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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     
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 ( 1 )   صفحة           )اإلعدادية العامة: (المسار       العلوم         

  

صفحات ٧الحظ أن أسئلة االمتحان في   

البحرين مملكة   

والتعليم التربية وزارة  

قسم االمتحانات/ المتحاناتا إدارة  
 

م٢٠١٠/٢٠١١الدراسي اإلعدادية العامة للعام امتحان الشهادة   
األوللفصل الدراسي ا  

      
    عتانسا: الزمن                                                                             العلوم :المادة 

  أجب عن جميع األسئلة اآلتية
  

                                                                         :السؤال األول
اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة، ثم ارسم دائرة . أدناه سؤاالً من نوع االختيار من متعدد الخمستمثل العبارات  ـأ 

  .حول الرمز الممثل لها
   ؟مثاالً على أحافير بهيئة قوالب عدي يأتيي مما أ _١

                              .أصداف المحاريات والقواقع -ب           .طبعة قدم حيوان - أ     
  .حشرة في مادة الكهرمان - د          .أخشاب متحجرة -ج        
  :ما عداعوامل للتعرية  التالية تمثل -  ٢   

                                          .مطار والسيولاأل -ب            .الرياح -أ    
                                                 .الكائنات الحية - د            .مياه البحار -ج      
  :، مع بقاء درجة الحرارة ثابتة بتغيرتتغير كثافة المادة – ٣

                               .النوع -ب            .الحجم –أ    
        .المساحة - د            .الكتلة –ج      

  عند حدوث التغير نفسه لدرجة  ؛من األكثر تمدد إلى األقلأي من التالية تصف الترتيب الصحيح لحاالت المادة الثالث  - ٤ 
  الحرارة؟      
                                    .صلبة، غازية، سائلة -ب          .صلبة، سائلة، غازية -أ    
                                         .سائلة، غازية، صلبة - د    .غازية، سائلة، صلبة - ج   

   ما الذي يحدث . ما إلى درجات الحرارة نفسهاأكبر من معدن الحديد عند تسخينه بمقدار معدن النحاسيتمدد  _ ٥
  تسخينها؟ عند) نحاس، حديد(لشريحة ثنائية المعدن     

  .جهة معدن الحديد للداخل من تنحني -ب      .جهة معدن النحاس للداخل من تنحني ـأ   
                                  .مصدر الحرارةجاه بات ينتنح - د    .دون انحناء واحدة تتمدد وتبقى على استقامة -ج        

٢٤  

<<<<<<<<<<<<<<<<Å]Ç¬]<
Ÿ^5Å<Ç€¶<Í◊¬<Ç€¶<

ÌÈÒ^„fl÷]<l^fi^vj⁄¯÷<ÌÈÚ„j÷]<s⁄^fiÜe<
<<<<<<<<<<<<<(ÎÅ]Ç¬˜]<o÷^n÷])

∞flf◊÷
<ÌËÅ]Ç

¬˜]<Í÷^¬<ÌâÖÇ⁄



 ( 2 )   صفحة           )اإلعدادية العامة: (المسار       العلوم         

  

صفحات ٧الحظ أن أسئلة االمتحان في   

  :تابع السؤال األول

أو المصـطلح العلمي الذي تدل عليـه كل عبارة من العبارات أدنـاه، وذلك على يمين اكتب اسـم المفهوم  ـب 
  .بين القوسين كل منها

  .عملية تحول الرواسب بواسطة الرص والتالحم إلى صخور رسوبية)       ( -١
    من اإللكترونات للوصول إلى حالة  وٍتسهم كل منها بعدد متسا ،رابطة بين ذرتين )      ( -٢

  .االستقرار اإللكتروني                                
  والطبقات المالمسة لها، وتقاوم  ،بين طبقة من السائل) المقاومة( قوى االحتكاك  )      ( -٣
  .حركة األجسام فيها                                 
  .تفتيت الصخور، مع بقاء الفتات الصخري في مكانه )      ( - ٤

  :لكل مما يلي واحدةائدة حدد أهمية أو ف ـج 
  .قطبية الماء - ١

 -------------------------------------------------------------------  
   .انتقال الحرارة بالحمل - ٢

 -------------------------------------------------------------------  
  .مركب ثاني أكسيد المنجنيز في العمود الجاف - ٣

-------- -----------------------------------------------------------  
  

  :السؤال الثاني
 .بطيئةح تكتونية في حركة مستمرة أن القشرة األرضية مكونة من ألوا ،تفترض نظرية األلواح التكتونية  - أ

  :أجب عن السؤالين التاليين. الطبيعية كثير من الظواهراستطاعت هذه النظرية تفسير     
  :الظواهر التالية كل من تكونكيف تفسر النظرية  - ١

  ----------------------------  :البراكين -
 ----------------------------  :الزالزل -

