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 قسم العموم مدرسة السيدان م بنين                      النظام البيئي
 :في المربع المقابل ليا  (√ )اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية وضع عالمة  السؤال األول

: مف المكونات غير الحية في تربة الحديقة - 1
      الفطريات                الماء                   الكائنات الدقيقة            الخنفساء  

: مف المكونات الحية في تربة الحديقة - 2
      حبيبات الرمؿ           الطيف                   الديداف                     الدباؿ  

: المكونات الحية و غير الحية التي تتواجد في مكاٍف ما - 3
      المجاؿ                 الموطف الطبيعي         النظاـ البيئي               التجمع   

..  : مثؿ الصحراء ، الغابة ، البحيرة . المكاف الذي يعيش فيو الكائف الحي - 4
      المجاؿ                 الموطف الطبيعي         النظاـ البيئي               التجمع  

: الدور الذي يقـو بو الكائف الحي في موطنو الطبيعي - 5
      المجاؿ                 الموطف الطبيعي         النظاـ البيئي               التجمع  

: يعتبر قياـ النبات بعممية البناء الضوئي - 6
      نظاـ البيئي             تجمع                    مجاؿ                      مجموعة بيئية  

: كافة أعضاء نوع واحد تعيش في المنطقة نفسيا - 7
      المجاؿ                 الموطف الطبيعي         النظاـ البيئي               التجمع 

: مجموعة أفراد نوع ما تعيش في منطقة واحدة - 8
      المجاؿ                 التجمع                  الموطف الطبيعي            النظاـ البيئي                

: تجمعات الكائنات الحية كميا التي تعيش في منطقة واحدة  - 9
      المجموعة البيئية        المجاؿ                  الموطف الطبيعي           النظاـ البيئي                

: الثعابيف في الصحراء تعتبر - 10
      مجموعة بيئية           موطف الطبيعي           نظاـ البيئي               تجمع   

: تجمعات الثعابيف واإلبؿ والضب والجرابيع التي تعيش في الصحراء تكوف  - 11
      مجموعة بيئية           موطف الطبيعي           نظاـ البيئي               مجاؿ        

: البحيرة التي يعيش فييا البط  - 12
      تجمع                   مجموعة بيئية           موطف الطبيعي             نظاـ البيئي  
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: األسماؾ والطحالب والنباتات والرماؿ والصخور والماء والكائنات البحرية التي توجد فييا - 13
      تجمع                   مجموعة بيئية           نظاـ البيئي                 المجاؿ   

: البيئة الحيوية التي تعيش فييا  - 14
      الصحراء                التندرا                   الغابات المطيرة            األراضي العشبية  

: تتصؼ بيئتؾ الحيوية التي تعيش فييا بجميع ما يمي عدا - 15
      حارة صيفًا              باردة شتاءًا              قميمة األمطار              كثيرة األمطار                                      

: تتصؼ بيئتؾ الحيوية التي تعيش فييا بػػأنيا - 16
      باردة صيفًا              حارة شتاءًا              قميمة األمطار              كثيرة األمطار                                      

: بجميع ما يمي  عدا  (التايغا  )تتميز الغابات المخروطية - 17
      األشجار أوراقيا إبرية وتحمؿ مخاريط             الشتاء بارد وطويؿ                                      

      الصيؼ قصير                                   تنمو في المناطؽ الداخمية مف القارات  
 : عدا جميع الكائنات التالية منتجة لمغذاء - 18

      األشجار                األبقار                  الحشائش                   المزروعات  
 :  عداجميع الكائنات التالية مف المستيمكات  - 19

      السمؾ الصغير         الخراؼ                  الطحالب                   الديداف                      
: كائف مستيمؾ يأكؿ الحيوانات  - 20

      السمؾ الصغير         الطحالب                السمحفاة                     اإلخطبوط                    
 : عدا لجميع ما يمي  غذائياالمنتجات لتصنعتحتاج - 21

 ماء و أمالح               ثاني أكسيد الكربوف         أكسجيف                         ضوء الشمس      
 : عدا لجميع ما يمي  لتبقى حيةالمستيمكاتتحتاج - 22

  أكسجيف                    ثاني أكسيد الكربوف         غذاء                           بيئة مناسبة     
: السمسمة الغذائية الصحيحة ىي - 23

 نمر                                      – ثعمب – طحمب              نبات – سمؾ كبير –      سمؾ صغير 
 جمؿ  – أرنب –ثعمب                          نبات - جربوع  -       نبات 

