
 م7108-7107 لمرف الخامس والحياة في مادة العمهم نسهذج تجريبي لالختبار الهطشي التحريمي السهحد

 مدرسة ذكهر الذهكة اإلعدادية        سية                                        ــــــــــــح التعميـــــــــــــــقة رفـــــــــــــــــــــــمشط

                                                                         داد السعمم : أ. نزال مذاوخـــإع                   متابعة السختص التربهي : أ. دمحم عهاد                            
 ( ةعالم 50)                                                                                          الدؤال األول:

 عالمات(   6)                                                                                  أكسل الفراغات اآلتيةأ. 

 ...................... . يحسي العظاـ منالدائل المدج السهجهد بين السفاصل  .0
 .............. .و...............وبريمة الذعخ و أوعية دمهية تحتهي طبقة األدمة عمي  .7
 ................ .الجقائق وتدسي ىحه الخاصية ب ............ يستمك  الجالك  والسجلهؾ خاصية  .3
 .................... .والغازية ....................الدائمةمن مذتقات الشفط  .4
 .عمي تحهيل الرخهر الستحهلة والخسهبية الي نارية .................تعسل  .5
ومعادف تتكهف من أكثخ من عشرخ ......................تتكهف من عشرخ واحج مثل  تشقدم السعادف الي معادف .6

 ................  .مثل 
 ................... .و .................العهامل التي تداعج عمي تكهف الشفط  .7

   عالمات ( 3.5:                                                                       )أذكر فائدة واحدة لكل من ب.

 ........................................................................................... العسهد الفقاري  .1
 .....................................................................................................لقارا .2
 ...........................................................................................معجف الكبخيت  .3
 .......................................................................................الكذاؼ الكيخبائي  .4
 ........................................................................................العزالت السمداء .5
 .............................................................................الغجد الجىشية في جمج االنداف .6
 ...........................................................................................مانعة الرهاعق .7

 عالمات( 3.5)                                                     الرخهر التالية حدب الجدولصشف كل من  ج.
 الرخخ السمحي( -الحجخ الجيخي  -الشايذ -البازلت -الجخانيت -الخخاـ

 صخهر متحهلة صخهر رسهبية صخهر نارية
   
   



 

لقزيب زجاجي مجلهؾ  الحثارسم الذحشات الستكهنة عمي قخص الكذاؼ الكيخبي وعمي ورقتيو في حالة المسذ وحالة . د
  )عالمتاف(                             .وأفدخ سبب انفخاج ورقتي الكذاؼ الكيخبي في كل مشيسا.كال عمي حجا  بالحخيخ ،

 الذحن بالحث-ب                        الذحن بالمسذ - أ

                                                       

 : ..................................التفديخ                   ................................ :التفديخ 

        ...................................                           .................................. 

                                  عالمة (       05:                                                                                          )الدؤال الثاني

 عالمات( 5)                                                       :ضع دائرة حهل رمز االجابة الرحيحة فيسا يميأ.

 : أي العبارات التالية غير صحيح بالشدبة لألقراص الغزروفية  .0
 ارتباط فقخاتو مع بعزيا بالغزاريفب .            تسشع احتكاؾ عظاـ العسهد الفقاري ببعزيا               . أ

 اقع عميو      تداعج عمي تحسل الزغط اله االتجاىات                 ج .  تدسح لمعسهد الفقاري بالحخكة في جسيعج . 
 : ال يعتبر الزجاج معدنا ألنو .7

    د. لو تخكيب كيسيائي محجد          غيخ عزهي . ج      غيخ متبمهر. ب                   طبيعي . أ
  

 : كم يبمغ عدد الزمهع في جدم االندان والسحيطة بالقمب والرئتين .3
 48. د                       12. ج   24 . ب   22 . أ

 ؟عشد دلك ساق زجاج بقطعة حريرماذا يحدث  .4
 يكتدب الحخيخ شحشة سالبة  .ب تشتقل الذحشات الدالبة من الدجاج لمحخيخ          . أ

 جسيع ما سبق . د مهجبة                        يكتدب الدجاج شحشة  . ج
 :أي من اآلتي ال يعتبر من مكهنات الشفط الدائمة  .5

 الكيخوسين. د  القار. ج                      الدهالر. ب            البشدين  . أ
 :ما ىي الطريقة التي ال يفقد فييا الجدم الذاحن جزء من شحشتو .6

 مسا سبق . ليذد          الجلك. ج                        لتأثيخا. ب      المسذ . أ
 الزهء الشاتج عن انتقال شحشة كيربائية بين سحابتين مذحهنتين: .7



 سبقمسا  . ليذد الراعقة . ج البخؽ    . ب الخعج        . أ
 اين تهجد خزانات السياه الجهفية في طبقات الرخهر: .8

 أسفل طبقة صخخية مشفحة لمساء .ب           أعمي طبقة صخخية غيخ مشفحة لمساء .أ
 بين طبقة مشفحة وغيخ مشفحة . د        أعمي طبقة صخخية مشفحة لمساء . ج

 :يمي ال يعتبر من مرادر السياه التي تغذي السياه الجهفيةأي مسا . 9

 د. األنيار الجائسة والسهسسية            ج. اليشابيع              ب. الجميج السشريخ                أ. األمظار 

 أي مسا يمي يعتبر من الرخهر الرسهبية الكيسيائية :. 01

 د. الرخخ الظيشي         ج. الحجخ الجيخي           ب. الرخخ الخممي         أ. السمح الرخخي    

 

 

  عالمات( 5)                                                                                 -عمل ما يأتي: .ب 

 .يهجج زوجاف عائساف من القفص الرجري  .1
...............................................................................................................      

