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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجمػػػػػػػػػػمق
 
 

تع إعجاد ىحه السادة التعميسية التجريبية في مشياج الرف الثامغ الججيج التي تدتيجؼ الصالب الستفػقيغ في مبحث 
ـ ، حيث تذسل ىحه السادة التجريبية  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالعمـػ والحياة  لتجريبيع استعجادا لسدابقات أوائل الصمبة ىحا العاـ  

األوؿ "أربع وحجات دراسية " ومادة الفرل الثاني وتذسل " ثالث وحجات دراسية" حيث تع استثشاء الػحجة مادة الفرل 
 الثامشة بسا يتدامغ مع الخصة الدمشية لتشفيح مدابقة أوائل الصمية .

لرف الثامغ لجى شالب الرف الثامغ ، واكداب معمسيغ ا لتشسية ميارات التفكيخ العميا  التعميسية  وتيجؼ ىحه السادة
 دؤاؿ  السػجو بسا يتشاسب مع ىحه الفئة السدتيجفة .ة عمى تصػيخ وتحديغ الوالقجر ميارات صياغة األسئمة 

في مشصقة رفح كسا نػجو شكخنا السيسػف لسعمسيشا الحيغ بحلػا جيجا رائعا في انتاج ىحه السادة التجريبية التعميسية 
 .التعميسية 

 
 

 ىحا وباهلل التػفيق
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 الخمية والحياة:  الػحجة األولى
 اإلجابة الرحيحة: ضع دائخة حػؿ

 في الكائشات الحية يكػف مدتػى التشطيع مغ األقل تعقيجًا إلى األكثخ تعقيجًا عمى الشحػ اآلتي:  -1
 خمية، عزػ، نديج، كائغ حي -ب                           خمية، نديج، عزػ، كائغ حي                  -أ

 نديج، عزػ، خمية، كائغ حي -د                        نديج، خمية، عزػ، كائغ حي                    -ج
 

 لع يتسكغ روبخت ىػؾ مغ رؤية الشػاة في نديج الفميغ ألف: -2
 مربػغةغيخ خاليا الشديج  -ب                  الذخيحة السعجة سسكية -أ

 السجيخ السدتخجـ قػة تكبيخه صغيخة -د                   خاليا الشديج ميتة -ج
 

 :العجسة تدتخجـ الزػئي السجيخ في مخة 1511 تكبيخ قػة عمى لمحرػؿ -3
 السقعخة -د         السدتػية -ج       الديتية -ب  السائية -أ

 
 :تكبيخىا قػة شيئية عجسة تدتخجـ السجيخ في مخة 511 تكبيخ قػة عمى لمحرػؿ -4

 ٘.ٓ -د            ٘ -ج       ٓ٘ -ب  ٓٓ٘ -أ
 

 لسذاىجة القصع الشقجية السعجنية والرخػر والصػابع بذكل أوضح ندتخجـ السجيخ: -5
 التذخيحي -د     السخكب -ج   الزػئي -ب   اإللكتخوني -أ

 
 :عجا ما يةاآلت العيشات فحز في الزػئي السجيخ يدتخجـ -6
 الفيخوسات -د    البكتيخيا -ج       الحسخاء الجـ خاليا -ب   البخاميديـػ -أ

 
 جسيع ما يأتي مغ خرائز السجيخ الزػئي ما عجا: -7

 مخة ٓٓ٘ٔترل قػة تكبيخه إلى  -ب               يبشى عسمو عمى استخجاـ الزػء -أ
 
 يديل نقمو واستخجامو -د                       يطيخ الخمية بأبعادىا الثالثة -ج
 

 :ىػ لمخمية الجقيقة األجداء فحز في السدتخجـ والسجيخ ،األجداـ تكبيخ في السجاىخ تدتخجـ -8
 االلكتخوني -د   الزػئي -ج        السخكب -ب       التذخيحي - أ
 

 الحسخاء: الجـ لخاليا الخئيدية الػضيفة -9
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 الجدع أجداء جسيع الى األكدجيغ نقل - ب                الجدع في السخض محاربة - أ
 الجـ تخثخ الزمة مػاد إنتاج - د        الجدع أجداء جسيع مغ الكخبػف  أكديج أوؿ إزالة - ج
 

 :عجا ما الخمػية الشطخية بشػد مغ ييأت ما جسيع -11
  والػضيفة التخكيب وحجة الخمية -ب                   أكثخ أو خمية مغ الحية الكائشات تتخكب -أ
 ليا سابقة خمية انقداـ مغ الخمية تشتج -د                           الخمية في الشذاط مخكد الشػاة  -ج
 

بات ُرت  بت يةاآلت البشػد مغ بشج أي   في -11  إلى خاألصغ مغ) تراعجي بتختيب الخمية مشيا ُتبشى التي السخك  
 ؟(خاألكب

 الخمية العزّيات، الحّرات، الجديئات، -ب           الخمية الجديئات، العزّيات، الحّرات، -أ 
 الخمية الحّرات، الجديئات، العزّيات، -د         الخمية العزّيات، الجديئات، الحّرات، -ج 

 
%(، وكانت 18.5%، 65إذا عمست أف ندبة كل مغ األكدجيغ والكخبػف عمى التختيب في جدع اإلنداف ) -12

 كجع، فكع تكػف كتمة الكخبػف فيو؟ 26كتمة األكدجيغ في جدع اإلنداف 
 كجع ٜ -د      كجع ٓٔ -ج      كجع ٚ.ٗ -ب    عكج ٗ.ٚ -أ
 

 أحج العشاصخ اآلتية ال يجخل في تخكيب البخوتيشات: -13
 الفدفػر -د                   األكدجيغ -ج            الكخبػف  -ب     الشيتخوجيغ -أ

 
 أي العشاصخ اآلتية أكثخ وجػدًا في جدع اإلنداف؟ -14

 اليػد -د   الكخبػف  -ج   الفدفػر -ب   الحجيج -أ
 

 ؟د إلى البيئة عغ شخيق عسمية اإلخخاجما العشرخ الحي يعػ  -15
 اليود -د   الكربون -ج   الكالسيوم -ب          البوتاسيوم -أ

 

 زة الججاج مغ:ييتخكب الغذاء البالزمي الحي يحيط بخمية ب -16
 وبخوتيشية سمػلػزيةمػاد  -ب                        مػاد دىشية وبخوتيشية -أ

 ديـػوحجات صغيخة يكثخ فييا عشرخ الكال -د               اء كخبػىيجراتية غيخ مشفحة لمساءأجد  -ج
 

 مغ مكػنات الخمية تعتسج وضيفتو عمى خاصية الشفاذية االختيارية: -17
 الشػاة  -د  أجداـ جػلجي -ج    الغذاء البالزمي -ب   الديتػبالـز -أ
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: وضع دمحم )مح( صفار البيزة -18  في كأس بو ماء مقصخ لسجة يـػ
 سػؼ يشكسر السح ويقل حجسو بدبب خخوج الدػائل مشو. -أ

 ج ذلظ بدبب دخػؿ الساء إليو.عسػؼ يدداد حجع السح حتى يشفجخ ب -ب
 .بػجػده في الساء السقصخالسح ال يتأثخ  -ج
 .يدداد حجع السح لحج معيغ ثع يشكسر -د
 

، وانتطخت قمياًل، ة ثع وضعت قمياًل مغ الساء السقصخ فيياصغيخ  حفخةبيا إذا أحزخت حبة بصاشذ وحفخت  -19
 ماذا يحجث؟

 يتغيخ لػف البصاشذ -د   تستز البصاشذ الساء  -ج يخخج الساء مغ البصاشذ -ال يحجث شيء    ب -أ
 

ا قمياًل مغ ممح الصعاـ فييا، وانتطخت قمياًل، ماذ تحفخة صغيخة ثع وضعبيا إذا أحزخت حبة بصاشذ وحفخت  -21
 يحجث؟

 يتغيخ لػف البصاشذ -د تستز البصاشذ السمح -ج يخخج الساء مغ البصاشذ -ال يحجث شيء   ب -أ
 

 عشج وضع كيذ شاي في ماء ساخغ يتمػف الساء بمػف الذاي بدبب: -21
 الشقل الشذط -د  خاصية االنتذار -الخاصية األسسػزية        ج -ب  خاصية الشفاذية االختيارية -أ
 

 في الخاليا الحية كشطاـ مغ: ATPيعتبخ انتاج  -22
 ليذ مسا سبق -د  اتالسخخج -ج   العسميات -ب   السجخالت -أ

  
ودخمت مجسػعة مشيا في انقداـ دقيقة،  21في ضخوؼ مشاسبة ولسجة خمية بكتيخيا،  74إذا كاف لجيظ  -23

 خمية، فكع خمية انقدست: 81متداٍو فأصبح عجدىا 
 خاليا ٛ -د   خاليا ٙ -ج   خاليا ٗ -ب   خاليا ٖ -أ
 

أراد أحج الباحثيغ في عمع البيػلػجيا أف يعخؼ أثخ الشػاة عمى استسخارية حياة الخمية، فأي التراميع  -24
 التجخيبية أفزل أف يقـػ بيا:

 يالحظ أنػية أعجاد كبيخة مغ خاليا الكائشات الحية. -أ
 يالحظ أثخ بعس السػاد الكيسيائية عمى الخاليا الحية. -ب
 نػية بعس الخاليا الحية.أيالحظ نتائج إزالة  -ج
 سكػب.و يالحظ الخاليا الحية وىي تشقدع تحت السيكخ  -د
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 :عمى الخمية في الػراثية السادة ُتحسل -25
 السخكدية األجداـ -د  الديتػبالـز -ج  اإلنجوبالزمية الذبكة -ب      الكخوماتيشيةالذبكة  -أ
 

 نباتية.يذيخ الذكل اعاله إلى خمية  -26
 ؟Xما ىي وضيفة جدء الخمية السذار إليو بالخمد 

 يشتج الغحاء -ب    يخدف الساء - أ
 يتحكع باألنذصة -د   يستز الصاقة -ج
 

 :ي ما عجاكل ما يأت الجيشات الػراثية -27
 محسػلة عمى الكخومػسػمات -ب                         وبخوتيغ DNAمكػنة مغ  -أ

 ATPتخدف مخكب  -د                          تحجد صفات الكائغ الحي -ج
 

 تحتػي خاليا كل نػع مغ الكائشات الحية عمى عجد معيغ وثابت مغ الكخومػسػمات: -28
 عجد الكخومػسػمات في أي كائغ حي ال يسكغ أف يداوي عجدىا في كائغ حي آخخ. -أ

 تحسميا.يحجد نػع وصفات الكائغ الحي عجد كخومػسػماتو ونػعية الجيشات التي  -ب
 اء خيصية مغ الغذاء الشػوي في الخمية.د الكخومػسػمات ىي أج -ج
 عجد كخومػسػمات الشباتات دائسًا أكبخ مغ عجد كخومػسػمات الحيػانات. -د
 

 تقاس أبعاد الخمية البكتيخية بػحجة: -29
 الشانػنستخ -د   السايكخومتخ -ج     الدشتيستخ -ب   السميستخ -أ
 

 :عجا ما الديتػبالـز عزيات مغ ييأت ما جسيع -31
 الشػاة  -د                جػلجي جداـأ -ج         السيتػكشجريا -ب  الفجػات  -أ

 
 ي عزيات غذائية تػجج في الخاليا ما عجا:جسيع ما يأت -31

 السخيكداف -د    الخايبػسػمات -ج  األجداـ الحالة -ب  السيتػكشجريا -أ
 

 :عجا ما الخمية داخل البخوتيغ انتاج في دور ليا يةاآلت العزيات جسيع -32
 اإلنجوبالزمية الذبكة -د           يبػسػماتاالخ  -ج   جػلجي أجداـ -ب الحالة األجداـ -أ
 

 :الخمية داخل تحجث التي واألنذصة التفاعالت تشطع التي السادة -33
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 الفيتاميشات -د  الكخبػىيجرات -ج    األنديسات -ب   اليخمػنات -أ
 

 :إفخاز شخيق عغ العزػية السػاد الحالة األجداـ تيزع -34
 سكخيات -د     قػاعج -ج                ىخمػنات -ب  أنديسات -أ
 

 :ما يأتي ما عجاعشج تمف أغذية األجداـ الحالة في الخمية الحية فقج يحجث  -35
 تسػت الخمية -ب                    نفدياتيزع الخمية  -أ

 تقـػ الشػاة بجور األجداـ الحالة -د                   تتػقف العسميات الحيػية -ج
 

يخقات الزفجع في الساء ليا ذيل كبيخ، عشج بمػغيا وخخوجيا مغ الساء يختفي الحيل، والعزيات السدئػلة  -36
 عغ اختداؿ الحيل ىي:

 أجدع جػلجي -د                 الدشتخيػالت -ج          الميدػسػمات -ب  السيتػكشجريا -أ
 

 التخاكيب اآلتية في الخمية لو غذاء مفخد:أحج  -37
 السايتػكشجريػف  -د  الجدع الحاؿ -ج         البالستيجة الخزخاء -ب       الذبكة اإلنجوبالزمية -أ

 
 :يحجث مباشخة إذا خمت خمية كائغ حي مغ السيتػكشجريا يتػقع أف -38

 عغ االنقداـتتػقف الخمية  -ب                                تسػت الخمية -أ
 تتػقف الخمية عغ اليزع -د                              ية عغ انتاج الصاقةتتػقف الخم -ج
 

 تخدف الصاقة في الخمية بعج انتاجيا عمى صػرة: -39
 أديشػسيغ ثشائي الفػسفات -ب                              أديشػسيغ أحادي الفػسفات -أ

 جاليكػجيغ -د                               أديشػسيغ ثالثي الفػسفات -ج
 

 عمى شكل شاقة: ATPتخدف الصاقة في جديئات  -41
 يائية في الخوابط السكػنة لمجديءشاقة كيس -ب                       حخارية وحخكية -أ

 شاقة كيخبية وكيسيائية -د                       شاقة حخكية وكيسيائية -ج
 

 في الخمية: H2O2أحج عزيات الخمية مدؤوؿ عغ تفكيظ  -41
 السايتػكػنجريػف  -د       البيخوكديدـػ -ج   الدشتخيػؿ -ب  الميدػسـػ -أ
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 :والحيػانية الشباتية الخاليا بيغ مذتخكة يةاآلت التخاكيب إحجى -42
 الفجػات -د            البالستيجات -ج           السخيكداف -ب  الخمػي  الججار -أ
 