: جميعيا مف أسباب التصحر ما عدا  - 24
                 زراعة األشجار                                                  تمؼ التربة الخصبة       
 قمة األمطار                              ارتفاع درجة الحرارة       
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: جميعيا مف المشكالت البيئية ما عدا  - 25
                                      استنزاؼ التربة                                   إعادة التدوير                                                     
 ردـ الشواطئ                                   الزحؼ العمراني        
: تقـو الكائنات المنتجة بجميع ما يمي ما عدا  - 26

 تمتص الطاقة الشمسية       تحمؿ المواد العضوية                            
 تنتج األكسجيف                                  تخزف الطاقة في شكؿ غذاء كسكر         

 :   كمل كل من العبارات التالية بما يناسبيا عممياًا : السؤال الثاني 

.    ................................. ومكونات   .................................تتكوف البيئة مف مكونات  - 1

.    ........................................ و ........................................تتفاعؿ المكونات الحية وغير الحية في عالقة  - 2

 . ............................................تتفاعؿ المكونات الحية مع بعضيا البعض في عالقة غذائية تأخذ شكؿ - 3

 0 الكائنات الحية في الموطف الطبيعي  .................................المجاالت المختمفة تساعد عمى- 4

.    .............................................. و ........................................ سطح األرض بيئتيف أساسيتيف ىما- 5

 و  .............................................. و ........................................  يمكف تقسيـ بيئة اليابس إلى سبعة بيئات ىـ- 6

.   ......................................و  ...................................... و  ................................ و................................... و...............................

.    .............................................البيئة الحيوية التي تعيش فييا  ىي- 7

.   ......................................  و كمية................................................ البيئات عمى سطح األرض تختمؼ باختالؼ- 8

  ................................................ ويطمؽ   ................................................أثناء عممية التنفس يستيمؾ اإلنساف - 9

 ................................................ويطمؽ  ............................................في عممية البناء الضوئي يستيمؾ النبات - 10

  و ...................................يعتمد النبات في عممية البناء الضوئي عمى المكونات غير الحية مثؿ - 11

 .  ..........................................و .........................................
 .  ..........................................و .........................................يحتاج الكائف الحي إلى مصدر طاقة كي - 12
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.  .............................................الحياة عمى سطح األرض تعتمد عمى طاقة - 13

.   ............................................. تحتاج الكائنات الحية لطاقة – 14

 . ............................................................العالقة الغذائية بيف الكائنات الحية و بعضيا تأخذ شكؿ - 15

  ............................................. و ............................................تحتاج الكائنات الحية المنتجة لتصنع غذائيا لػ - 16

 .و ماء و أمالح 

 و وبيئة  ...................................... و ................................... لػ  لمغذاء لتبقى حية تحتاج الكائنات المستيمكة - 17

. مناسبة  

.  ............................................................أكالت النباتات و أكالت المحـو تسمى - 18

ؿ الطاقة المستمدة مف الشمس إلى طاقة مختزنة في - 19 .  .................................الكائنات المنتجة تحوِّ

 . أعداد الكائنات المستيمكة  .......................................................أعداد الكائنات المنتجة - 20

 .  أعداد آكالت المحـو ......................................................أعداد آكالت األعشاب - 21

 .  ............................................. و ............................................مف أمثمة المحمالت - 22

 يناسبيا و كتب رقميا  مام ما  (ب )في الجدول التالي اختر العبارة من المجموعة :  السؤال الثالث 
: (   ) المجموعة  عباراتمن
 (ب) المجموعة  (أ  )                     المجموعة  الرقـ

 )   (
)   ( 

 

 حشائش-  جذر نبات–ديداف - كائنات دقيقة - فطريات - حشرات 

 دباؿ- ىواء - ماء - حبيبات طينية - حبيبات رممية 

مكونات غير حيو  - 1
مكونات حيو - 2
 حية وغير حية - 3

 )   (
 )   (
)   ( 

المكونات الحية و غير الحية التي تتواجد في مكاٍف ما  - 
مثؿ الصحراء ، الغابة ، البحيرة  . المكاف الذي يعيش فيو الكائف الحي - 
 الدور الذي يقـو بو الكائف الحي في موطنو الطبيعي- 

 المجاؿ - 1
 النظاـ البيئي- 2
 الموطف الطبيعي -3
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 )   (
)   ( 