 -----------------------------  :الجبال -

  -----------------------  :الجزر البركانية -
  :اليةالتمستعيناً بالشكل المجاور، أجب عن األسئلة  - ٢

i -  وفيما يستخدم؟ ؟الذي يمثله الشكل اسم الجهازما  
  ----------------------------:اسم الجهاز  

  ----------------------------- :االستخدام
ii - في المكان المخصص لذلك على الشكل أسماء األجزاء المشار إليها باألسهمكتب ا.  

iii -  الموجود عليها الجهاز في السؤال في تي تظهر عليها بالوضعيةعلى أسطوانة الجهاز شكل الموجة الارسم  
  .  حال وقوع زلزال     

 
 
 

  
-------------- 

 
-------------- 
 
 
-------------- 
 

٢٤  

<<<<<<<<<<<<<<<<Å]Ç¬]<
Ÿ^5Å<Ç€¶<Í◊¬<Ç€¶<

ÌÈÒ^„fl÷]<l^fi^vj⁄¯÷<ÌÈÚ„j÷]<s⁄^fiÜe<
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 ( 3 )   صفحة           )اإلعدادية العامة: (المسار       العلوم         

  

صفحات ٧الحظ أن أسئلة االمتحان في   

  :تابع السؤال الثاني 
  وأجمعت كل الحضارات  .الحياة فيه أحد أسراربل يمثل الطبيعية في كوكبنا األرضي،  المركباتالماء أحد أهم  عدي -ب

  .ن أكثر المواد التي تتعرض للتلوثا يعد في الوقت نفسه معلى أهمية الماء في سائر مظاهر الحياة، كم     

  :السؤالين التاليينأجب عن  

  :التالية )المشاهدات( الظاهرات اذكر خاصية الماء المسئولة عن كل من -١  

  الخاصية )المشاهدات( الظاهرات الرقم

   .قيام الكائنات الحية البحرية النباتية بعملية البناء الضوئي  ١

   .والبالد المجاورة للبحار بطقس معتدل ،تع الجزرتم  ٢

    .احتفاظ الماء تحت الجليد بدرجة حرارة مناسبة الستمرار حياة الكائنات الحية البحرية  ٣

  

   .وبما درسته بالشكل امستعينً تنقية مياه الصرف الصحي؛لمصفاة  ،وريمثل الشكل المجا -٢ 

  :السؤالين التاليينأجب عن 

i- على الشكل؟) أ، ب، ج(األجزاء الممثلة بالحروف  ما وظيفة  

  ------------------------------- ):أ(

  ------------------------------): ب(

  ------------------------------ :)ج(         

  

ii- رئيسة للتلوث المائيثالثة مصادر  اذكر.  

١ - ------------------------------------------------------------- 

٢ - ------------------------------------------------------------- 

٣ - ------------------------------------------------------------- 

 
 
 

  

)ب(  

)أ(  

)ج(  

<<<<<<<<<<<<<<<<Å]Ç¬]<
Ÿ^5Å<Ç€¶<Í◊¬<Ç€¶<

ÌÈÒ^„fl÷]<l^fi^vj⁄¯÷<ÌÈÚ„j÷]<s⁄^fiÜe<
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∞flf◊÷
<ÌËÅ]Ç

¬˜]<Í÷^¬<ÌâÖÇ⁄



 ( 4 )   صفحة           )اإلعدادية العامة: (المسار       العلوم         

  

صفحات ٧الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 تابع السؤال الثاني
 الجدول والمعطيات فيهمستعيناً ب .من العبارات التي تعكس منشأ الصخور بأنواعها الرئيسة الثالث اعدد يتضمن الجدول أدناه -ج

  :؛ أجب عن السؤالين التاليينوبالمثال المحلول
   i-  عبارةالصخر الذي تنطبق عليه كل  نوعتحت )  √(  ضع إشارة.  

ii- لنوع الصخر ومنشئه ا، وفقًالنيس الهااليت، الكونجلوميرات، البازلت،: كالً من الصخور في الجدول صنف.  

     
   :السؤال الثالث   

أشهر  انثم خالل لةالمسج ، والهطولوالرطوبة النسبية ،درجة الحرارة :كل من الجدول المجاور متوسطاتيمثل   - أ
  :التاليةجب عن األسئلة أ، وبما درسته بالجدولمستعيناً  .في مملكة البحرين السنةمن 

  :متوسط أعلى سجل فيه الذي الشهرما  -١
  i- ؟الصغرى الحرارة لدرجة: --------   

    ---------------- :؟مقدارها وما 
ii- ؟المطر هطولل :--------------  

  -----------------: وما مقداره؟
  : ما اسم األجهزة المستخدمة لرصد كل من - ٢

      --------------: درجة الحرارة؟ -
  -------------: الرطوبة النسبية؟ -
  --------------: الضغط الجوي؟ -
  ----------------- :؟المطر -
  