 :والحيػانية الشباتية الخاليا في يػجج يةاآلت األجداء أحج -43
 جػلجي أجداـ -د               خمػي  غالؼ -ج          مخيكداف -ب  بالستيجات -أ
 

 الخاليا الشباتية أكثخ قػة وتساسكًا مغ الخاليا الحيػانية بدبب: -44
 الشباتية.الغذاء البالزمي الرمب والدسيظ في الخاليا  -أ

 وجػد الججار الخمػي والفجػات العرارية في الخاليا الشباتية. -ب
 تتساسظ الخاليا الشباتية بسػاد الصقة. -ج
 الخاليا الشباتية ال تتحخؾ فتدتغل كل شاقتيا في تساسكيا. -د
 

 مغ العزيات في الخمية الشباتية التي تكدب األزىار ألػانيا: -45
 )أ + ب( معاً  -د  أجداـ جػلجي -ج   السمػنةالبالستيجات  -ب  الفجػات -أ
 

 ية صحيحة ما عجا:تجسيع العبارات اآل -46
 يػجج الغذاء البالزمي في الخمية الحيػانية والخمية الشباتية. -أ

 تػجج الشػاة في الخمية الحيػانية والخمية الشباتية. -ب
 يػجج الديتػبالـز في الخمية الحيػانية والخمية الشباتية. -ج
 يػجج الججار الخمػي في الخمية الحيػانية والخمية الشباتية. -د
 

 ية في الخمية مغ األصغخ لألكبخ ىػ:التختيب الرحيح لمسػاد اآلت -47
 حسس أميشي، بخوتيغ، إنديع -ب                      بخوتيغ، إنديع، حسس أميشي -أ

 أميشي، إنديع، بخوتيغحسس  -د                      إنديع، حسس أميشي، بخوتيغ -ج
 

 :جسيع ما يأتي ما عجا االنقداـ الستداوي يعسل عمى -48
 نسػ جدع الكائغ عجيج الخاليا. -أ

 تعػيس الخاليا التالفة. -ب
 .ثبات عجد الكخومػسػمات في الشػع الػاحج مغ الكائشات الحية -ج
 الخمية. باإلضافة لػ )أ + ب( فإنو يؤدي إلى التكاثخ في الكائشات الحية وحيجة -د
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كخمػسـػ دخمت في انقداـ مشرف فتكػنت حبة لقاح. إذا حجث إخراب لبػيزة  16خمية نباتية تحتػي  -49
 بحبة المقاح الستكػنة يتكػف زيجػت عجد الكخومػسػمات فيو:

 ٙٔ -د    ٗ -ج           ٕٖ -ب    ٛ - أ
 

، فإف عجد كخومػسػمات خمية الج 24إذا كاف عجد كخومػسػمات البػيزة  -51  :جمكخومػسـػ
 ٛٗ -د    ٕٔ -ج       ٙٗ -ب  ٕٗ - أ

 
 :االنداف جمج في خمية انقداـ مغ الشاتجة الكخومػسػمات عجد -51

 ٛٗ -د          ٖٕ -ج      ٙٗ -ب   ٗٗ - أ
 

 ي عجا:أتية إلى جسيع ما يتعػد أىسية االنقداـ السشرف في الكائشات الح -52
 كخومػسػمات ثابتة في كل نػع مشيا.السحافطة عمى عجد  -أ

 السحافطة عمى نػع الكائشات الحية مغ االنقخاض. -ب
 التكاثخ في الكائشات وحيجة الخمية. -ج
 السحافطة عمى التػازف الحيػي في البيئة. -د
 

 :الستداوي  االنقداـ عغ يشتج حيث الشاتجة الخاليا عجد في الستداوي  عغ السشرف االنقداـ نػاتج تختمف -53
 خاليا ستة -د        خاليا ثسانية -ج    متذابية خاليا أربعة -ب  متذابيتيغ خميتيغ -أ

 
 :السشرف االنقداـ عغ يشتج حيث الشاتجة الخاليا عجد في الستداوي  عغ السشرف االنقداـ نػاتج تختمف -54

 خاليا ستة -د        خاليا ثسانية -ج    متذابية خاليا أربعة -ب  متذابيتيغ خميتيغ -أ
 

 :ااألميب لجى الستداوي  االنقداـ مغ اليجؼ -55
 معاً  (ب+  أ) -د        التالفة الخاليا تعػيس -ج      التكاثخ -ب  الشسػ -أ

 
 :عجا ما متداوي  انقداـ فييا يحجث يةاآلت الخاليا جسيع -56

 البخاميديـػ خمية -ب      نباتخمية في ورقة  -أ
 في مبيس كخبمة خاليا -د     اإلنداف فيعطسية  خاليا -ج
 

 :عشج السشرف االنقداـ يحجث -57
 سشػات ٛشفمة عسخىا  -د           أميبيا -ج      أعػاـ ٓٔعسخه  شفل -ب     عاـ ٖٓشاب عسخه  -أ
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 مغ الكائشات الحية التي تتكاثخ بالتجدئة والتقصيع: -58
 ااألميب -د   البكتيخيا -ج   سيخةالخ -ب          نجع البحخ -أ
 

 الشعشاع بػساشة:يتكاثخ  -ٜ٘
 األبراؿ -د        الخايدومات -ج        الفدائل -ب        الجرنات - أ

 
 تشجح شخيقة التصعيع في الشباتات اآلتية ما عجا: -61

       البخقػؽ والخػخ -ج     المػز والسذسذ -ب البختقاؿ والكخيب فخوت -أ
 المػز والخذخاش -د

 
 الصاقة السيكانيكية:  الػحجة الثانية

 
مائميغ، كسا في الذكل، فإنيسا يتداوياف أممديغ حيشسا يشدلق جدساف متساثالف في الكتمة مغ أعمى مدتػييغ  -1

 في:
 .ندالؽ عمى السدتػييغأثشاء اال شاقة الحخكة -أ

 .شاقة الػضع عشج أسفل السدتػى  -ب
 عشج أسفل السدتػى.شاقة الحخكة  -ج
 .)ب + ج( معاً  -د
 
 عمى سصح شاولة؟ما نػع شاقة كتاب مدتقخ  -2
 كيخبائية -د   إشعاعية -ج        تجاذبيووضع  -ب     حخكية -أ

 
( ـ 11)مقجاره  األرض سصح مغ ثابت ارتفاع وعمى (ث/ـ 5) بدخعة مدتقيع خط في يصيخ( كجع 2) كتمتو شائخ -3

 بالجػؿ؟  الكمية شاقتو مقجار ما
 ٕٕ٘ -د       ٕٓٓ -ج       ٘ٗ -ب        ٕ٘ -أ
 
كخة بالحخكة مغ الدكػف مغ الشقصة )أ( عمى مدار أممذ، تبجأ  -4

كسا في الذكل، تكػف الصاقة الحخكية لمكخة عشج الشقصة )ب( أقل مغ 
 شاقتيا الحخكية عشج كل مغ:

 أ، د ، ىػ -أ
 ج، د، ىػ -ب
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 د، ىػ فقط -ج
 ج فقط. -د
 
الذكل، تكػف الصاقة الحخكية لمكخة عشج تبجأ كخة بالحخكة مغ الدكػف مغ الشقصة )أ( عمى مدار أممذ، كسا في  -5

 الشقصة )ب( أكبخ مغ شاقتيا الحخكية عشج كل مغ:
 ج، د، ىػ -ب                        أ، د ، ىػ -أ

 ج فقط. -د                      د، ىػ فقط -ج
 
 ث؟/ـ بػحجة سخعتو ما مقجار( جػؿ 2) الحخكية وشاقتو( كجع 1) كتمتو جدع -6
 ٗ -د    ٖ -ج    ٕ -ب    ٔ -أ
 
خة عشج لمكشاقة الػضع تبجأ كخة بالحخكة مغ الدكػف مغ الشقصة )أ( عمى مدار أممذ، كسا في الذكل، تكػف  -7

 عشج كل مغ:الػضع  ةالشقصة )ب( أكبخ مغ شاق
 أ، د ، ىػ -أ

 ج، د، ىػ -ب
 د، ىػ فقط -ج
 ج فقط -د
 
لمكخة عشج شاقة الػضع تبجأ كخة بالحخكة مغ الدكػف مغ الشقصة )أ( عمى مدار أممذ، كسا في الذكل، تكػف  -8

 عشج كل مغ:الػضع شاقة مغ  قلالشقصة )ب( أ
 أ، د ، ىػ -أ

 ج، د، ىػ -ب
 د، ىػ فقط -ج
 ج فقط. -د
 
ـ/ ث، فإنو  4سخعتو عشج الشقصة )أ( يبيغ الذكل شخرًا يتدلج عمى الجميج )قػة االحتكاؾ ميسمة(، عشجما تكػف  -9

ـ/ ث، فسا مقجار  5يرل إلى الشقصة )ب( بدخعة تداوي صفخًا، إذا عمست أف سخعتو عشج الشقصة )أ( أصبحت 
 سخعتو عشج الشقصة )ب(؟
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 ال يسكغ تحجيجىا -د              صفخ -ج      ـ/ ث ٜ -ب                 ـ/ ث ٖ -أ
 

  وسخعتيا( كجع 2111) كتمتيا( ب) أخخى  وسيارة(، ساعة /كع 61) وسخعتيا( كجع 1111) كتمتيا( أ) سيارة -11
 ؟(ب) لمديارة الحخكية والصاقة)أ(  لمديارة الحخكية الصاقة بيغ العالقة ما(. ساعة /كجع 31)

 .(ب) لمديارة الحخكية الصاقة نرف تداوي  (أ) لمديارة الحخكية الصاقة -أ
 (.ب) لمديارة الحخكية الصاقة تداوي  (أ) لمديارة الحخكية الصاقة -ب
 .)ب( لمديارة الحخكية الصاقة مثمي تداوي  )أ( لمديارة الحخكية الصاقة -ج
 .(ب) لمديارة الحخكية الصاقة أمثاؿ أربعة تداوي  (أ) لمديارة الحخكية الصاقة -د
 

 يةاآلت العبارات أي( ج ب أ) األممذ السدار عمى( أ) الشقصة مغ الدكػف  مغ الكخة تحخكت السجاور الذكل في -11
  ؟(ب) الشقصة في لمكخة والػضع الحخكة شاقتي ترف

 .معجومة الػضع شاقة بيشسا حخكية شاقة أكبخ الكخة تستمظ -أ
 .الحخكة لصاقة مداوية الػضع شاقة -ب
 .الػضع شاقة وكحلظ الحخكة شاقة تشعجـ -ج
 .معجومة الحخكة شاقة بيشسا وضع شاقة أكبخ الكخة تستمظ -د
 

 وحجة قياس شاقة الػضع: -12
 )أ + ب( معاً  -د      واط -ج       ٕ/ ثٕكجع. ـ -ب          جػؿ  -أ
 

مغ األمثمة عمى تحػالت الصاقة السيكانيكية حخكة البشجوؿ البديط، فعشج سحب الكخة جانبًا ثع تخكيا يتحخؾ  -13
 أكبخ شاقة وضع؟البشجوؿ ذىابًا وإيابًا. عشج أي الشقاط تستمظ الكخة 

 الشقصة )أ( -أ
 ب(الشقصة ) -ب
 الشقصة )ـ( -ج
 (الشقصة )أ(، والشقصة )ب -د
 

 عشج أي الشقاط تستمظ الكخة أكبخ شاقة حخكية؟ -14
 الشقصة )أ( -أ

  ب(الشقصة ) -ب
 الشقصة )ـ( -ج
 (الشقصة )أ(، والشقصة )ب -د
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 لمكخة؟عشج أي الشقاط يسكغ أف تتداوى شاقة الحخكة وشاقة الػضع  -15
 بيغ الشقصة )ـ( والشقصة )ب( -ب        بيغ الشقصة )أ( والشقصة )ـ( -أ

 )أ + ب( معاً  -د         ال يسكغ أف تتداوى  -ج
 

أكثخ  (2)قمياًل وثبت عمى وضعو، وتع ضغط الدنبخؾ  (1)متساثالف. تع ضغط الدنبخؾ  (2)والدنبخؾ  (1)الدنبخؾ  -16
 وثبت عمى وضعو.

 
 

ٔ ٕ 
 تػجج شاقة مخدونة أكثخ؟في أي زنبخؾ 

        ٔزنبخؾ  -أ
    ٕزنبخؾ  -ب
       كال الدنبخكيغ ليسا الصاقة نفديسا -ج
 ال تدتصيع أف تحجد ذلظ قبل أف تعخؼ مغ أي شيء صشع الدنبخكات -د
 

 .  األرض عمى تفاحة سقػط مخاحل يػضح السقابل الذكل -17
  التفاحة؟ عمى الجاذبية تؤثخ الثالثة السػاضع مغ مػضع أي في

 فقط ٕ ، ٔ -ب    فقط ٕ -أ
  ٖ ، ٕ ، ٔ -د     فقط ٖ ، ٔ -ج
 

 :في الذكل السقابل جسيع العبارات صحيحة ما عجا -18
 عشجما يزغط الصفل عمى الشابس يختدف الشابس شاقة وضع مخونية. -أ

 إلى الصفل عمى شكل شاقة حخكية فيتحخؾ إلى أعمى. تشتقل شاقة الػضع السخونية -ب
 عشج أقرى ارتفاع تكػف الصاقة الحخكية لمصفل أكبخ ما يسكغ. -ج
 عشج أقرى ارتفاع تتحػؿ الصاقة الحخكية إلى شاقة وضع. -د
 
 
 

 1ع ضمو

ع ضمو

ع ضمو 2

3 
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الدمغ عشجما يدقط جدع سقػشًا حخًا )بإىساؿ مقاومة اليػاء(، يسكغ تسثيل التغيخ في شاقة ىحا الجدع مع  -19
بالسشحشيات في الذكل، فأي مشيا يسثل: شاقة الػضع، شاقة الحخكة، الصاقة 

 السيكانيكية.
 ( ميكانيكيةٖ( حخكة، )ٕ( وضع، )ٔ) -أ

 ( ميكانيكيةٖ، )وضع( ٕ، )حخكة( ٔ) -ب
 ( وضعٖ( حخكة، )ٕ( ميكانيكية، )ٔ) -ج
 ( حخكةٖ( وضع، )ٕ( ميكانيكية، )ٔ) -د
 