. كافة أعضاء نوع واحد تعيش في المنطقة نفسيا - 
 تجمعات الكائنات الحية كميا التي تعيش في منطقة واحدة - 

المجاؿ  - 1
  ةالمجموعة البيئي- 2
 التجمع  - 3

 )   (
 )   (
)   ( 

. األفاعي التي تعيش في منطقة واحدة - 
الصحراء  - 
 . حفظ التوازف مف خالؿ التغذية عمى الفئراف - 

موطف طبيعي - 1
المجاؿ  - 2
 التجمع  - 3

 )   (
 )   (
 

 الغابات مدارية مطيرة  والسافانا  والتندرا والصحراء مف بيئات - 
  األفالج  و األنيار و البرك و المستنقعات و البحار و المحيطات من بيئات-

 

الماء - 1
اليابس - 2
 غير حيوية- 3

 )   (
 )   (
)   ( 

أشجارىا كثيفة ، غزيرة األمطار ، تتميز بثبات متوسط الحرارة  
أعشابيا طويمة، تقؿ أو تنعدـ فييا األشجار،يكثر بيا أكالت األعشاب 

 تمثؿ المناطؽ االنتقالية بيف الصحاري والغابات المعتدلة 

العشبية المعتدلة - 1
غابات مطيرة - 2
السافانا - 3

 )   (
 )   (
)   ( 

. الموطف الطبيعي لمجمؿ وغزاؿ الميا
الموطف الطبيعي لمبطريؽ والدب القطبي  

 الموطف الطبيعي النمر والحمار الوحشي والفيؿ 

الجميد القطبي - 1
السافانا - 2
الصحراء - 3

 )   (
 )   (
 )   (

أشجارىا صغيرة ويغطييا الثمج والجميد معظـ أياـ السنة  
 .تتميز أشجارىا بأوراؽ إبرية وتحمؿ مخاريط وشتاء بارد طويؿ 

   .يعتبر أبرد مكاف عمى وجو األرض 

الجميد القطبي - 1
التندرا - 2
 غابات مخروطية- 3

 )   (
 )   (
 

يضيؼ الكائف الحي ثاني أكسيد الكربوف ويستيمؾ األكسجيف في عممية  
يضيؼ الكائف الحي األكسجيف ويستيمؾ ثاني أكسيد الكربوف في عممية  

 

البناء الضوئي - 1
التنفس  - 2
التكاثر - 3

 )   (
 )   (
 

 كائنات تستخدم ضوء الشمس لتصنع الغذاء من الماء و ثاني  كسيد الكربون
كائنات تستيمؾ كائنات حية أخرى لتأميف غذائيا  

 

مستيمكات  -1
منتجات - 2
محمالت  - 3

 )   (
 )   (

.    كائنات تحصؿ عمى الطاقة مف النباتات بطريقة مباشرة 
. كائنات تحصؿ عمى الطاقة مف النباتات بطريقة غير مباشرة 

المنتجات - 1
أكالت المحـو - 2
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ؿ الطاقة المستمدة مف الشمس إلى طاقة مختزنة في الغذاء)   (   أكالت األعشاب- 3          كائنات تحوِّ
 )   (
 
)   ( 

رسـ بياني ُيستخدـ إلظيار كيفية انتقاؿ الطاقة و المغذيات مف كائف 
  حي ألخر

  . تداخؿ السالسؿ الغذائية كميا في مجموعة بيئية معينة

دورة الكربوف - 1
الشبكة الغذائية - 2
 السمسمة الغذائية- 3

 )   (
 )   (
 )   (
 )   (
 )   (

، فقد خصوبة التربة مف آثار  زيادة العواصؼ الترابية  ،قمة النبات 
مف آثار فقد الكائنات الشاطئية لبيئاتيا ، تموث الشواطئ 

مف آثار  لالنجراؼ و الجفاؼ ىا تعرض، ة التربيةقمة خصوب
مف آثار   ارتفاع أسعار المحاصيؿ الزراعية ،قمة اإلنتاج الزراعي

  ونقص الغذاء الحيوانيو تعرضيا لالنجرافتيا  قمة خصوبوتعرية التربة 

الرعي الجائر - 1
الزحؼ العمراني - 2
 استنزاؼ التربة- 3
ردـ الشواطئ - 4
التصحر - 5

 )   (
 )   (
 )   (
 )   (

  التعدي عمى األراضي الزراعية الخصبة و بناء مساكف اإلنساف عمييا
اإلفراط في رعي الماشية مما يؤثر عمى المروج الخضراء  