 . ةإلى درجات حخارة عالي تكخيخهيدخن الشفط الخاـ أثشاء  .2
............................................................................................................... 

 .سسيت العزالت الييكمية بيحا االسم  .3
................................................................................................................ 

 .تدود مانعة الرهاعق بعرا معجنية مجببة  .4
................................................................................................................  

 .استخجـ السرخيهف القجماء الرخهر الشارية في بشاء التساثيل  .5
................................................................................................................ 

  )عالمتان(                         :  حدد عمى الرسم نهع الذحشة الستكهنة عمى الكرات في كل حالة مسا يأتي. ج

                                                                                                 

 

 ..........ػػػ...............الذكل يسثل الذحن ب              ...........ػػػ................الذكل يسثل الذحن ب

 

................................... 
 ...........................          ؟  ؟ 

 ؟  ؟ 



 

 

 عالمات( 3)                                                 ثم أجب عن األسئمة التالية: يلالتاتأمل الذكل  . د
خدانات السياه –يسثل : )السريجة الشفظية  السقابل أمامك الذكل .1

 .الجهفية(
 ....................ي طبقة من الغاز ىالظبقة التي تعمه طبقة  .2
 ....................الظبقة السهجهدة أسفل الغاز ىي طبقة من  .3

 

 

 أكسل الفخاغ من خالؿ الذكل السقابل الحي أمامك :

 .ة  االماميةملمعز......................حجث  (1رقم ) لذكلافي  .1
 .االمامية لمعزمة.....................حجث  (2رقم ) لذكلافي  .2
 (2(                      )1)                 .  ............................العزالت تعسل في مجسهعات .3

 

 عالمات( 03)                                                                                        الدؤال الثالث:

 عالمات ( 3)                       ( أمام العبارة الخاطئة: xالرحيحة وعالمة )  ( أمام العبارة √ضع عالمة ) . أ
 .تكهف الشفط من بقايا الكائشات البحخية السيتة بفعل الزغط والحخارة )     (  .1
 .يدتظيع االنداف التحكم في الحخكات التشفدية في جدسو وايقافيا )     ( .2
 . من الرخهر السشفحة لمساء تتجسع السياه الجهفية عمي طبقة)     (  .3
 . الكهارتد يعتبخ من معادف السخكبات)     (  .4
 )     ( التذشج ىه انبداط ال يتبعو انقباض .5
 . )     ( عجد شحشات الجالك يداوي عجد شحشات السجلهؾ لكشيسا مختمفاف في نهع الذحشة .6

 

 

 



              عالمات ( 4)                                                              -: حدب الجدول فيسا يميقارن  . ب

 

 

 عالمات( 6)                                         يشاسبو من السجسهعة ) ب(صل من السجسهعة )أ (  مع ما ج . 

 .)      ( يتهاجج عمي عسق كبيخ في باطن االرض ويحتاج حخارة أكبخالعزالت القمبية    .1
 .)      ( ناتج عن تحهؿ حجخ الجخانيت البذخة             .2
 .الجمجالجدم السذحهف   )      ( الظبقة التي نخاىا من  .3
 .)      ( تداعج في ضخ الجـ الي جسيع أنحاء الجدمالراعقة           .4
 .)      ( يستمك اما شحشة سالبة أو شحشة مهجبة الشايذ            .5
 .)      ( تفخيغ كيخبي بين الدحابة السذحهنة وأجداـ مذحهنة عمي األرض يعي   الغاز الظب .6

 

 

 
 وجو السقارنة

                            

   نهع العزمة
 البذخة الجاخمية البذخة الدظحية وجو السقارنة

   وجهد صبغة السيالنين
 السذحهف بذحشة سالبةالجدم  الجدم السذحهف بذحشة مهجبة وجو السقارنة

   عدد الذحشات الدالبة
   يفقد/يكتدب
 الرخهر الخسهبية العزهية الرخهر الخسهبية الفتاتية وجو السقارنة

   مثال عمييا
 السياه السالحة السياه العحبة وجو السقارنة

ندبة تهزيعيا عمي سطح االرض 
 )أكبر/أصغر(

  



                                                                                 عالمات ( 7)                                                                                       الدؤال الرابع :

 

  )عالمتان(                                                     أكتب السرطمح العمسي الدال عمى كل مسا يمي . أ
 . مشظقة اتراؿ األطخاؼ الدفمية بالعسهد الفقاري (      )            .1
 . صهت عاؿ يحجث نتيجة تسجد اليهاء بذكل مفاجئ(      )            .2
  في الظبيعة ليذ من صشع االنداف ويعتسج عميو في تمبية حاجاتو ءكل شي)                (  .3
 .قدرة التربة أو الرخهر عمي تسرير الساء واليهاء من خالل مداماتيا )                ( .4

 
 
 
 

 عالمات( 5)                                                                   ماذا يحدث في الحاالت اآلتية  ب.

 .............................................................  اذا كاف العسهد الفقاري يتكهف من عظسة واحجة .1
 .....................................................................  تقخيب بالهنين تم دلك كمييسا بالرهؼ .2
 .......................................................الشفظية إلى مشظقة الشفط وصهؿ األنابيب في السريجة  .3
 .....................................................كمهريك  الي الخخاـ رو عشج اضافة قظخات من حسض الييج .4
 .....................................................تعخض صخخ الجخانيت الشاري الي ضغط وحخارة شجيجين  .5

 

 

 

 

 تسشياتشا لكم بالتهفيق والشجاح

 ـ2218مارس 

 
 