 جسيع العبارات اآلتية صحيحة ما عجا:راجة عمى ىزبة، يبيغ الذكل شالبًا يقػد د -21
  .كمسا اتجو نحػ األسفلوضع شاقة الصالب  جيفق -أ

  .كمسا زاد سخعتوحخكة شاقة الصالب يكتدب  -ب
 ض. يفقج الصالب شاقة عمى شكل شاقة حخارية بدبب احتكاؾ عجالت الجراجة باألر -ج
 وأسفميا.الصاقة السيكانيكية ثابتة أعمى اليزبة  -د

 

 الجبيات اليػائية والخصج الجػي :  الػحجة الثالثة
 :الذسالي القصب في الجميجية السدصحات فػؽ  تشذأ ىػائية كتل -1
 الكتمة االستػائية -د          الكتمة السجارية -ج           الكتمة القصبية -ب      الستجسجة كتمة السشصقة -أ

 
 :قج تكػف قارية أو بحخية البخودة شجيجة ىػائية كتل -2
 الكتمة االستػائية -د            الكتمة السجارية -ج          الكتمة القصبية -ب       الستجسجة كتمة السشصقة -أ

 
 :غيخ الذائعة يػائيةال كتلال -3
 )أ + ب( معاً   -دالجميجية القارية               -جاالستػائية القارية            -ب      الجميجية البحخية   -أ

 
 :إلى الغخبي الجشػب مغ التي تؤثخ في فمدصيغ تتجو الجافئة اليػائية الجبيات -4
 الغخبي الجشػب -د      الذخقي الذساؿ -ج    الجشػبي الذساؿ -ب     الغخبي الذساؿ -أ
 
 أعمى تتكػف:عشجما تتقجـ كتمة ىػائية باردة وتشجفع أسفل كتمة ىػائية دافئة وتخغسيا عمى االرتفاع إلى  -5
 جبية ىػائية مقفمة -د  ةجبية ىػائية ثابت -ج ػائية دافئةجبية ى -ب    جبية ىػائية باردة - أ
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 عشجما تشجفع كتمة ىػائية دافئة باتجاه كتمة ىػائية باردة وتشدلق الكتمة الجافئة ألعمى فػؽ الكتمة الباردة تتكػف: -6
 جبية ىػائية مقفمة -د  ةجبية ىػائية ثابت -ج ػائية دافئةجبية ى -ب    جبية ىػائية باردة -أ
 
 عشجما تمتقي كتمة ىػائية دافئة بأخخى باردة دوف أف تتقجـ إحجاىسا عمى األخخى تتكػف: -7
 جبية ىػائية مقفمة -د  ةجبية ىػائية ثابت -ج ػائية دافئةجبية ى -ب    جبية ىػائية باردة -أ
 
 :عجاجسيع ما يأتي ما  يراحب الجبية اليػائية الباردة -8
  سقػط األمصار لفتخات شػيمة -ب                         تكػف الغيـػ - أ

 اشتجاد سخعة الخياح  -د                            انخفاض درجة الحخارة     -ج
 
 عجا:جبية اليػائية الجافئة جسيع ما يأتي ما يراحب ال -9
 اشتجاد سخعة الخياح -ب                         درجة الحخارةارتفاع  - أ

 ة لفتخة شػيمةفسقػط األمصار الخفي -د                       ضيػر الغيـػ الصبقية العالية  -ج
 

 يراحب الجبية اليػائية الثابتة في حاؿ وجػد ىػاء رشب عمى أحج شخفييا: -11
 واسع مغ الغيـػتذكل غصاء  -ب                 شقذ صحػ إلى غائع جدئياً  -أ

 )ب + ج( معاً  -د                  أمصار خفيفة واسعة االنتذار -ج
 

 ي عجا:دخغ اليػاء الجػي يحجث جسيع ما يأتعشجما ي -11
 يشخفس ألسفل -د          يختفع ألعمى -ج       تقل كثافتو -ب      يتسجد - أ

 
 عشج مالمدة اليػاء لدصح بارد: -12

 جسيع ما سبق -د     يتكػف مختفع جػي  -ج      تدداد كثافتو -ب          يبخد ويشكسر -أ
 

 ي يراحب غالبية السشخفزات الجػية عجا:جسيع ما يأت -13
 تذكل الدحب -د       سقػط أمصار متفخقة -انخفاض درجات الحخارة        ج -ب        سساء صافية -أ
 

 يراحب غالبية السختفعات الجػية: -14
 )أ + ب( معاً  -د               استقخار اليػاء -ارتفاع درجات الحخارة            ج -ب       سساء صافية -أ
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 ية صحيحة: تتي خخائط الزغط الجػي، أي العبارات اآلبيغ الخسع اآلي -15
 
 
 
 
 
 
 

   )ب( تذيخ إلى مشخفس جػي. السشصقة -أ
 تيب الخياح مغ السشصقة )أ( إلى السشصقة )ب(. -ب
 السشصقة )أ( تذيخ إلى مختفع جػي. -ج 
 السشصقة )أ( تتسيد بطيػر الدحب. -د 
 

 ، وكميا مبشية في مشصقة سيمية.5و  4شسالي السجف  3و 2و 1تقع السجف  -16
 تيب رياح شسالية في كافة السجف.، ٖو ٕكاف مسصخًا في السجيشتيغ  ولكش ٔكاف الصقذ مذسدًا يػـ االثشيغ في السجيشة 

 الذساؿ
ٖ    ٕ   ٔ 

 
 

 ٘                   ٗ 
 الجشػب

 يـػ الثالثاء؟ 5و  4إذا بقيت الخياح اآلتية مغ الذساؿ تيب، فسا الصقذ السحتسل في السجيشتيغ 
 مسصخًا فييسا. -أ

 مذسدًا فييسا. -ب
 .٘ومسصخًا في السجيشة  ٗمذسدًا في السجيشة  -ج
 .٘ومذسدًا في السجيشة  ٗمسصخًا في السجيشة  -د
 

 في األمصار مياه ارتفاع وكاف سع، 15 القسع وقصخ سع، 5 السصخ مقياس في االسصػاني السخبار قصخ كاف إذا -17
 .ممع، فإف كسية األمصار الداقصة تداوي  18 االسصػاني السخبار

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

  

 

 

 
 أ 

100
101

0 101

2 
101

4 

 

 

 
 ب 

102
101

8 101

6 
101

4 
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 الشطاـ الذسدي:  الػحجة الخابعة
 ي يبيغ دورة مياه األرض:الذكل اآلت

 

 
 
 
 
 

 
 ما مرجر الصاقة لجورة السياه؟ -1
 الخياح -د  السجر والجدر -ج   الذسذ -ب   القسخ -أ

 
 مرجر الحخارة والزػء في الذسذ ىػ: -2
 أشعة الذسذ -د  االنجماج الشػوي            -ج           مكػنات الذسذ -ب    الغازات السمتيبة -أ
 
 أندب وحجة لمتعبيخ عغ السدافة بيغ كػاكب الشطاـ الذسدي: -3
 الػحجة الفمكية -د            السيل -ج      الدشة الزػئية -ب     الكيمػ متخ -أ
 
 الـز لزػء الذسذ حتى يرل إلى األرض؟كع/ ث، ما الدمغ ال 311111إذا عمست أف سخعة الزػء  -4
 دقيقة ٓٓ٘ -د        ثانية ٕٓدقائق و ٛ -جثانية             ٕٓدقائق و ٓٔ -ب  دقائق ٛ -أ
 
ر لذخز كتم2ـ/ ث 274إذا عمست أف تدارع الجاذبية لمذسذ  -5 كجع العير عمى سصح الذسذ،  51و ت، وُقج 

 فكع يكػف وزنو؟
 نيػتغ ٖٓٚٔ -د         نيػتغ 3ٖٚٔ -ج  نيػتغ ٖٚٔ -ب  نيػتغ ٖٓٓٚٔ - أ

 
 تدارع جاذبية الذسذ كبيخ ججًا مقارنة بتدارع جاذبية األرض وىحا يخجع إلى أف: -6
 حجع الذسذ أكبخ بكثيخ مغ حجع األرض. -أ

 وجػد غازات ممتيبة وحخارتيا العالية في جػ الذسذ. -ب
 مميػفْ س. ٙٔدرجة حخارة مخكد الذسذ العالية والتي تبمع  -ج
 كتمة الذسذ الكبيخة مقارنة بكتمة األرض. -د
 

 تكاثف

 تبخر هطول
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 ىػ: أسخع الكػاكب دورانًا حػؿ الذسذ -7
 الدىخة -د   أورانػس -ج    السذتخي  -ب              السخيخ -أ

 
 ي السخيخ والسذتخي:بأجخاـ سساوية تجور في مجارات بيغ كػك -8
 الشيازؾ -د           الذيب -ج        السحنبات -ب            الكػيكبات -أ

 
( تخيل أف خسدة مخمػقات غخيبة ىبصت عمى عجة كػاكب مغ ضسشيا األرض، ويعصي 12إلى  9)األسئمة مغ  ***

 الججوؿ معمػمات عغ ىحه السخمػقات الخسدة )أ، ب، ج، د، ىػ(:
 (2الػزف )نيػتغ( )كجع ـ/ ث الكتمة )كجع( رمد السخمػؽ 

 ٓٛ ٓٗ أ
 ٕٓٓ ٕٓ ب
 ٕٓٓ ٓٔ ج
 ٓٗ ٕٓ د
 ٓٓٔ ؟ ىػ

 
 أي مغ السخمػقات الغخيبة ىبصت عمى سصح األرض؟ -9
 السخمػؽ )د( -د            السخمػؽ )ج( -ج     السخمػؽ )ب( -ب     السخمػؽ )أ( -أ

 
 عشج ىبػط السخمػقات عمى الكػاكب كاف عمييا أف تقفد مغ السخكبة، أي مشيا أكبخ تدارع؟ -11

 السخمػؽ )د( -د            السخمػؽ )ج( -ج     السخمػؽ )ب( -ب     السخمػؽ )أ( -أ
 

 اثشاف مغ السخمػقات الغخيبة ىبصا عمى نفذ الكػكب، ما ىسا؟ -11
 السخمػقاف )أ، د( -د           السخمػقاف )ج، د( -ج          السخمػقاف )ب، ج( -ب  السخمػقاف )أ، ب( -أ

 
 عميو السخمػؽ )ج(، فسا كتمتو؟إذا كاف السخمػؽ )ىػ( قج ىبط عمى الكػكب نفدو الحي ىبط  -12

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

 أكبخ تدارع لمجاذبية لكػكب: -13
 السذتخي  -د    زحل -ج    الدىخة -ب           عصارد -أ
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يعتبخ كػكب زحل ثاني أكبخ الكػاكب حجسًا في الشطاـ الذسدي إال أف تدارع جاذبيتو أقل مغ تدارع جاذبية  -14
 األرض، وىحا يعػد إلى:

 كػكب زحل مقارنة باألرض قمة كثافتو -ب     بعج كػكب زحل عغ الذسذ - أ
 )ب + ج( معاً  -د       شبيعة كػكب زحل الغازية -ج
ارد عغ درجة حخارة صديخ األفزل الرتفاع درجة حخارة عتية يعتبخ التفعمى بيانات الججوؿ أدناه، أي اآل اعتساداً  -15

 السذتخي:

 معجؿ درجة الكػكب
 متػسط البعج عغ الذسذ التخكيب حخارة الدصح ْ) س(

 زمغ الجوراف حػؿ الذسذ )مميػف كع(

 سشة أرضية 3ٛٙٔٔ 3ٕٛٚٚ غازات ٕٓ٘ - السذتخي 
 يػمًا أرضياً  ٛٛ ٛ٘ صخػر ٖٓٓ عصارد

 زمغ الجوراف األشػؿ لمسذتخي يفقجه كسية مغ إشعاعو. -أ
 ولحلظ يستز الحخارة ويذعيا بدخعة.كثافة مكػنات السذتخي أقل مغ عصارد،  -ب
 كسية اإلشعاع الػاصمة لعصارد أكبخ مغ الكسية الػاصمة لمسذتخي بدبب قخبو مغ الذسذ. -ج
 مكػنات عصارد الرخخية تستز كسيات أكبخ مغ اإلشعاع. -د
 

 في الججوؿ الدابق درجة حخارة كػكب السذتخي أقل مشيا في كػكب األرض اعتسادًا عمى: -16
 شبيعة تخكيب كل مشيسا -ب                          انو حػؿ الذسذزمغ دور  -أ

 وجػد األغمفة الجػية -د                      ذمتػسط أبعادىسا عغ الذس -ج
 درجة حخارة سصح السذتخي أبخد مغ درجة حخارة سصح السخيخ ألف:  -17

 السذتخي عاصفة غازية ال تيجأيػجج عمى سصح  -كػكب السذتخي أكبخ مغ كػكب السخيخ        ب -أ
 مجار كػكب السذتخي أبعج مغ مجار كػكب السخيخ -قسخ               د ٙٔيحيط بكػكب السذتخي  -ج
 

تذكل الرخػر الشدبة األكبخ لسكػنات كػكب الدىخة بيشسا تذكل الغازات الشدبة األكبخ في السذتخي، ىحه  -18
 الخاصية تجعل:

 ال عالقة لسكػنات الكػاكب في سخعتيا أو زمغ دورانيا. -ب أقرخ مغ السذتخي. زمغ دوراف الدىخة حػؿ الذسذ -أ
 كػكب السذتخي أسخع مغ الدىخة. -د   كػكب الدىخة أسخع مغ السذتخي. -ج
 

 الجدع الحي يحتخؽ كميًا عشج دخػلو الغالؼ الجػي مغ الفزاء الخارجي ىػ: -19
 )أ + ب( معاً  -ج   الكػيكب   الذيب -ب   الشيدؾ -أ
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تؤثخ في األرض قػتاف متعامجتاف، قػة جحب الذسذ وقػة الصخد السخكدية، فإذا أصبحت قػة الصخد السخكدية  -21
 ذ فإف:سأكبخ مغ قػة جحب الذ

 سػؼ تشجحب األرض إلى الذسذ وتحتخؽ كميًا. -أ
 تشفمت األرض مغ مدارىا وتديخ في خط مدتقيع. -ب
 يدداد اتداع مجار األرض حػؿ الذسذ.  -ج
 يؤثخ ذلظ عمى حخكة األرض حػؿ الذسذ. ال -د
 

صاىسا مجرس العمػـ البيانات أع التي يسكغ أنيا تعير في الكػاكب األخخى: كاف دمحم وأحسج  يشاقذاف السخمػقات -ٕٔ
 :ية حػؿ األرض وكػكب خيالي، يجعى أثيشاتاآل