. ينتج عف الممارسات الزراعية الخاطئة  
           تحول المساحات الخضراء إلى مساحات فقيرة بالحياة النباتية و الحيوانية

التصحر - 1
 استنزاؼ التربة- 2
الرعي الجائر - 3
الزحؼ العمراني - 4

 : اكتب بين القوسين االسم  و المصطمح العممي الذي يدل عمى كل من العبارات التالية: السؤال الرابع 
( .......................).                          المكونات الحية و غير الحية التي تتواجد في مكاٍف ما - 1

( .......................).           مثؿ الصحراء ، الغابة ، البحيرة . المكاف الذي يعيش فيو الكائف الحي - 2

( .......................).                           الدور الذي يقـو بو الكائف الحي في موطنو الطبيعي  - 3

( .......................                                 )0كافة أعضاء نوع واحد تعيش في المنطقة نفسيا- 4

( .......................).                       تجمعات الكائنات الحية كميا التي تعيش في منطقة واحدة - 5

( .......................). العممية التي يضيؼ فييا الكائف الحي ثاني أكسيد الكربوف ويستيمؾ األكسجيف - 6

( .......................). العممية التي يضيؼ فييا الكائف الحي األكسجيف ويستيمؾ ثاني أكسيد الكربوف - 7

( ....................... .                                )تستيمؾ كائنات حية أخرى لتأميف غذائياكائنات - 8

( ....................... .     )تستخدـ ضوء الشمس لتصنع الغذاء مف الماء و ثاني أكسيد الكربوفكائنات - 9
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( ....................... .                                              )أكالت النباتات و أكالت المحـو- 10

  (.......................).    كائنات تحصؿ عمى الطاقة مف النباتات بطريقة مباشرة - 11

   (.......................).   كائنات تحصؿ عمى الطاقة مف النباتات بطريقة غير مباشرة - 12

ؿ الطاقة المستمدة مف الشمس إلى طاقة مختزنة في الغذاء - 13    (.......................)  .           كائنات تحوِّ

   (.......................) رسـ بياني ُيستخدـ إلظيار كيفية انتقاؿ الطاقة و المغذيات مف كائف حي ألخر- 14

 (.......................) .    تداخؿ السالسؿ الغذائية كميا في مجموعة بيئية معينة- 15

 و مخمفات الكائنات الحية وتحمميا إلى الميتةكائنات حية دقيقة تساعد عمى تفكيؾ الكائنات - 16

 (.......................)     مكونات بسيطة تعود لمتربة ليمتصيا النبات و يستفيد منيا

 (.......................) .  مثؿ بقايا الطعاـ. ىي المواد التي تأتي مف الكائنات التي كانت حية - 17

( ....................... )تحوؿ المساحات الخضراء الخصبة إلى مساحات فقيرة بالحياة النباتية و الحيوانية- 18

:  مام العبارة الخطأ  ( × )  مام العبارة الصحيحة عممياًا وعالمة  (   )ضع عالمة : السؤال الخامس 
( .......................).                    تعتمد المكونات الحية عمى المكونات غير الحية في معيشتيا - 1

( .......................). يعتمد اإلنساف في معيشتو عمى غيره مف المكونات الحية و غير الحية في البيئة - 2

( .......................).                                               بيئة النمؿ تتكوف مف مكوف واحد - 3

( .......................).                       الموطف الطبيعي الواحد يضـ نوع واحد مف الكائنات الحية - 4

( .......................). تساعد المجاالت المختمفة عمى تنوع الكائنات الحية في الموطف الطبيعي الواحد - 5

( .......................)بيئتؾ الحيوية التي تعيش فييا حارة صيفًا وباردة شتاءًا وكثيرة األمطار طواؿ العاـ  - 6

( .......................).                                      البيئات الحيوية عمى سطح األرض متنوعة - 7

( .......................).                                                   األفالج  مف البيئات اليابسة  - 8
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( .......................).       الخروؼ يستيمؾ ثاني أكسيد الكربوف ويطمؽ األكسجيف في عممية التنفس - 9

( .......................). النبات يستيمؾ ثاني أكسيد الكربوف ويطمؽ األكسجيف في عممية البناء الضوئي - 10

 (.......................).                                  توجد عالقة وثيقة بيف الكائف الحي و موطنو - 11

