والقمرّالكرة األرضي(٣)
ّةة تدور حول الشمس, والقمر يدور حول الكرة األرضيّالكرة األرضي(٤)
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ي�:ّه في الصّا هي عليه في الشتاء, ألنّي� أعلى ممّفي إسرائيل, احلرارة في الص٣.٣.٣.٣.٣.

النص� الشمالي للكرة األرضية نحو الشمس ِهجَّيت(١)
الكرة األرضية أكثر نحو الشمس تقترب(٢)
ل األمطارُهطَال ت(٣)
 رياح صحراويةّبَُهت(٤)