  ألرضاكػكب  كػكب  أثيشا

 العػامل الجػية كدجيغاأل 21%  األكدجيغ %ٓٔ

  الكخبػف  ثاني أكديج 0.3%    لكخبػف  ثاني أكديج %  80

  الشتخوجيغ %ٛٚ الشتخوجيغ %٘

  األوزوف  شبقة األوزوف  بجوف شبقة

km 103,600,000 km 148,640,000 السدافة مغ الذسذ 

 السحػر الجوراف حػؿ واحج يػـ يػما ٕٓٓ تدتغخؽ 

 الجوراف حػؿ الذسذ يػما  3ٕٖ٘٘ٙتدتغخؽ  يػما ٕٓٓ تدتغخؽ 

 :ما عجا اً مغ الرعب عمى البذخ الحياة عمى كػكب أثيشا إذا كاف مػجػدجسيع األسباب اآلتية تجعل 
 زيادة درجة حخارتو  -ب            قمة ندبة األكدجيغ -أ

 قرخ سشة الكػكب مقارنة مع األرض -د          زيادة ندبة ثاني أكديج الكخبػف   -ج
 

 كػكبي الدىخة وعصارد:يعخض الججوؿ بعس السعمػمات عغ  -22
معجؿ درجة حخارة  

 الدصح )ْس(
متػسط البعج عغ الذسذ  مكػنات الغالؼ الجػي 

 )مالييغ الكيمػمتخات(
 حػؿ الذسذ فزمغ الجورا

 )عجد األياـ(
معطسو ثاني أكديج  ٓٚٗ الدىخة

 الكخبػف 
ٔٓٛ ٕٕ٘ 

مقاديخ ضئيمة مغ  ٖٓٓ عصارد
 الغازات

٘ٛ ٛٛ 

 األفزل لكػف درجة حخارة سصح الدىخة أعمى مغ درجة حخارة سصح عصارد؟أي اآلتية ىػ التفديخ 
 يستز عصارد مقاديخ أقل مغ أشعة الذسذ لقمة غازات الغالؼ الجػي. -أ
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 الشدبة السختفعة مغ ثاني أكديج الكخبػف في الغالؼ الجػي لمدىخة تدبب ضاىخة الجفيئة )البيت الدجاجي( -ب
 يجعميا تستز حخارة أكثخ مغ الذسذ.زمغ الجوراف األشػؿ لمدىخة  -ج
 .عمى الدىخة ألنيا أقخب إلى الذسذيقل الدقػط السباشخ ألشعة الذسذ  -د
 

جحب الذسذ أكبخ تؤثخ في األرض قػتاف متعامجتاف، قػة جحب الذسذ وقػة الصخد السخكدية، فإذا أصبحت قػة  -23
 الصخد السخكدية فإف:مغ قػة 

 وتحتخؽ كميًا.سػؼ تشجحب األرض إلى الذسذ  -أ
 تشفمت األرض مغ مدارىا وتديخ في خط مدتقيع. -ب
 يدداد اتداع مجار األرض حػؿ الذسذ. -ج
 خ ذلظ عمى حخكة األرض حػؿ الذسذ.ال يؤث -د
 

درجة مئػية وذلظ  271الفخؽ بيغ درجة الحخارة عمى سصح القسخ في الميل والشيار يكػف كبيخًا قج يرل إلى  -24
 ألف:

 القسخ مزيء دائسًا بيشسا الػجو اآلخخ معتع دائسًا.حج وجيي أ -أ
 عة الذسذ عمى جانب أكثخ مغ اآلخخمجة دوراف القسخ حػؿ نفدو كبيخة ندبيًا حػالي شيخ وىحا يؤدي إلى تخكيد أش-ب
 حجع القسخ صغيخ ندبيًا مسا يؤدي إلى تبايغ في درجة الحخارة عمى سصحو بذكل كبيخ. -ج
 ية لمذسذ عغ الرخػر البعيجة عشيا في التخكيب.اختالؼ الرخػر السػاج -د
 

يبجو شكل القسخ متغيخًا بانتطاـ خالؿ كل شيخ. أي مغ اآلتية تسثل التفديخ األفزل لمتغيخ الحي يبجو في شكل  -25
 القسخ؟

  القسخ يجور حػؿ محػره -ب                          األرض تجور حػؿ محػرىا -أ
 الغيـػ تغصي القسخ -د                          القسخ يجور حػؿ األرض -ج
 

 يشتج عغ تداوي زمغ دوراف القسخ حػؿ نفدو وحػؿ األرض: -26
 مغ القسخ ةجيمذاىجة نفذ ال -ب     مذاىجة أشػار القسخ -أ

 قمة تدارع الجاذبية لمقسخ -د   مذاىجة أوجو مختمفة مغ القسخ -ج
 

 ؟الحجع عشجما نشطخ إلييسا مغ األرض، لساذاالذسذ أكبخ مغ القسخ ولكشيسا يطيخاف في نفذ  -ٕٚ
 ألف الذسذ تجور حػؿ نفديا -ب                         القسخ يذع في الشيار فقط -أ

 ألف الذسذ أبعج مغ القسخ -أصغخ مغ األرض             د ألف القسخ -ج
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 انطخ إلى الذكميغ اآلتييغ، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييسا: ***

 

 ضاىخة السج والجدر في البحار والسحيصات بفعل:تشذأ  -28
 رضقػة الجاذبية لكل مغ الذسذ واأل -ب    ػة الجاذبية لكل مغ الذسذ والقسخق -أ

 صخد السخكدي لكل مغ األرض والقسخقػة ال -د    ػة الجاذبية لكل مغ األرض والقسخق -ج
 

 يحجث السج العالي مختيغ في الذيخ عشجما يكػف القسخ: -29
 محاقًا وبجراً  -د  تخبيع أوؿ ومحاؽ -ج      بجرًا وىالالً  -ب       محاقًا وىالالً  -أ

 
 يحجث السج العالي عشجما تكػف الذسذ واألرض والقسخ: -31

 متباعجة -د   بيشيسا زاوية حادة -ج       عمى استقامة واحجة -ب  متعامجة -أ
 

 :ة كبيخة قبل دخػليا الغالؼ الجػي رجعشج عػدة مخكبات الفزاء إلى األرض يتع تقميل سخعتيا بج -31
 لتقميل تأثيخ الجاذبية األرضية عمى السخكبة -ب    تى ال يراب رواد الفزاء بالجوارح -أ

 قميل قػة االحتكاؾ بالغالؼ الجػي لت -د    سيػلة التحكع في مدار العػدة -ج
 

 ماذا يحجث رائج الفزاء بعج الخخوج مغ نصاؽ الجاذبية األرضية: -32
 يبقى وزنو كسا ىػ -د   يديج وزنو -ج  تشعجـ كتمتو -ب    يشعجـ وزنو -أ
 

 العامل الخئيذ في احتخاؽ الجدع الفمكي عشج دخػلو الغالؼ الجػي ىػ: -33
 )أ + ج( معاً  -د         شبيعة مادتو -ج   كتمتو -ب       سخعتو -أ

فكع دورة حػؿ األرض دقيقة،  91إذا عمست أف السحصة الفزائية الجولية تجور دورة كاممة حػؿ األرض كل  -34
 تكسل في اليـػ الػاحج؟

 دورة  ٕٖ -د     دورة ٕٗ -ج   دورة ٙٔ -ب  دورات ٛ -أ
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 حياتشا كيسياء:  الػحجة الخامدة
 

السادة، إبتجاءًا بأكثخ الجديسات تعقيجًا في األعمى ية يسثل أفزل صػرة لتخكيب أي مغ الخسـػ التخصيصية اآلت -1
 وأكثخىا بداشة في األسفل؟

               
 ب              أ

             
 د       ج

 عشرخ عجده الكتمي مداو لعجده الحري ندتشتج مغ ذلظ أف: -2
 العشرخ ال يحتػي عمى بخوتػنات. -أ

 نات.ال يحتػي عمى إلكتخو العشرخ  -ب
 العشرخ ال يحتػي عمى نيتخونات. -ج
 ال يػجج عشرخ يتػفخ فيو الذخط في مقجمة الفقخة. -د
 

 ىػ:لكتخونات ذرة واحجة إعجد ، 27Al13 العشرخ السػضح بالذكل  -3
  ٓٗ-د                        ٚٔ -ج                     ٗٔ -ب                          ٖٔ -أ
 
 فإف عجده الحري: تكافؤه أحاديعشرخ الفمدي لو ثالث مدتػيات  -4
 ٕ٘ -د    ٚٔ -ج   ٔٔ -ب    ٗ -أ
 
 الخامذ فكانت: إجابة أحسج:  العمـػ مغ شمبتو حداب سعة السجارشمب معمع  -5

 إلكتخوف  ٓٓٔ= ٕ(٘×ٕ= )ٕف( ٕإلكتخوف، وكانت إجابة سعيج: سعة السجار = ) ٓ٘= ٕ(٘×)ٕ= ٕف ٕسعة السجار = 
 أي الصالبيغ كانت إجابتو غيخ صحيحة ولساذا؟

   ٕف ٕوليذ  ٕف( ٕأحسج ألف العالقة ىي ) -أ
  ٕف( ٕ)وليذ  ٕف ٕ ألف العالقة ىيسعيج  -ب
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 ٕف ٕكالىسا إجابتو خاشئة ألف سعة السجار الخامذ ال تخزع لمعالقة  -ج

 ( إلكتخوف ٓٓٔ أو ٓ٘كالىسا إجابتو صحيحة، ألف السجار الخامذ يسكغ أف يتذبع بػ ) -د
 
 ألف:في الحرات مدتػيات الصاقة )الخامذ والدادس والدابع( عشج حداب سعة  (2ف 2شصبق العالقة )تال  -6
 ( كبيخة الحجع فيي تتدع لعجد كبيخ مغ اإللكتخونات.ٚ، ٙ، ٘السدتػيات ) -أ

 الحرات تكػف غيخ مدتقخة. -ب
 عمى مدتػيات شاقة فخعية.( ٚ،ٙ، ٘السدتػيات )تحتػي  -ج
 )ب + ج( صحيحاف. -د
 
 ( فإف تػزيعو اإللكتخوني:3-)تكافؤه عشرخ  -7
 (ٖ، ٕ) -د  (              ٖ، ٛ، ٕ) -ج    (         ٖ، ٛ، ٛ، ٕ) -ب        ( ٘، ٛ، ٕ) -أ
 
 شاقة فإف العجد الحري لو: ثالثة مدتػياتصفخ ولو  تكافؤه  Xعشرخ  -8
 ٛٔ -د     ٕٔ -ج    ٓٔ -ب   ٕ -أ
 
 ( وتحػي ذرتو عمى ثالث مدتػيات شاقة فإف ىحا العشرخ ىػ:2+) تكافؤهعشرخ  -9
 20Ca -د      8O -ج    12Mg-ب   11Na -أ

 
 إلكتخونات ىػ: 6تكافؤ العشرخ الحي يحتػي في مدتػى شاقتو األخيخ عمى  -11

 (ٕ)+  -د      (ٕ -) -ج       (ٙ)+  -ب       (ٙ -) -أ
 

 (  فإف ىحا العشرخ ىػ:3) رقع مجسػعتو( و 3( رقع دورتو )X)عشرخ  -11
 16S -د                        15P -ج                   12Mg -ب                            13Al -أ

 
 رتبت العشاصخ في الججوؿ الجوري الحجيث في سبع دورات أفقية وذلظ بدبب: -12

 ساىع في تصػيخ ججوؿ ترشيف العشاصخ سبعة عمساء. -أ
 مدتػيات الصاقة ىػ سبعة.أكبخ عجد مغ  -ب
 ابتجأ تختيب العشاصخ في الججوؿ الجوري بدبعة عشاصخ. -ج
 (.ٚأكبخ عجد مغ إلكتخونات التكافؤ ىػ ) -د
 

 ية عغ الججوؿ الجوري غيخ صحيحة: تأي العبارات اآل -13
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 مختبة في عسػدالعشاصخ ذات الرفات الستذابية  -ب          العشاصخ فيو مختبة حدب العجد الحري        -أ
 تصػر الججوؿ بجيػد عمساء مثل مشجليف ومػزلي -د        العشاصخ الثقيمة مػجػدة أعمى يدار الججوؿ    -ج
 

 عشج الشطخ إلى الججوؿ الجوري الحجيث فإف عجد العشاصخ في أوؿ أربع دورات عمى التختيب ىػ: -14
 (ٛ، ٛ، ٛ، ٕ) -د         (ٛٔ، ٛ، ٛ، ٕ) -ج  (ٛٔ، ٛٔ، ٛ، ٕ) -ب      (ٕٖ، ٛ، ٛ، ٕ) -أ
 

 تبجأ الجورة في الججوؿ الجوري الحجيث بػ: -15
 فمد قػي وتشتيي بغاز نبيل -ب                  الفمد قػي وتشتيي بغاز نبيل -أ

 غاز نبيل وتشتيي بالفمد قػي  -د                غاز نبيل وتشتيي بفمد قػي  -ج
 

 أنو:( يرشف عمى أساس ذلظ 11عشرخ عجده الحري ) -16
 أيػف سالب -د            أيػف مػجب -ج                غاز خامل -ب  غاز نذط -أ

 
 ( يرشف عمى أساس ذلظ أنو:15عشرخ عجده الحري ) -17

 شبو فمد يذتعل بديػلة -د       يل مدتقخغاز نب -ج    إلكتخونات يكتدبفمد ال -ب   فمد يفقج إلكتخونات -أ
 

 :فإف ىحا العشرخ 3، 8، 2عشرخ تػزيعو االلكتخوني  -18
  ٔٔكتمتو الحرية  -يقع في الجورة الثالثة    د -ج    يقع في السجسػعة الثامشة -ب     يقع في السجسػعة الثانية  -أ
 

 ىػ: X[، فإف التػزيع اإللكتخوني لحرة العشرخ 2 ،8 ،8] X+2إذا كاف التػزيع اإللكتخوني لأليػف  -19
 [ٛ، ٛ، ٕ] -د   [ٓٔ، ٛ ،ٕ] -ج  [ٕ، ٛ، ٛ، ٕ] -ب  [ٙ، ٛ، ٕ] -أ
 