النبات ىو الكائف الحي الوحيد باإلضافة إلى الطحالب الذي ينتج غذائو بنفسو بعد أف يستمد - 12
( .......................)الطاقة مف الشمس                

 (....................... .                       )اإلنساف و الحيوانات تعتمد عمى غيرىا في الحصوؿ عمى الطاقة- 13

 (.......................                            ). الطاقة تنتقؿ مف كائف حي ألخر في النظاـ البيئي - 14

 (.......................                     ) .  مف عدد األسيـ في السمسمةأقؿعدد األسيـ في الشبكة - 15

 (.......................) .     أعداد آكالت األعشاب يفوؽ أعداد آكالت المحـو- 16

 (.......................)    .الكائنات المنتجة  يفوؽ أعداد أعداد الكائنات المستيمكة- 17

( .......................) ( إخطبوط –طحالب - سمؾ صغير)الترتيب الصحيح لمسمسمة الغذائية البحرية  - 18

( .......................              ). المواد غير العضوية ال تتحمؿ في التربة بؿ تبقى فترة طويمة جدا في البيئة - 19

:-  عمل تعميال عمميا دقيقا  (   ): السؤال السادس 
 .تختمؼ البيئات الحيوية عمى سطح األرض - 1

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

. تختمؼ بيئة الغابات المطيرة عف بيئة األراضي العشبية والسافانا   - 2
  ..............................................................................................................................................................

 . تحتاج الكائنات الحية لطاقة الغذاء    -3
  ..............................................................................................................................................................

 .  التنوع في الكائنات الحية في النظاـ البيئي أمر جيد  -4
  ..............................................................................................................................................................

 .  حدوث توازف في النظاـ البيئي  -5
 ..............................................................................................................................................................
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 . يجب االىتماـ باألرض وبيئاتيا الطبيعية    -6
  ..............................................................................................................................................................

 .  تحتاج التربة إلى مواد عضوية  -7
 .............................................................................................................................................................

  . بدأ اإلنساف بالزحؼ عمى األراضي الزراعية ليبني مسكنو  -8
 .............................................................................................................................................................

 .  يقـو اإلنساف بردـ بعض الشواطئ  -9
 .............................................................................................................................................................

 . حدوث التصحر  -  10
 .............................................................................................................................................................

 

  :-ياذا ٌحدث فً انحاالخ انتانٍح (ب ) 
. عندما تترابط السالسؿ الغذائية المختمفة في النظاـ البيئي - 1 

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

. عندما يقؿ عدد الكائنات المنتجة لمغذاء   - 2 
  ..............................................................................................................................................................

. عندما يقؿ عدد أكالت المحـو   - 3
  ..............................................................................................................................................................

. عند إزالة أحد الكائنات الحية المكونة لنظاـ بيئي معيف - 4
  ..............................................................................................................................................................

. عند بناء اإلنساف المساكف عمى األراضي الزراعية  - 5
  ..............................................................................................................................................................

. عند ردـ الشواطئ  - 6
  ..............................................................................................................................................................

. عند استخداـ ممارسات زراعية خاطئة  - 7
  ..............................................................................................................................................................
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صنف مكونات تربة الحديقة إلى حية وغير حية   (   ): السؤال السابع 
 حشائش-  جذر نبات– حبيبات رممية-  ديداف –كائنات دقيقة -  فطريات - دباؿ  –حشرات 

 .ىواء - ماء -  حبيبات  طينية  -

مكونات غير حية  مكونات حية 
                    

 
 صنف البيئات التالية إلى بيئة اليابس وبيئة الماء  

أراضي عشبية معتدلة  - األنيار    - (سافانا  )أراضي عشبية - األفالج  - غابات مدارية مطيرة  - 
  المحيطات –البحار   - (التايغا)غابات مخروطية - المستنقعات  - الصحراء  - التندرا    - البرؾ - 

بيئة الماء  بيئة اليابسة 
                    

ضع خطاًا تحت الذي ال ينتمي لممجموعة مع ذكر السبب 
 . كائنات دقيقة - فطريات -   حبيبات طينية – حشرات  -1

  .............................................................................................................................................: السبب 
  أسد  –جمؿ -   خروؼ –  أرنب -2

  .............................................................................................................................................: السبب 
  إخطبوط – سمؾ كبير – سمؾ صغير –طحالب  -3

  .............................................................................................................................................: السبب 
  جمؿ   – حشائش –طحالب -  نباتات بحرية  -4

  .............................................................................................................................................: السبب 
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: أكًم جدول انًقازَح انتانً كًا هى يطهىب  (ب  )