  ------------------------------------------------. من أشكال الهطول آخريناذكر شكلين  -٣
  ؟)نهارا( انخفاض مقدار الرطوبة النسبية بارتفاع درجة الحرارة كيف تفسر  -٤

---------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------  

  نوع الصخر                    
  

  العبارة     

متحول من   رسوبي  ناري
  التصنيف  أصل

 رسوبي ناري  كيميائي فتاتي عضوي جوفي سطحي

صلب الصهارة في مناطق قريبـة مـن سـطح    ينشأ من ت
  .األرض

  
√      

    
  اجلرانيت  

ينشأ من تكسر صخور قديمة متراكمة وتعرضها لعملية رص 
  .وتالحم طبيعية

    
    

      
  

                 .ينشأ من تعرض صخور قديمة متبلورة إلى ضغط شديد
                 .اه البحيرات والمستنقعاتينشأ من تبخر محاليل ملحية، كمي

                 .من تصلب الصهارة عند سطح األرض ينشأ

متوسط 
هطول 
  المطر

 )ملم(

الرطوبة متوسط 
 النسبية

 )س°( درجات الحرارةمتوسط 
 

 العظمى الصغرى ليالً نهارا

 يناير ٢٠ ١٤ ٨٥ ٧١ ٨

 فبراير ٢١ ١٥ ٨٣ ٧٠ ١٨

 مارس ٢٤ ١٧ ٨٠ ٧٠ ١٣

 أبريل ٢٩ ٢١ ٧٥ ٦٦ ٨

 مايو ٣٣ ٢٦ ٧١ ٦٣ ٠

 يونيو ٣٦ ٢٨ ٦٩ ٦٤ ٠

 يوليو ٣٧ ٢٨ ٦٩ ٦٧ ٠

 أغسطس ٣٨ ٢٩ ٧٤ ٦٥ ٠
 

 الشهر

 عناصر
الطقس   

٢٤  

<<<<<<<<<<<<<<<<Å]Ç¬]<
Ÿ^5Å<Ç€¶<Í◊¬<Ç€¶<

ÌÈÒ^„fl÷]<l^fi^vj⁄¯÷<ÌÈÚ„j÷]<s⁄^fiÜe<
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 ( 5 )   صفحة           )اإلعدادية العامة: (المسار       العلوم         

  

صفحات ٧الحظ أن أسئلة االمتحان في   

  تابع السؤال الثالث
  :يليفسر لكل مما  -ب

 .س °٤من  أقلتمدد الماء عند انخفاض درجة حرارته  - ١

---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

  . اعدم اعتبار النفط معدنً -٢
----------------------------------------- ----------------

---------------------------------------------------------  
  .)الثرموس(قارورة الخوائية في ال بالفضة ن من الداخلطالء السطحين المتقابلي -٣

 ---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------  

  ة المسببة لها، وذلك بوضع عالمة يوفق نوع القضية البيئ ،الواردة بالجدول أدناه) المالحظات(صنف المشاهدات  -ج
     )√ (و، افي المكان المناسب؛ ثم اذكر سببامصدر )امسبب (لكل مشاهدة، كما في المثال المحلول اواحد.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  السبب )المسبب(المصدر
االحتباس 
 الحراري

استنزاف 
 األوزون

األمطار 
 الحمضية

  القضية             
 المشاهدات

السيارات، أو احتراق عوادم 
الوقود األحفوري، أو القطـع  

 .الجائر لألشجار

ــز   ــادة تركي زي
أو .لدفيئةغازات ا

غاز ب تلوث الهواء
ثــاني أكســيد  

 .الكربون

√ 

  

 .ارتفاع درجة حرارة األرض

   
  
  
  
 

 

 

 
ص إصابة العديد من األشـخا 

بحروق جلديـة ناتجـة عـن    
 .بنفسجيةالفوق األشعة 

   
  
  
  
 

 

  

إغراق ارتفاع منسوب الماء، و
مساحات شاسعة من الجـزر  

 .والمناطق الساحلية

   
  
  
  
 

  

 
ــة وا ــالف الترب ــات إت لنبات

 .والسيارات واألبنية

 <<<<<<<<<<<<<<<<Å]Ç¬]<
Ÿ^5Å<Ç€¶<Í◊¬<Ç€¶<

ÌÈÒ^„fl÷]<l^fi^vj⁄¯÷<ÌÈÚ„j÷]<s⁄^fiÜe<
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 ( 6 )   صفحة           )اإلعدادية العامة: (المسار       العلوم         

  

صفحات ٧الحظ أن أسئلة االمتحان في   

   :السؤال الرابع 
  .تكرير النفطفي محطات  اعملية فصل مشتقات النفط عن بعضها بعضل تخطيطي المجاور منحنى يبين الشكل -أ  
  :بالشكل، وبما درسته؛ أجب عن األسئلة التالية امستعينً      