 ىػ: Xمعشرخ العجد الحري ل[، فإف 2 ،8 ،8] X+2إذا كاف التػزيع اإللكتخوني لأليػف  -21
 ٕٕ -د           ٕٓ -ج              ٙٔ -ب           ٛٔ -أ

 
 ىػ: Y[، فإف التػزيع اإللكتخوني لحرة العشرخ 2 ،8] Y-2إذا كاف التػزيع اإللكتخوني لأليػف  -21

 [ٛ، ٕ] -د   [ٕ، ٛ، ٕ] -ج   [ٓٔ، ٕ] -ب  [ٙ، ٕ] -أ
 

 ىػ: Y[، فإف العجد الحري لمعشرخ 2 ،8] Y-2إذا كاف التػزيع اإللكتخوني لأليػف  -22



 
 

 لجشة الرف الثامغ                                                                             مشصقة  رفح التعميسية                                                               
 

 مختص تربوي علوم / أ. دمحم عواد                                                                                                                                                                           25

 

 ٗٔ -د    ٕٔ -ج       ٓٔ -ب         ٛ -أ
 

 يسا يأتي:فالعشرخ السختمف  -23
 3Li -د           11Na -ج        1H -ب       37Rb -أ
 

 يأتي:األكديج الذاذ فيسا  -24
 CO2 -د   NO -ج   SO -ب   K2O - أ

 
 :العسمية التي تحػؿ ذرة الكمػر إلى أيػف سالب ىي -25

 فقج بخوتػف  -د  كدب بخوتػف            -ج  فقج إلكتخوف          -ب          كدب إلكتخوف           -أ
 

 الججوؿ الجوري أنو: في (6C)يسكغ وصف الكخبػف  -26
 والسجسػعة الخابعة.، الجورة الثانية يقع في -أ

 يقع في الجورة الخابعة، والسجسػعة األولى. -ب
 يقع ضسغ العشاصخ االنتقالية في مشترف الججوؿ الجوري. -ج
 يقع في بجاية العشاصخ القمػية. -د
 

 إلكتخونات تكافؤ ويػجج في الجورة الثانية مغ الججوؿ الجوري ىػ: 6عشرخ لجيو  -27

 15P -د      14Si -ج   16S -ب    8O -أ
 

 إلكتخونًا؟كيخبيًا ماذا يتكػف عشجما تكتدب ذرة متعادلة  -28
 فمد -د          جديء -ج     أيػف  -ب   مخمػط -أ

 
 يسثل: 8، 8، 2التػزيع اإللكتخوني  -29

 فمد -د       غاز خامل -ج   أيػف سالب -ب       أيػف مػجب -أ
 

 :إلكتخونًا، يتذكل مشيا متعادلةإذا فقجت ذرة  -31
 مادة جدئية -د          مادة حامزية -ج         أيػف  -ب        غاز -أ
 

 ىػ: 18Arاأليػف الحي ُيساثل في تخكيبو اإللكتخوني لعشرخ  -31
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12Mg+2  -د       -17Cl  -ج      16S+2  -ب          +11Na  -أ
 

 

 جسيع العشاصخ اآلتية الفمدات ما عجا: -32
 16S -د      20Ca -ج     17Cl -ب           9F -أ

 
 في األيػف الدالب يكػف: -33

 عجد اإللكتخونات عجد البخوتػنات  -أ
 عجد اإللكتخونات عجد البخوتػنات  -ب
 عجد البخوتػنات = عجد اإللكتخونات -ج
 عجد الشيتخونات  = عجد اإللكتخونات -د
 

 ىػ: 17Cl-1التػزيع اإللكتخوني أليػف  -34
 ليذ مسا سبق -د   (ٙ، ٛ، ٕ) -ج   (ٚ، ٛ، ٕ) -ب   (ٛ، ٛ، ٕ) -أ

 
1التػزيع اإللكتخوني أليػف  -35

11Na+ :ىػ 
 ليذ مسا سبق -د   (ٕ، ٛ، ٕ) -ج   (ٔ، ٛ، ٕ) -ب   (ٛ، ٕ) -أ
 

 يسثل: O-2 2الخمد  -36
 ذرتي أكدجيغ -أيػني أكدجيغ          د -ج  ذرات أكدجيغ ٗ -ب        جديء أكدجيغ - أ

 
 : ىػ الدادسة في مجارىا األخيخعجد االلكتخونات التي تحتػييا عشاصخ السجسػعة  -37

  ٕ -د                    ٙ -ج                  ٗ -ب       ال يػجج عجد محجد              -أ
 

 أي العشاصخ اآلتية يتفاعل مع الساء لحطيًا؟ -38
 الحجيج -د   الرػديـػ -ج   الشحاس -ب   الكالديـػ -أ
 

 عشجما تتفاعل عشاصخ السجسػعة األولى فإنيا:  -39
 دب إلكتخونيغتكت-د           ال تكتدب وال تفقج    -ج           تفقج إلكتخوف     -ب     تفقج إلكتخونيغ    -أ

    
 اشتخاكيا في التفاعالت الكيسيائية: جتكػف أيػنات مػجبة عش -41

 القمػيات األرضية -د   اليالػجيشات -ج   الالفمدات -ب الغازات الشبيمة -أ
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 يجؿ عمى رقع السجسػعة: -41
 عجد إلكتخونات التكافؤ -ب                 جد مدتػيات الصاقة حػؿ الشػاة ع -أ

 عجد إلكتخونات في الحرة -د                       عجد إلكتخونات مدتػى الصاقة األخيخ -ج
 

 اليالػجيشات ألنيا:الجوري بفي الججوؿ عشاصخ السجسػعة الدابعة سسيت  -42
        .الييجروجيغأكثخ العشاصخ ارتباشًا مع عشرخ  -أ

 أكثخ العشاصخ قجرة عمى تكػيغ األمالح.  -ب
   ؟الدائمة ثع الرمبةمغ الغازية إلى الفيديائية تتجرج حالتيا  -ج
   أكثخ العشاصخ ارتباشًا مع الفمدات الشذصة. -د
 

 خػاصيا الكيسيائية لجسيع األسباب اآلتية ما عجا:تتذابو اليالػجيشات في  -43
 لسيميا الذجيج الكتداب إلكتخوف لتربح مذابية لمغازات الخاممة. -أ

 إلكتخونات(. ٚالحتػاء مدتػى شاقتيا األخيخ عمى نفذ العجد مغ اإللكتخونات ) -ب
 ألنيا تقع في نفذ السجسػعة. -ج
 ألنيا تقع في نفذ الجورة. -د
 

 أحادية التكافؤ ألنيا:اليالػجيشات  -44
 تقع في السجسػعة األولى في الججوؿ الجوري. -أ

 تقع في الجورة األولى مغ الججوؿ الجوري. -ب
 تكتدب إلكتخونًا واحجًا أثشاء تفاعميا الكيسيائية ليربح مدتػاىا األخيخ مكتساًل باإللكتخونات. -ج
 خ.تفقج إلكتخونًا واحجًا أثشاء تفاعميا الكيسيائي لتدتق -د
 

 سسيت عشاصخ السجسػعة الثامشة بالعشاصخ الشبيمة لجسيع األسباب اآلتية ما عجا: -45
 ألنيا عشاصخ خاممة مدتقخة. -أ

 ألنيا ال تتفاعل مع العشاصخ األخخى في الطخوؼ العادية. -ب
 ألف تكافؤىا يداوي صفخًا. -ج
 ألف مدتػى شاقتيا األخيخ ال يحتػي أي إلكتخونات. -د
 

 مغ العشاصخ الشبيمة لجسيع األسباب اآلتية ما عجا: 10Neعشرخ الشيػف  -46
 إلكتخونات. ٛألف يحتػي في مجاره األخيخ عمى عجد  -أ

 ألنو مذبع بعجد كامل مغ اإللكتخونات في مدتػى شاقتو األخيخ. -ب
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 ألنو عشرخ نبيل يذارؾ بجسيع إلكتخونات مدتػى شاقتو األخيخ. -ج
 الكيسيائية في الطخوؼ العادية.ألنو ال يجخل في التفاعالت  -د
 

 عجد ذرات األكدجيغ: Ca3(PO4)2في السخكب  -47
 (ٖ) -د    (ٛ) -ج       (ٗ) -ب      (ٕ) -أ
 

 جسيع السخكبات اآلتية أكاسيج ما عجا: -48
 HgO -د                   MgO -ج       Fe3O4 -ب  Na2CO3 - أ

 
 السخكب السختمف فيسا يأتي ىػ: -49

 MgCl2 -د          HCl -ج       NaCl -ب      KCl -أ
 

 ػي:شرخاف اآلتياف سيتكػف أكديج قمعشجما يتحج الع -51
 ت واألكدجيغيالكبخ  -د   البػتاسيـػ واألكدجيغ -ج    الكخبػف واألكدجيغ -ب الشيتخوجيغ واألكدجيغ -أ
 

 ( إذا ارتبصا فإنيسا يختبصاف بخابصة:2 -8 -2(، ص )6 -2العشرخاف السػضحاف )س( ) -51
 ىيجروجيشية -د   تشاسقية -ج   يةتداىس -ب      أيػنية -أ
 

 ، يكػناف مخكب صيغتو الجديئية:2تكافؤه  (B)عشرخ الفمدي ، و 2 تكافؤه (A)عشرخ فمدي  -52
 A2B -د             A2B2 -ج      B2A -ب       AB -أ

 
الريغة الكيسيائية لمسخكب الشاتج مغ (، فإف 12(، والعجد الحري لمسغشيديـػ )7إذا كاف العجد الحري لمشيتخوجيغ ) -53

 اتحادىسا ىي:
 MgN3 -د   MgN -ج   Mg3N2 -ب  Mg2N3 - أ

 
 ( مغ السخكبات اآلتية:2-)تكافؤه السخكب الحي يحتػي عمى عشرخ  -54

 CH4 -د   PH3 -ج   C2H6 -ب   H2S -أ
 

 ية:اآلتالخاصية التي صشفت عمى أساسيا العشاصخ  -55
 الرالبة -مػصميتيا لمحخارة              ب -أ 

 التكافؤ -د المسعاف                        -ج

 مجموعة )ب( مجموعة )أ(

11Na 4Be 

3Li 12Mg 

19K 20Ca 
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 :IIالشحاس  فمػريجية تعبخ عغ تإحجى الريغ الكيسيائية اآل -56
 Cu2F  -د                        Cu2F3 -ج                   CuF -ب               CuF2 -أ 
 

 بعج إكسالظ لمججوؿ اآلتي فإف اسع السخكب وصيغتو الكيسيائية تكػف مغ اليسيغ إلى اليدار: -57
 .................... كمػريج بػتاسيـػ ................... IIأكديج الحجيج  اسع السخكب

 Ca3(PO4)2 .................... Mg(NO3)2 .................... الزيغة الكيسيائية

 نتخات مغشيديـػ    KCl  فػسفات الكالديـػ       FeO      -أ
 نتخات مغشيديـػ     PCl  كبخيتات الكالديـػ     Fe2O2   -ب
 نتخيت مغشيديـػ    KC  فػسفات البػتاسيـػ      FeO     -ج
 نتخيت مغشيديـػ    ClK  كالديـػ  فػسفات       OFe     -د
 

 ( ذرات ىيجروجيغ لتتحج مع ذرة الكخبػف وذلظ ألف:4يمـد ) CH4لتكػيغ جديء مغ غاز السيثاف  -58
 .وف واحجخ تالييجروجيغ إلكالكخبػف يحتػي في مدتػى شاقتو األخيخ عمى أربعة إللكتخونات بيشسا يحتػي  -أ

 .الييجروجيغ أحاديألف تكافؤ الكخبػف رباعي، بيشسا تكافؤ  -ب
 .الييجروجيغ رباعي، بيشسا تكافؤ أحاديألف تكافؤ الكخبػف  -ج
 .كال مغ )أ + ب( صحيحاف -د
 

 أي السػاد اآلتية مثاؿ عمى محمػؿ حسزي؟ -59
 محمػؿ ممحي -محمػؿ سكخي              د -ج      خل        -ب         مادة قرخ األلػاف )مبيزة(     -أ
 

شاقة بيشسا تصمق تفاعالت كيساوية أخخى شاقػة. أي مػغ الستفػاعميغ اآلتيػيغ، تستز بعس التفاعالت الكيساوية  -61
 حخؽ الفحع الحجخي، وانفجار ألعاب نارية يصمق شاقة؟

   انفجار األلعاب الشارية فقط -ب            حخؽ الفحع الحجخي فقط -أ
 ع الحجخي وال انفجار األلعاب الشاريةال حخؽ الفح -د        كل مغ حخؽ الفحع الحجخي وانفجار األلعاب الشارية -ج
 

 ية ال يشتسي لمسخكبات األيػنية:تأحج السخكبات اآل -61
  HCl -د                         CaCl2 -ج                 KCl -ب               NaCl -أ

 
 : 16Yالعشرخ الحي يكػف رابصة أيػنية مع العشرخ  -62

 8X -د       6X -ج    4X -ب      2X -أ
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 تداىسية:ية بو رابصة تأحج السخكبات اآل -63
 NaBr -د                     KBr -ج                HBr -ب             CaBr2 - أ

 
 رابصة تداىسية ىػ:  17Clالحي يكػف مع الكمػر  -64

 12Mg -د    1H -ج   19K -ب   11Na -أ
 

 جسيع العشاصخ اآلتية تكػف رابصة أيػنية مع عشرخ الرػديـػ عجا: -65
 Cl -د    P -ج   Mg -ب    S -أ
 

 عجد ذرات األكدجيغ في السػاد الشاتجة في السعادلة يداوي:  -66
K2CO3 + 2HNO3     2KNO3  +  H2O  +  CO2 

 ٕٔ -د     ٜ -ج    ٙ -ب    ٖ -أ
 

 عشج تفاعل األلسشيـػ مع حسس الكبخيتيظ يشتج: -67
 جسيع ما سبق -د        كبخيتات األلسشيـػ -ج  حخارة -ب   الييجروجيغ -أ
 

عشج تقخيب ليب مغ فػىة أنبػبة بيا حسس ىيجروكمػريظ وفمد الخارصيغ فإف جسيع ما يأتي يسكغ أف  -68
 يحجث عجا:

 يشتج غاز الييجروجيغ -ب   يذتعل الغاز الشاتج بفخقعة خفيفة -أ
 الغاز الشاتج يسكغ استخجامو كسرجر لمصاقة الشطيفة -د    يشتج غاز األكدجيغ -ج
 

