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Subjectالعلوم
Scienceالمادة

Example/Exercise****Page

Gradeالصفحةتمرين/مثال
الصف

تكوين الصور باستخدام المرايا

StreamGeneralFormation of images by using mirrors

العامالمسار
الصور الحقيقة والتقديرية

Number of QuestionsReal and virtual images

عدد األسئلة
    تكوين الصور باستخدامم العدسات

Type of QuestionsMCQsFormation of images by using lenses

اختيار من متعددطبيعة األسئلة
    استخدامات العدسات

Marks per QuestionUses of lenses

الدرجات لكل سؤال
    األجهزة البرصية 

Maximum Overall Grade*Optical Instruments

*العالمة القصوى الممكنة
تابع األجهزة البرصية

Exam DurationOptical Instruments- follow

مدة االمتحان
    التغذية

Mode of ImplementationNutrition

طريقة التطبيق
ي المتوازن

النظام الغذائ 

Abalanced Diet

وظائف جهاز الهضم 

Functions of the digestive system

كيف تعمل أجزاء الجهاز الهضمي مًعا 
How do the parts of the digestive system work together 

وظيفة جهاز اإلخراج

Functions of the excretory system

    تفاعل جهاز اإلخراج مع أجهزة الجسم األخرى 
Interaction between excretory system with other body sys

    الوظائف األساسية للجهاز الدوري 

Main Functions of the excretory system

    تدفق الدم عبر القلب والجسم 
Blood Flow through the heart and body 

ي الجهاز التنفسي
             المسار الذي يجتازه الهواء ف 

The path of the air through the respiratory system

             أهمية التنفس
The importance of respiration 

        DNAالوراثة  والـــ   

Inheritance and DNA

ي الصفات الوراثية
y    تأثبر الطفرات ف 

Influence of mutations on traits

ي تعيش فيها  ي البيئات الت 
    مساعدة وسائل التكيف لألنواع عىل البقاء ف 

Help of some ways of daptations for species to survive in 

ي تعيش فيها   ي البيئات الت 
    2- مساعدة وسائل التكيف لألنواع عىل البقاء ف 

Help of some ways of daptations for species to survive in 

 تكوين الصور باستخدام المرايا

Formation of images by using mirrors

كيف تعمل أجزاء الجهاز الهضمي مًعا 

How do the parts of the digestive system work together 

ي   أوجه االختالف بير  التنفس الداخىلي والخارجر
Differences between internal and external respiration 

ي الوراثة 
دور الجينات ف 

Role of genes in inheritance

تكوين الصور باستخدام المرايا

Formation of images by using mirrors

*

*

**

Best 20 answers out of 25 will count. 

Example: 14 correct answers yield a grade of 70/100, while 20 and 23 correct answers yield a (full) grade of 

100/100 each.

.25 إجابة من 20تحتسب أفضل 
.100/100 إجابة صحيحة تعطي العالمة الكاملة أي 23 أو 20 بينما 70/100 إجابة صحيحة تعطي عالمة 14: مثال

Questions might appear in a different order in the actual exam.

Figure4278               4الشكل 24

25171

22223

 k 260        261  نسخة الكتاب باللغة العربية Student book textنص كتاب الطالب   23

 Student book textنص كتاب الطالب   

Figure6              6الشكل 

20289

21179

18281

19288

 Student book textنص كتاب الطالب   

 Student book textنص كتاب الطالب   

 Student book textنص كتاب الطالب   

 Student book textنص كتاب الطالب   

Figure 8263                8الشكل 16

17277

Student book text 254نص كتاب الطالب   14

15263  Student book textنص كتاب الطالب   

 Student book textنص كتاب الطالب   

Student book text 237نص كتاب الطالب   12

13253

Student book text 224نص كتاب الطالب   10

11234 Figure 10                10الشكل 

Figure3                3الشكل 

8216

9225

6195

120 minutes

Student book text 212نص كتاب الطالب   7

SwiftAssess

 Student book textنص كتاب الطالب   

5193

100

Figure 10179                10الشكل 3

Figure15185                15الشكل 4

5

1170

Figure 8172                8الشكل 2

25

Question**Learning Outcome***
Reference(s) in the Student Book

ي كتاب الطالب
المرجع ف 

***ناتج التعلم**السؤال
8

Figure 5                5الشكل 

Figure18                18الشكل 

Figure20                20الشكل 

Q 10           10 س 
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***

***

ي  الوحدات الموجودة عىل الديوان****
قيم ف  نسخة ماجروهيل وردت الصفحات بناءًا عىل الب 

****Mc graw hill pages matches the ones in Diwan

As it appears in the textbook/LMS/SoW.

ي كتاب الطالب و
. و الخطة الفصليةLMS كما وردت ف 

ي االمتحان الفعىلي
تيب مختلف ف  .قد تظهر األسئلة بب 