  ؟المبدأ الذي تقوم عليه عملية تكرير النفطما  - ١

      --------------------------------------  

  --- -----------------------------------  

    نفط؟اسم العملية التي يتم من خاللها فصل مكونات ال ما - ٢

  ا؟مضمنهتت اللتين الفرعيتين وما اسم العمليتين    

   ---------- -------------------  :اسم العملية

   ------------ و  ------------  :الفرعيتين اسم العمليتين

  وما حالة المادة التي يكون عليها عندئذ؟ ؟التي يسخن إليها النفط الخامما درجة الحرارة  - ٣

  ------------------------------------------------------- :درجة الحرارة 

   ----------------------------------------------- :الحالة التي يكون عليها النفط

  .على درجة غليان إلى األقل درجة غليانمن األ أ، د، ج، ب: رتب كالً من المواد - ٤

   ----------------------------------------------------------- :الترتيب

  .اذكر أربعة من مشتقات النفط - ٥

  ٤ -------------  -٣ -------------  - ٢ -------------  - ١-  -------------  
 :احسب - ٦

i - المطلقةبالدرجات ) ب(تتكاثف عندها المادة  درجة الحرارة التي.  
 -----------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------- 

ii -  إذا علمت أن  ،س صخالل فترة المنحنى ) أ(كجم من المادة  ٢٠تفقدها كتلة مقدارها كمية الحرارة التي  
  .س° .كجم/جول ٢٠٠٠السعة الحرارية النوعية لها     

         ------------------------------------------------------------------  
         ------------------------------------------------------------------  
          ------------------------------------------------------------------  

  

 

رة 
را

لح
ة ا

رج
د

 )  °
) س

 

٢٠٠ 

٣٠٠ 

٤٠٠ 

٥٠٠ 

)دقائق(الزمن   
     

 أ ص
 س

 ج

 د

 ب

١٠٠ 

٢٨  
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 ( 7 )   صفحة           )اإلعدادية العامة: (المسار       العلوم         

  

صفحات ٧الحظ أن أسئلة االمتحان في   

  ابع السؤال الرابعت
 فإذا علمت أنى أرض مطار مملكة البحرين الدولي، عل ٢م ٥٢٠إحدى طائرات البوينج التي مساحة جناحيها  تقف  -  ب

  .نيوتن٠١٣٦٠٠الزئبق  من كجم١وزن أن ، وزئبق.متر ٠.٧٦الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر     
  : أجب عن السؤالين التاليين    

 .جناحي الطائرةالقوة التي يؤثر بها الضغط الجوي على احسب  - ١

 -----------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------- 

 زئبق، وكانت.متر  ٠.١٠ خارج الطائرة) مجس البارومتر(إذا حلقت الطائرة إلى ارتفاع أصبحت عنده قراءة البارومتر - ٢

 .؛ فاحسب ارتفاع الطائرة عن مستوى سطح البحرامتر ١٢٠لكل ارتفاع مقداره زئبق .م ٠.٠١ قراءته تنخفض بمعدل    

   ------------------------------------------- ----------------------  
 -----------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------  

  :السؤالين التاليينجب عن أ.في ضوء دراستك لسلسلة النشاط الكيميائي  -ج
مـن خـالل كتابـة نـواتج      ،موزونـة  كمل المعادالت الكيميائية التاليـة أ ورة،بسلسلة النشاط المجا امستعينً -١ 

    .كان بعضها ال يحدث فيه تفاعل إن ما االمواد المتفاعلة؛ محدد كتابةأو          التفاعل، 
                                          1- 3 Zn   +   Fe2(SO4)3                 --------------   +   -------------- 
   

                                             2-  -------------- +  --------------                   Al2O3    +     2Fe    
 
      3-  Zn   +   MgSO4                       --------------    

                                                                     
                                              4- --------------   +   --------------                    MgO  + Cu 
                                            

إلـى   انشـاطً  في هذه المعادالت من األكثرالعناصر الفلزية  رتب بالمعادالت الكيميائية الثالث التالية؛ امستعينً -٢
  .أدناهفي الجدول  ااألقل نشاطً

     
  
 
 
 
 
 

    
 انتهت األسئلة

 ررمز العنص التكافؤ
2  Mg 
3  Al 
2  Zn 
3  Fe 
2 Cu 

 

1-  Cu   +    H2O                            ال يحدث تفاعل              

2-  Cu   +    2AgNO3                     Cu(NO3)2  +  2Ag                           

3-  2Na   +  2H2O                         2 NaOH  +   H2 

 
 انشاطً ترتيب العناصر من األكثر

  انشاطًإلى األقل 
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