 ………… + ..……  HCl + Zn عشجما ُتكسل السعادلة اآلتية:  -69
فإنظ ستحرل عمى غاز إذا ُاستخجـ كسرجر لمصاقة، فإنو سيشتج بيئة نقية خالية مغ السمػثات، فإف الغاز 

 ىػ:
 الشيتخوجيغ -د   الكمػر -ج   األكدجيغ -ب   الييجروجيغ -أ
 

 يشتج راسب مغ: (AgNO3)مع محمػؿ نتخات الفزة  (NaCl)عشج تفاعل محمػؿ ممح الصعاـ  -71
 كمػريج الرػديـػ -د  كمػريج الفزة -ج  نتخات الرػديـػ -ب نتخات الفزة -أ

 
 :H2SO4 حسس الكبخيتيظمغ تأيغ  يشتج -71
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  +H- + (SO4) -د   2H+ + (SO4)-2-ج    H+ + (SO4)- -ب  -H+ + (HSO4) -أ

 

عادلة عشجما تكسل الس -72 يحجث بالزبط ىػ:فإف ما اآلتية:  
  -K+   +   OHيشتج   -أ  

 يتفكظ السخكب في الساء ويعصي أيػنات حخة مػجبة وسالبة -ب
 يتفكظ السخكب في الساء ويعصي إلكتخونات حخة سالبة وبخوتػنات حخة مػجبة  -ج
 كاًل مغ )أ، ب( صحيحاف -د
 

 ُتعصي األحساض عشج ذوبانيا في الساء أيػنات: -73
 الييجروكديج الدالبة -د     الييجروجيغ الدالبة -ج     الييجروكديج السػجبة -ب     السػجبةالييجروجيغ  -أ
 

 السخكبات التي ُتعصي عشج ذوبانيا في الساء أيػنات الييجروجيغ السػجبة ىي: -74
 األمالح -د   القػاعج -ج       األحساض -ب    األكاسيج -أ
 

 :قجرة محاليل األحساض عمى التػصيل الكيخبي -75
 ألنيا تحتػي عمى إلكتخونات حخة الحخكة -أ

 ألنيا تتفكظ في الساء وتعصي أيػنات حخة مػجبة وسالبة -ب
 ألف السحاليل السائة تكػف مخكبات تداىسية مػصمة لمكيخباء -ج
 ألنيا تحتػي عمى بخوتػنات ُحخة الحخكة -د
 

 الساء وتعصي أيػنات حخة مػجبة وسالبة عجا:جسيع محاليل السخكبات اآلتية يسكغ أف تتفكظ عشج ذوبانيا في  -76
 محاليل األمالح -د  محاليل األكاسيج -ج  محاليل القػاعج -ب  محاليل األحساض -أ
 

 الساء السقصخ ال يػصل التيار الكيخبي وذلظ ألنو: -77
 يحتػي عمى أيػنات حخة سالبة فقط -ب   يحتػي عمى أيػنات حخة مػجبة فقط -أ

 مغ السخكبات األيػنية -د  أيػنات حخة مػجبة وسالبةال يحتػي عمى  -ج
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   :ماعجاي صحيح  أتجسيع ما ي -78

  

 -ب                                                              -أ

 

 -د        -ج
 
 

 الػحجة الدادسة : الحخكة السػجية والرػت

 
في الذكل وضع قارب صغيخ عمى سصح الساء عشج انتذار السػجات فإف القارب سيتحخؾ بالشدبة التجاه  -1

 انتذارىا:
 نحػ اليسيغ.   -أ

  نحػ اليدار.    -ب
  لألماـ والخمف. -ج
 لألعمى واألسفل.  -د

                      
 ( 4 -3 –2انطخ إلى الخسع واستخجمو في حل السدائل  )***

 الدمغ الجوري لمسػجة ىػ: -2
 ثانية ٗ.ٓ -دثانية        ٖ.ٓ -ثانية     ج ٕ.ٓ -ب ثانية        ٔ.ٓ -أ
 
 تخدد السػجة ىػ: -3
 ىيختد ٘ -د             ىيختد      ٗ -ج            د     ىيخت ٖ -ب                     ذبحبة / ث ٔ -أ

 سخعة انتذار السػجة ىي: -4
 ـ/ث ٜ -د   ـ/ث               ٖٓ -ج ـ/ث                   ٘ٔ -ب       ـ/ث                 ٕٔ -أ

 ىيختد، فجسيع ما يأتي صحيح ما عجا: 1/2عشجما يكػف تخدد جدع ميتد  -5
 ثانية ٕالدمغ الجوي ليحا الجدع  -ب          الثانيةدع السيتد اىتدازتيغ في الجيحجث  -أ

 )ب + ج( معًا  -د          ثانية ٕالجدع السيتد يحجث اىتدازة كل  -ج

NaCl محمػؿ 

 المصباح مضيء

 محمػؿ سكخي 

 السرباح غيخ مزيء السرباح مزيء

مخففمحمػؿ كبخيتيظ   

 السرباح مزيء
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 اىتدازة كاممة في دقيقتاف، فإف الدمغ الجوري ليحه الذػكة ىػ: 3611ة رنانة بسعجؿ عشجما تيتد شػك -6
 ثانية ٓٙ/ٔ -د   ثانية ٓٗ/ٔ -ج  ثانية ٖٓ/ٔ -ب   ثانية ٕٓ/ٔ -أ
 
ثانية، فإف تخدد الذػكة وكحلظ زمشيا الجوري عمى  21اىتدازة في زمغ قجره 5121شػكة رنانة تيتد بسعجؿ  -7

 التختيب:
 ثانية( ٕٙ٘ىيختد،  ٕٙ٘/ٔ) -ب                ثانية( ٕٙ٘/ٔىيختد،  ٕٙ٘) -أ

 ثانية( ٕٗٓٔىيختد،  ٕٙ٘) -ج                ثانية( ٕٙ٘/ٔىيختد،  ٕٗٓٔ) -ج
 
متخًا، فإذا كانت سخعة ىحه السػجة في الساء  1,7ىيختد، وشػليا السػجي في اليػاء  211مػجة صػتية تخددىا  -8

 ـ/ث، فإف شػليا السػجي في الساء ىػ: 1511
 متخاً  3ٖٗ -د   متخاً  3ٖٚ٘ -ج  متخاً  3٘ٚ -ب      متخاً  3ٚٔ -أ
 
 ي السػجات أسخع انتذارًا:ىيختد، أ 31في الذكل اآلتي تخدد السػجات الثالثة  -9

 )ج(     )ب(          ( أ)
 
 
 
 

 متداوية -د  السػجة )ج( -ج            السػجة )ب( -ب         السػجة )أ( -أ
 

 ىػ:مخمخمة اليػاء ناقػس عشج البجء بتفخيغ اليػاء داخل  إف ما سيحجث لرػت الجخس الكيخبائي -11
 يزعف تجريجياً  -ب                يبقى قػياً  -أ

 يبقى كسا ىػ -د      يكػف ضعيفًا في البجاية ثع يربح قػياً  -ج
 

يػضح الذكل ناقػسًا زجاجيًا بجاخمو جخس كيخبائي، عشج إغالؽ السفتاح )ح( ثع تفخيغ  -11
 اليػاء مغ الشاقػس، يبجأ صػت الجخس بالخفػت وذلظ ألف اليػاء يمـد لسا يأتي:

 الكيخبائي في الجارة.لسخور التيار  -أ
 لمسغشاشيذ داخل الجخس. -ج
 النتقاؿ السػجات الرػتية. -ج
 لمجخس حتى ييتد. -د
 

10 م5

 م

15

 م
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إذا صاح شخز في واد عسيق عمى األرض، فإنو يدسع صجى صػتو مشعكدًا عغ الجباؿ السجاورة، وفي واد  -12
 مساثل عمى القسخ ال يدسع أي صجى. وسبب ذلظ ىػ:

 صغيخة ججًا.قػة الجحب عمى القسخ  -أ
 درجة الحخارة عمى القسخ مشخفزة ججًا. -ب
 ال يػجج ىػاء عمى القسخ ليشتقل مغ خاللو الرػت. -ج
   جباؿ القسخ ال تدتصيع أف تعكذ الرػت. -د

  
 تػجج عمى سصح الذسذ انفجارات ىائمة ال ندسع صػتيا عمى األرض ألف:  -13

 الذسذ بعيجة ججًا عغ األرض              -أ
 غالؼ جػي بيغ الذسذ واألرض يػجج -ب
 الرػت ال يشتقل في الفخاغ بيغ الذسذ ونياية الغالؼ الجػي  -ج
 الرػت يشعكذ عغ سصح الغالؼ الجػي وال يرل إلى األرض -د 
 

يجخيا االتراالت مع بعزيسا بالرخاخ؟ لسػاذا يكػػف مػغ الستعػحر لصػاقسي  يسكغ لصاقسي سفيشتيغ في البحخ أف -14
 عمي مدافة مساثمة فيسا بيشيسا أف يفعال ذلظ؟فزائيتيغ  سفيشتيغ

 الزغط مختفع ججا داخل الدفغ الفزائية -ب                   الرػت يشعكذ في الفزاء -أ
 الفزاء لشقل الرػت مغ خاللو ال يػجج ىػاء في -د                      الدفغ الفزائية تديخ أسخع مغ الرػت -ج
  

 ألف:ال يشتقل الرػت في الفخاغ  -15
 الفخاغ يدسح بسخور التزاغصات وال يدسح بسخور التخمخالت. -أ

 الفخاغ يدسح بسخور التخمخالت فقط. -ب
 ال يػجج وسط مادي تتكػف فيو التزاغصات والتخمخالت. -ج
 الرػت يسخ في الفخاغ ثع يتذتت بعيجًا فال ندسعو. -د
 

 أوساط مختمفة. في أييا يكػف الرػت غيخ مدسػع؟يبيغ الذكل جخسًا كيخبيًا بجاخل ناقػس زجاجي في أربعة  -16
 ثاني أكديج الكخبػف. -أ

 الفخاغ. -ب
 األكدجيغ. -ج
 اليػاء. -د
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 يدتخجـ رواد الفزاء االتراالت الالسمكية مع بعزيع البعس عمى سصح القسخ ألف:  -17
 عجيع الجاذبيةالقسخ  -ب                     جاذبية األرض                ٙ/ٔجاذبية القسخ  -أ

  رضالقسخ يجور حػؿ نفدو وحػؿ األ -د                       ي                  جػ ال يحيط بالقسخ غالؼ  -ج
 
 عشج انتذار السػجات في وسط فإنيا تشقل: -18

 التخدد -د              الصاقة -ج         دقائق الػسط -ب        السادة -أ
 

 ألف الرػت:  ايػؿ وىي قادمة نحػىع قبل أف يخوىاألرض لدساع حػافخ الخذانيع عمى آكاف العخب يزعػف  -19
  ال يشتقل في ىػاء الرحخاء.       -أ
 يشتقل الرػت خالؿ األرض بدخعة أكبخ مغ سخعتو في اليػاء.     -ب 

 يشتقل الرػت خالؿ األرض بدخعة أقل مغ سخعتو في اليػاء.    -ج
 يشتقل الرػت في الفخاغ بدخعة. -د

 

 عشجما يدداد الصػؿ السػجي لسػجة تشتذخ في وسط ما، فإف التخدد: -21
 يدداد ثع يقل -د      يبقى ثابتاً  -ج       يدداد -ب          يقل -أ

 
تع تػصيل ميكخوفػف في جياز رسع الحبحبات، وتسثيل السػجة الرػتية الشاتجة عغ مػلج الحبحبات  -21

ياني في الذكل، فإذا زاد تخدد السػجات الرػتية فإف الخط فكاف شكل السػجة الشاتجة مساثاًل لمخط الب
  البياني الشاتج سيكػف:

                                                
 -د    -ج                -ب                -أ    

 
 سخعة الرػت في الفػالذ أكبخ مغ سخعة الرػت في الساء ألف: -22

 مخونة الساء.معامل مخونة الفػالذ أكبخ مغ معامل  -أ
 كثافة الفػالذ أكبخ مغ كثافة الساء. -ب
 سيػلة تبخخ الساء تقمل مغ سخعة الرػت عشج مخوره بو. -ج
 الػزف الجديئي لمحجيج أكبخ مغ الػزف الجديئي لمساء. -د
 

 تدداد سخعة الرػت في األوساط الرمبة نتيجة: -23
 زيادة الحخكة االىتدازية لمجديئات -ب                          زيادة تقارب الجديئات -أ

 جسيع ما سبق -د                             السادة زيادة كثافة -ج
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 سخعة الرػت )ـ/ ث( السادة
 ٖٜٖ ثاني أكديج الكخبػف 

 ٖٜٗ نيتخوجيغ
 ٖ٘ٗٔ الساء
 ٓٓٔٙ الفػالذ

 

سخعة الرػت في الشيتخوجيغ  :تأمل الججوؿ السقابلبعج  -24
 أكبخ مشيا في ثاني أكديج الكخبػف ألنو:

 يسكغ تبخيج الشيتخوجيغ أكثخ مغ ثاني أكديج الكخبػف. -أ
 كثافة الشيتخوجيغ أقل مغ كثافة ثاني أكديج الكخبػف. -ب
 مغ كثافة ثاني أكديج الكخبػف. أكبخكثافة الشيتخوجيغ  -ج
 أكديج الكخبػف.ندبة مغ في اليػاء الجػي أكبخ الشيتخوجيغ  ندبة -د
 

 سخعة الرػت السشتقل في اليػاء أقل مغ سخعة الرػت السشتقل في غاز ثاني أكديج الكخبػف ألف: -25
   < مخونة غاز ثاني أكديج الكخبػف  مخونة اليػاء -أ

 > مخونة غاز ثاني أكديج الكخبػف  مخونة اليػاء -ب
   اني أكديج الكخبػف كثافة اليػاء < كثافة غاز ث -ج
 > كثافة غاز ثاني أكديج الكخبػف  اليػاء كثافة -د
 

 يرصاد الخفاش فخائدو أثشاء الميل ألنو: -26
                            يخى في الطالـ -أ

 يدتقبل السػجات فػؽ الدسعية السشعكدة مغ الفخيدة -ب
         يدسع أصػات الفخيدة ويحجدىا -ج
 الذعيدتخجـ حاسة  -د
 

 ي:ًا كسا يأتيسكغ تسثيل الحخكة السػجية لمرػت الشاتج عغ اىتداز شػكتيغ رنانتيغ بجأتا االىتداز مع ***
 

 الحالة ) أ (            

 ػػػػػػػػػا متخ 36 اػػػػػػػػػ      
 

 الحالة ) ب (               
 متخ ػػػػػػا 36  اػػػػػػػػػ         

 التسعغ في الذكل الدابق:بعج  -27
 أ( ضعف سخعة الرػت في الحالة )ب(سخعة الرػت في الحالة ) -أ
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 (أقل مغ سخعة الرػت في الحالة )ب (سخعة الرػت في الحالة )أ -ب
 سخعة الرػت في الحالتيغ متداوية   -ج
 فقطال يسكغ السقارنة بيغ سخعة الرػت في الحالتيغ باالعتساد عمى البيانات الدابقة  -د
 

 الصػؿ السػجي لمسػجتيغ الرػتيتيغ السػضحتيغ في الذكل الدابق يكػف: -28
 .( متخٖٙ( يداوي )الصػؿ السػجي في الحالتيغ )أ ، ب -أ

 .متخ( ٘)ب( يداوي ) متخ( وفي الحالة ٓٔالصػؿ السػجي في الحالة )أ( يداوي ) -ب
 متخ(.  ٛٔمتخ( وفي الحالة )ب( يداوي ) ٜالصػؿ السػجي في الحالة )أ( يداوي ) -ج
 .متخ( ٓٛٔ)ب( يداوي ) متخ( وفي الحالة ٖٓٙالسػجي في الحالة )أ( يداوي ) الصػؿ -د
 

 331ية تػضح أربع مػجات صػتية، فإذا عمست أف سخعة الرػت في اليػاء )األشكاؿ البيانية اآلت -29
 ت في الثانية الػاحجة؟ متخ/الثانية( فأي مػجة مشيا تحجث أكبخ عجد مغ االىتدازا

 متخ  15       متخ                     11 متخ                   5متخ               3    
 ا----------ا      ا            --------ا             ا------ا         ا----ا  

                     
  –د                         -ج                     -ب              -أ    
 يتع تخجسة وتفديخ األصػات السختمفة السدسػعة بػاسصة: -31
 األذف الجاخمية والعرب الدسعي -ب                                 األذف الخارجية والػسصى والجاخمية -أ

 األذف الجاخمية واألذف الػسصى -د                                            مخكد الدسع في السخ -ج
 
 فػإذا كانػت سػخعة ثػانيتيغ،أشمقت سفيشة نبزة فػػؽ صػػتية نحػػ قعػخ البحػخ فالتقصػت الشبزػة السشعكدػة بعػج  -31

 ىػ:فاف عسق الساء في مشصقة الدفيشة ـ/ث،  1411الرػت في ماء السحيط ىي حػالي 
 ـ  ٓٓٙ٘ -د              ـٓٓٚ -ج               ـ ٕٓٓٛ -ب      ـ  ٓٓٗٔ -أ

 

ثانية، فإذا  3ثانية، ومخة أخخى بعج  2وقف رجل بيغ جبميغ وأصجر صػتًا فدسع صجى صػتو مختيغ، مخة بعج  -32
 ـ/ث، فإف السدافة بيغ الجبميغ ىي: 341كانت سخعة الرػت في اليػاء 

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

 ال يدسعو اإلنداف". دبيب الشسمة عمى الرخخة الرساء ال يدسعيا اإلنداف ألف:"يتخاشب الشسل صػت  -33
 ىيختد(. ٕٓتخدد التخاشب والجبيب أقل مغ السجى السدسػع عشج اإلنداف )أقل مغ  -أ
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 ألف ىيختد(. ٕٓتخدد التخاشب والجبيب أكبخ مغ السجى السدسػع عشج اإلنداف )أكبخ مغ  -ب
 ف فال يدسعو اإلنداف.ذيدتصيع ىد شبمة األصػت الجبيب والتخاشب ال  -ج
 التخاشب يكػف بمغة ال يفيسيا اإلنداف لحلظ ال يدسعيا اإلنداف. -د
 

 تسيد أذف اإلنداف الرػت الحي تخدده: -34
 كيمػىيختد ٓٓٔ -د      ىيختد ٖٓٓ -ج       كيمػىيختد ٖٓ -ب      كيمػىيختد ٓ٘ٔ -أ

 
 ـ/ث، فإف أكبخ شػؿ مػجي يسكغ لإلنداف سساعو: 341إذا كانت سخعة أمػاج الرػت في اليػاء  -35

 ـ ٓٚٔ -د   ـ ٔ.ٓ -ج   ـ ٖٗ -ب   ـ ٚٔ -أ
 

 ـ/ث، فإف أقل شػؿ مػجي يسكغ لإلنداف سساعو: 341إذا كانت سخعة أمػاج الرػت في اليػاء  -36
 سع ٓٚٔ -د   سع ٚ.ٔ -ج   سع ٗ.ٖ -ب   سع ٚٔ -أ

 
ىيختد(، فإذا كانت سخعة الرػت في اليػاء  681تخددىا )متخًا مغ شكػة رنانة  34عمى بعج يكف شخز  -37

 ، فإف الدمغ الالـز لػصػؿ الرػت لمخجل ىػ:3ـ/341
 ثانية ٕ -د   ثانية 3ٕٓ -ج   ثانية 3ٔٓ -ب   ثػاف   ٓٔ -أ
 

 عشج حجوث الخنيغ ندسع صػتًا قػيًا بدبب: -38
 زيادة شاقة السػجات حيث تتزاعف سعة االىتداز. -أ

 السػجات ذات التخدد السذتخؾ.زيادة سخعة  -ب
 زيادة قجرة السػجات عمى االنتذار في الػسط السحيط. -ج
 زيادة الدمغ الجوري لمسػجات الستداوية في التخدد.  -د
 

 يصمب القائج مغ جشػده أف يديخوا عمى الجدػر بخصػات غيخ مشتطسة: -39
 ثع يشيار. حتى ال يتػافق تخدد سيخ الجشػد مع التخدد الصبيعي لمجدخ فييتد -أ

 حتى ال يحجث رنيغ. -ب
 حتى ال يترادـ الجشػد مع بعزيع بعزًا ويدقصػا أرضًا. -ج
 )أ + ب( معًا صحيحاف. -د
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 ترشيف الكائشات الحية: الػحجة الدابعة
 

"التاجػف" حيػاف يشتج مغ تدواج ذكخ الشسخ وأنثى األسج "المبػة"، و"البغل" حيػاف يشتج مغ تداوج ذكخ الحسار  -1
 وأنثى الحراف "الفخس"، ما الرفة األكثخ احتسااًل ليحا الحيػاف الشاتج؟

    األفخاد الشاتجة لكل مشيا عقيسة -أ
 األفخاد الشاتجة غيخ قادرة عمى التداوج والتكاثخ فيسا بيشيا -ب
 "الشسخ واألسج" "والحسار والحراف" ليدػا مغ نفذ الشػع -ج
 جسيع ما ذكخ صحيح -د
 
 المغة الالتيشية كمغة عمسية لترشيف الكائشات الحية لجسيع األسباب اآلتية عجا واحجة:تع اختيار  -2
 كمساتيا ذات معاف  مخترخة -ب  ألنيا لغة قجيسة وال يػجج مغ يتحجث بيا -أ

 ألف المغات األخخى مثل اإلنجميدية وغيخىا اشتقت مشيا -د   ال تتعخض لمتحخيف أو التغييخ -ج
 
 ترشيف الكائشات الحية عجا واحجة:ىجاؼ جسيع ما يأتي مغ أ -3
    تدييل دراسة الكائشات الحية -أ

  تدييل التعخؼ إلييا -ب
 الختالؼ الكائشات الحية في الذكل والتخكيب وتذابييا في مطاىخ الحياة -ج
 التعخؼ إلى كائشات حية ججيجة وإضافتيا إلى مجسػعاتيا الستذابية -د
 
 مجسػعات الكائشات الحية اآلتية:ع األميبا إلى واحجة مغ بتت -4
 الالفقاريات -د   الفصخيات -ج   الصالئعيات -ب   البجائيات -أ
 
 ترشف البكتيخيا تبعًا لحخكتيا إلى بكتيخيا متحخكة بػاسصة: -5
 األىجاب -ب     األسػاط -أ

 األسػاط واألىجاب -د   غيخ قادرة عمى الحخكة -ج
 
 
 
 بكتيخيا األىجاب:لتدتخجـ ا -6
 لاللتراؽ بأجداـ الكائشات الحية -ب                                                 لمحخكة -أ

 )أ + ب( معاً  -د                                                 ليذ ليا استخجاـ -ج
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 جسيع ما يأتي مغ خرائز البجائيات ما عجا واحجة: -7
 ججارىا الخمػي خاؿ  مغ الدميمػز أو البكتيغ -ب                       وحيجة الخمية -أ

 يا أو جياز غػلجيجر ال تحتػي عمى ميتػكش -د                     تحاط مادتيا الػراثية بغذاء نػوي  -ج
 
 ُسسيت البجائيات بيحا االسع ألنيا: -8
 ال تحاط مادتيا الػراثية بغذاء نػوي  -ب                  وحيجة الخمية -أ

 يتكػف ججارىا الخمػي مغ الدميمػز -د                الكائشات الحية التي تع خمقياأوؿ  -ج
 
  جسيع ما يأتي مغ خرائز مسمكة الفصخيات ما عجا واحجة: -9
    كائشات حقيقة الشػاة وبعزيا وحيج الخمية -أ

 غيخ متحخكة وليا ججراف خمػية يجخل في تخكيبيا البكتيغ -ب
 ذاتية التغحية -ج
 يتكاثخ معطسيا جشديًا والبعس االخخ غيخ جشدي -د
 

 نػع التغحية في فصخ البشديميـػ ىي: -11
 تبادلية -د       تخمسية -ج     تصفمية -ب   تقايزية -أ
 

 "تشذأ األششات بدبب عالقة تقايس بيغ الكائشات الحية". العالقة الخصأ ىي بيغ: -11
 فصخ وبكتيخيا -د  وشحمبفيخوس  -ج  بكتيخيا ونبات الفػؿ -ب   فصخ وشحمب -أ
 

 العالقة التقايزية )التكافمية( بيغ فصخ وشحمب تكػف ما يأتي: -12
 متحالالت -د   أششات -ج   متخمسات -ب   شفيميات -أ
 

 جسيع ما يأتي مغ خرائز مسمكة الصالئعيات ما عجا واحجة: -13
 غيخ معقجة التخكيب تختمف عغ الشباتات والحيػانات مغ حيث أنيا -ب  كائشات حية حقيقة الشػاة  -أ

 بعزيا لو ججار خمػي وبالستيجات -د   جسيعيا ذاتية التغحية -ج
 

 يعتقج العمساء أف لمجياتػمات دورًا ميسًا في تكػيغ البتخوؿ وذلظ ألنيا: -14
 تخدف الغحاء في جدسيا عمى شكل نذا -ب   تخدف الغحاء في جدسيا عمى شكل سكخ -أ

 تخدف الغحاء في جدسيا عمى شكل شاقة -د   زيتتخدف الغحاء في جدسيا عمى شكل  -ج
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 مغ األوليات التي تدبب إسيااًل شجيجًا وضيػر دـ ومخاط في البخاز والذعػر بالغثياف وفقجاف الذيية: -15
 البخاميديـػ -د  التيخبانػسػما -ج  األنتاميبا ىدتػلتيكا -ب    البالزمػديـػ -أ
 

 كا:ىدتػلتي السخض الحي يدببو شفيل األنتاميبا -16
 الكػليخا -د    السالريا -ج   الدحار األميبي -ب   الشـػ السسيت -أ
 

 الرشػبخ مغ الشباتات:و الدخو  -17
 الالوعائية البحرية -ب                         الػعائية الالبحرية -أ

 الػعائية البحرية مغصاة البحور -د                        الػعائية البحرية معخاة البحور -ج
 

 :بدببلمشباتات السخخوشية القجرة عمى مقاومة تغيخات الصقذ  -18
    شكميا مخخوشي -أ

 أوراقيا بديصة إبخية يغصييا الذسع مسا يسشع تبخخ الساء -ب
   درجات الحخارة العالية والبخد وثقل الثمػج ياتحسم -ج
 جسيع ما سبق صحيح -د
 

 الشبات السختمف فيسا يأتي ىػ: -19
 الرشػبخ -د   الدخو -ج   الفيػناريا -ب   الخشذار -أ
 

 السختمف ضسغ الشباتات اآلتية ىػ: -21
 الفيػناريا -د   إسفاغشـػ -ج   الدخو -ب   الخشذار -أ
 

 الذكل السخخوشي لمرشػبخيات يداعجىا في جسيع ما يأتي ما عجا واحجة: -21
 العاليةالسخونة  -د  مقاومة الجفاؼ -ج  مقاومة الخياح -ب   مقاومة الثمػج -أ
 

 :أو مزاعفاتيا وتعخقو شبكيًا فإنو يرشف ضسغ 5أو  4إذا كاف عجد السحيصات الدىخية لشبات  -22
 ذوات الفمقتيغ -د   ذوات الفمقة -ج  السخخوشيات -ب   الحدازيات -أ
 

 ترشف اإلسفشجيات كحيػانات رغع أنيا غيخ متحخكة لجسيع األسباب اآلتية ما عجا: -23
 غيخ ذاتية التغحية -ب                             متعجدة الخاليا -أ

 تزع القميل مغ الخاليا الستخاصة -د                             ليا ججار خمػي  -ج
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 األخصبػط يػصف بػ: -24
 وجػد رئتيغ لمتشفذ -ب    مذابو في بعس خػاصو السحار -أ

 مادة ىالميةبقتيغ بيشيسا شيتكػف جدسو مغ  -د     بو خاليا السعة )لػامذ( -ج
 

لجيظ خسدة أنػاع مغ الحذخات ىي )الشسل، الحباب، البعػض، الفخاشة، الخعاش(، ما الرفة التي ال تذتخؾ  -25
 فييا جسيع الحذخات الدابقة:

 ليا زوج واحج أو زوجيغ مغ األجشحة -ب                      ليا ستة أرجل -أ
 يا مقدع إلى ثالث مشاشقجدس -د                     عجيسة األجشحة كالشسل -ج
 

 الحيػاف الالفقاري السختمف في عجد األرجل ىػ: -26
 الجسبخي  -د   الشحل -ج     العشكبػت -ب         العقخب -أ

 
 أنػاع الحذخات؟ ما ىي الخرائز السذتخكة بيغ جسيع -27

  األرجل عجد جداء الجدععجد أ

 أ 2 4

 ب 4 2

 ج 6 3

 د 8 3

 الحيػانات رقيًا وتصػرًا". الرفة السسيدة التي تعبخ عغ الحبميات ىي:"تزع شعبة الحمبيات أكثخ  -28
 تتسيد بػجػد مادة الييسػجمػبيغ في خاليا دميا الحسخاء -أ

 تذتخؾ جسيعيا في وجػد حبل ضيخي وعسػد فقاري يستج بصػؿ الجدع -ب
 تخمػ خالياىا الحسخاء مغ الشػاة  -ج
 درجة حخارة جدسيا ثابتة -د
 

 اآلتية في الدسكة لو نفذ وضيفة الخئة عغ اإلنداف:أي األعزاء  -29
 القمب -د       الخيذـػ -ج     الجمج -ب       الكمية -أ
 

 "عشج إزالة السثانة اليػائية مغ األسساؾ العطسية" فإف جسيع االحتساالت الػاردة يسكغ أف تحجث عجا واحجة: -31
    تصفػ الدسكة عمى سصح الساء -أ

 الساءتغػص الدسكة داخل  -ب
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 تديل قجرة الدسكة عمى الصفػ والغػص في األعساؽ السختمفة -ج
 تربح الدسكة معمقة داخل الساء فال تغػص وال تصفػ -د
 

 قجرة األسساؾ العطسية عمى الحخكة العسػدية في الساء بدبب: -31
 ستخاكبةالسدتجيخة و ال ىاقذػر  -ب        سبشي مغ عطاـيا الىيكم -أ

 يداعجىا عمى الحخكةالحي نديابي اإلشكميا  -د        مثانة عـػ ىػائية احتػئيا -ج
 

 عشجما تتػقف سسكة القخش عغ الحخكة والدباحة فإنيا تسػت وذلظ بدبب: -32
    يتجسج الجـ في عخوقيا -أ

 عجـ وجػد مثانة عػـ بجاخميا -ب
 ال يجخل الساء السحسل باألكدجيغ لمفع وال تدتصيع التشفذ فتسػت -ج
 ألف جدسيا مفمصح وليذ إنديابي -د
 

 :ظػات الصيػر عمى أكياس ىػائية وذلتحتػي رئ -33
 لكي تكبخ حجسيا وقتسا تذاء -ب               لتداعجىا عمى سخعة التشفذ  -أ

 لتخدف فييا اليػاء لػقت الحاجة -د              لتداعجىا عمى االرتفاع واليبػط أثشاء الصيخاف -ج
 

 الحيػانات الباردة الجـ؟ الحيػانات الحارة الجـ عغكيف تختمف  -34
 .االحتخاؽ الغحائي بقجر أكبخ في السشاخ الحار الحيػانات الحارة الجـ تقـػ بعسمية -أ

 .األسخ الحيػانات الحارة الجـ أكثخ شخاسة عشج -ب
 .درجة حخارة الجـ أكثخ ارتفاعاً  الحيػانات الحارة الجـ تكػف عشجىا -ج
 .حخارة داخمية ثابتة نػعا ما عشج جسيع درجات حخارة الجػ الحارة الجـ تحتفظ بجرجة الحيػانات -د
 

 ي:عتيغ كسا ىػ مدجل في الججوؿ اآلتقاـ سعيج بترشيف بعس الحيػانات إلى مجسػ  -35
 عسمية ترشيف الحيػانات؟ما الرفة التي استخجميا في 

 األشخاؼ - أ
 العيػف   - ب
 الجياز العربي -ج
 الجمج -د
 
 صعػبة اإلمداؾ بالزفجع بدبب: -36

 ٕالسجسػعة  ٔالسجسػعة 
 الثعابيغ البذخ

 الجيجاف الكالب
 األسساؾ الحباب
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 جمجه رشب عميو شبقة رقيقة ججًا مغ مادة تذبو السخاط -ب   سخعة حخكتيا وارتفاع قفدتو -أ
 الخػؼ مشو ألف بعزو ساـ -د   بخاعتو في السكػف والتخفي -ج
 

قخيبة مغ البخؾ ووالسدصحات السائية، بيشسا تبتعج العالجع )ذكػر الزفادع( وتججىا في تبقى إناث الزفادع  -37
 الحقػؿ وذلظ ألف:

 اإلناث تحب الدباحة والحكػر تجمب الصعاـ -أ
 ب اإلناث تعػد لمساء لتبيس ويفقذ البيس في الساء

 اإلناث تتشفذ بالخياشيع بيشسا الحكػر بالخئتيغ -ج
 العالجع فال. اشتػي أماإلناث تعسل بيات  -د
 

 حيػاف فقاري يتشفذ بػساشة رئة واحجة بديصة يسكغ أف يكػف: -38
 الزفجع -د   الثعباف -ج   العمجـػ -ب   الدمسشجر -أ
 

 جسيع ما يأتي مغ شخؽ تشفذ البخمائيات عجا واحجة: -39
 الجمج -د   الحيل -ج   الخياشيع -ب   الخئتاف -أ
 

 ُسسيت الثجييات بيحا االسع: -41
 ألف بعزيا يبيس وُيخضع صغاره -ب      ألف معطسيا يمج ويخضع صغاره -أ

 ألف جمجىا مغصى بالذعخ أو الػبخ -د    ألنيا تستمظ غجد ثجيية تخضع صغارىا بعج الػالدة أو فقذ البيس -ج
 

 القصط عمى صمة قخابة قػية مع واحج مغ الحيػانات اآلتية: -41
 البصخيق -د     دعازفال -ج       الحيتاف -ب         التساسيح  -أ

 
 الخفاش يصيخ ولكشو ال يعتبخ مغ الصيػر والحػت يعير في البحار وال يعتبخ مغ األسساؾ ألف: -42

 الخفاش يعتبخ مغ الدواحف الصائخة -ب           تخضع صغارىا الخفاش والحػت مغ الثجييات ألنيا -أ
 ت مغ الكائشات الحية التي ال تمجالخفاش والحػ  -د                                الحػت يعتبخ مغ البخمائيات -ج
 

 :قػية مع واحج مغ الحيػانات اآلتيعمى صمة قخابة الخفاش  -43
 خالشد -د   التسداح -ج   البػمة -ب   األسج -أ

 
 عمى صمة قخابة قػية مع واحج مغ الحيػانات اآلتية:الشعاـ  -44
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 الكمب -د   الغداؿ -ج   الرقخ -ب   الدحمية -أ
 

تػجج في مدرعة شالب عجة حيػانات، وقج حرل عمػى مجسػعػة مػغ السعمػمػات حػػؿ درجػة حػخارة الحيػػاف )أ(،  -45
 والحيػاف )ب( وذلظ في أوقات مختمفة مغ الدشة، ساعج الصالب في اختيار السالحطة الرحيحة.

 درجة حخارة الغخفة في شيخ درجة الحخارة
 أغدصذ مارس يشايخ اسع الحيػاف
 ـ ْ ٜٖ ـ ْ ٕ٘ ـ ْ ٓٔ الحيػاف )أ(

 ـ ْ ٜٖ ـ ْ ٜٖ ـ ْ ٜٖ الحيػاف )ب(
 الحيػاف )ب( برحة جيجة ألف درجة حخارتو ال تتغيخ، بيشسا الحيػاف )أ( مخيس. -أ

 الحيػاف )أ( مغ ذوات الجـ الحار في شيخ أغدصذ وبارد في شيخ يشايخ والحيػاف )ب( العكذ. -ب
 الغخفة تؤثخ عمى الحيػاف )أ( و الحيػاف )ب( في شيخ أغدصذ حيث تتداوى.درجة حخارة  -ج
 درجة حخارة الغخفة تؤثخ عمى الحيػاف )أ( وال تؤثخ عمى الحيػاف )ب(. -د

 

 . بيشسا تتشقل الصيػر وتأكل كثيخاً  أو ال تأكل بتاتاً  ىادئة وتأكل قميالً  في األياـ الباردة تزصجع الثعابيغ -46
 األفزل لتػضيح ىحه الفكخة؟ ما ىػ البياف

 بجوف رير لمتجفئة، تذعخ الثعابيغ بجرجة مغ البخد تجعميا غيخ قادرة عمي التحخؾ ألف كال الحيػانييغ بارد الجـ، ولكغ -أ

 الجـ، والبج ليا أف تشاـ خالؿ الذتاء عمى عكذ الصيػر، فإف الثعابيغ ساخشة -ب

 وتتأثخ بالجػ البارد بقجر أقل مغ تأثخ الثعابيغالجـ  خالؼ الثعابيغ، فإف الصيػر باردة -ج

 والبج ليا مغ أف تأكل كثيخا لتحتفظ بجرجة حخارتيا عمى عكذ الثعابيغ، فإف الصيػر ساخشة الجـ، -د
 

 سمحفاة.  أفزل ترشيف ليحه الحيػانات ىػ: –دولفيغ –خفاش –تسداح –ثعباف –حػت -47
 شيػر مقابل بخمائيات -زواحف مقابل ثجييات     د -زواحف    ج اسساؾ مقابل -فقاريات مقابل ال فقاريات    ب -أ
  

 عشج الزفجع، ما ىػ العزػ الحي يقـػ بشفذ الػضيفة التي تقـػ بيا الخئتاف عشج العرفػر؟ -48
 القمب -د     الكبج -ج   الجمج -ب   الكمية -أ

 
 الترشيف األكثخ احتسااًل ليحا الحيػاف؟لشفتخض حيػانًا لو حخاشف ال يدتخجـ سػى رئتيو لتبادؿ الغازات. ما ىػ  -49

 حيػاف بخمائي -حيػاف ثجيي              د -حيػاف زاحف               ج -سسكة               ب -أ
 

 ي مغ الخرائز العامة لمبخمائيات عجا واحجة:جسيع ما يأت -51
 يتكػف قمبيا مغ ثالث حجخات -ب  جمػدىا رشبة خالية مغ الحخاشف -أ

 ليا زوجاف مغ األشخاؼ تدتخجميا لمدباحة والفقد والسذي -د   حخارة جدسيا ثابتةدرجة  -ج
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 تجخل الدحالي البيات الذتػي بدبب: -51
 ألنيا مغ ذوات الجـ الحار -ب                        لجػ وعجـ قجرتيا عمى ضبط حخارتياانخفاض درجة حخارة ا -أ

 ج( ) أ + -د                                                       ألنيا مغ ذوات الجـ البارد -ج
 ة الصيػر التي تداعجىا عمى الصيخاف عجا واحجة:كجسيع ما يأتي مغ خرائز مسم -52

  عطسة القز عخيزة بارزة بيا عزالت صجخية قػية -ب    عطاميا مجػفة خفيفة الػزف  -أ
 يترل بالخئتيغ أكياس ىػائية -د الحار(درجة حخارة جدسيا ثابتة )مغ ذوات الجـ  -ج
 

 ي:تالتي تتغحى عمى شيػر أخخى باآل تستاز الصيػر -53
 وجػد مخالب في األقجاـ. -ب                      مشقار حاد ومقػس. -أ

 ) أ + ب( معًا. -د                       مشقار شػيل ورفيع. -ج
 

 :تختمف الصيػر عغ الحذخات ألف لمصيػر -54
 رير -د   بيس -ج    أرجل -ب     أجشحة -أ
  

 ي تشصبق عمى الصيػر والثجييات معًا:أتواحجة مسا ي -55
 ليا عسػد فقاري وتتشفذ بالخئتيغ  -ب                   وجػد أسشاف                                   -أ

 تتكاثخ بالبيس -د                                     تحتػي عمى أكياس ىػائية -ج
 

 ية أكثخ تفديخًا لدبب تػاجج الثجييات في السشاشق الباردة ججًا مغ العالع بيشسا الدواحف ال تتػاجج:أي الجسل اآلت -56
 كاًل مغ الدواحف والثجييات مغ ذوات الجـ البارد ولكغ الثجييات ليا فخاء لتجفئتيا. -أ

 غ الدواحف تذعخ بالبخودة عشجما تغيخ جمجىا.كاًل مغ الدواحف والثجييات مغ ذوات الجـ الحار ولك -ب
 ألف الثجييات وليذ الدواحف مغ ذوات الجـ الحار فإف حخارة جدسيا تتكيف مع الحخارة الخارجية. -ج
 ألف الثجييات وليذ الدواحف مغ ذوات الجـ الحار فيي ستحافظ عمى حخارة جدسيا مغ عسمية األيس. -د
 

ي يحػجث لمحيػانػات أثشػاء خد القػارص ونقػز الغػحاء، أي مسػا يػأتتشجػػ مػغ البػتقـػ الحيػانات بالبيات الذتػي ل -57
 البيات الذتػي:

  جة حخارة جدسيا الجاخمية تدداددر  -ب                يتػقف دميا عغ الجوراف -أ
 عجؿ التسثيل الغحائي في أجداميايشخفس م -د               تبقى كسية الجىػف في جدسيا ثابتة -ج
 

 يحجث عشجما يكػف الحيػاف في سبات؟ماذا  -58
 يتػقف عغ التشفذ -ب                   ال تػجج حياة في أي جدء مغ جدسو -أ

 يدتخجـ شاقة أقل مغ وقتسا يكػف نذيصاً  -د                  نذيصاً  درجة حخارتو تكػف أعمي عشجما يكػف  -ج
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 : ساشةخمج الساء والقشفج مغ الثجييات يتكاثخا بػ  -59
 الػالدة ووضع البيس -االستشداخ             د -الػالدة            ج -ب       وضع البيس             -أ
 

 حيػاف خافس السشقار يعير في استخاليا وقج صشفو العمساء مغ الثجييات عمى الخغع مغ أنو يبيس ألنو: -61
 تشسػ البيزة داخل جدع الحيػاف -ب                يخضع صغاره -أ

 يخعى صغاره كسا تفعل األرانب -د                       يفتخس الحيػانات األخخى  -ج
 

 ما ىي السيدة التي ال تسمكيا إال الثجييات: -61
 غجد تفخز الحميب -ب                        عيػف تدتصيع أف تسيد األلػاف -أ

 الحخاشفأجداـ تحسييا  -د                         جمج يستز األكدجيغ -ج
 

 جسيع الحيػانات الفقارية اآلتية درجة حخارة جدسيا ثابتة عجا واحجة: -62
 الجولفيغ -د   الفقسة -ج   القخش -ب   الحػت -أ
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