 (السافانا  )األراضي العشبية الغابات المدارية المطيرة  وجو المقارنة  

  األشجار 
 المميزات 

 
 

 
 القطب الجنوبيالقطب الشمالي  وجو المقارنة  

عدد الحيوانات 
 (  كثر – قل  )

  

 
السؤال الثامن  كمل خريطة المفاىيم التالية  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الماء

 النظام البيئي

  مكونات حية

     

 سطح األرض

  

     ينقسـ إلى
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......................................... بيئة .........................................       بيئة .........................................        بيئة 
 

 درس الرسومات التالية ثم  جب عن المطموب  :  السؤال التاسع 
 أكمؿ النواقص عمى الصورة مستخدمًا كممتي يضيؼ ويستيمؾ   -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  من الصور السابقة كون سمسمة غذائية صحيحة -2

: الترتيب الصحيح لمسمسة الغذائية  
             1-  ........................................ 2- ....................................... 3- ..................................  

 ...........................................................................................................  السبب .......................................1رقـ 

   ........................................................................................................... السبب .......................................2رقـ 
 ..........................................................................................................  السبب .......................................3رقـ 

 
 

 النبات يقوم بعممية البناء الضوئي 

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

 الخروف يتنفس

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

......................... 
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ماذا يحدث عف نقص عدد األسود  -  في السمسمة السابقة  -3
 ......................................................................................................................................................................

  في البيئة ..........................................نستنتج أف التنوع في الكائنات الحية يخمؽ 

  في البيئة  ..........................................بينما نقص أحد عناصرىا يؤدي إلى حدوث

 

 
 ادرس الرسم المقابل جيداًا -4

 ...........................الرسـ المقابؿ يمثؿ 
 ........................... وتنتج مف تداخؿ 

أكتب ثالث سالسؿ غذائية مختمفة 
 

..................... ، ........................ ،  ....................

..................... ، ........................ ،  ....................

..................... ، ........................ ،  ....................

 من الرسم المقابل  جب عن األتي  -5
 ............................................: المنتجات 

 ....................................أكالت األعشاب 
............................................................ 

 ........................................أكالت المحـو 
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من خالل الصور التي  مامك اجب عن المطموب  -6
 ..............الشكؿ الذي يمثؿ التجمع رقـ 

............................................................... التفسير 

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

 ..............الشكؿ الذي يمثؿ المجموعة البيئية رقـ  
............................................................... التفسير 

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

 

الرسم يبن مشاكل بيئية   -7
  ........................................ ( :1 )المشكمة رقـ 

  ..........................................................................:أسبابيا 
 .........................................................................................

  .............................................................................:أثارىا 
 .........................................................................................

 ...........................................................: الحموؿ المناسبة  

 

  ........................................ ( :2 )المشكمة رقـ 

  ..........................................................................:أسبابيا 

  .............................................................................:أثارىا 
 .........................................................................................

 ...........................................................: الحموؿ المناسبة  
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2 

1 
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التموث 
 :في المربع المقابل ليا  (√ )اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية وضع عالمة السؤال األول 

: المسبب الرئيسي إلدخاؿ المواد الضارة إلى البيئة  - 1
      اإلنساف                الحيواف                  النبات                      البراكيف  

: مف مموثات اليواء الجوي - 2
      مياه المجاري           تسرب النفط              دخاف المصانع             المعمبات الفارغة 

: مف مموثات المياه  - 3
      البراكيف                 مياه المجاري             الغبار                      بقايا الطعاـ                 

: المنطقة األقؿ تموثًا  - 4
      المدف الصناعية        المدف الساحمية           المدف الداخمية              المناطؽ الريفية   

 : عداجميع ما يمي مواد ضارة ما - 5
      الغبار                  أوؿ أكسيد الكربوف       األكسجيف                  الدخاف   

: المادة التي تسبب التموث اإلشعاعي - 6
      أوؿ أكسيد الكربوف      ثاني أكسيد الكربوف      األلومنيـو                  اليورانيـو  

: النبات الذي ينمو جيدًا ىو الذي يروى بػػػػ   - 7
                                      ماء وخؿ                                        ماء وليموف      
شرب ماء وحمض ىيدروكموريؾ                        ماء       

: جميعيا مف آثار المطر الحمضي  ما عدا   - 8
      يتمؼ المحاصيؿ الزراعية             يجعؿ البحيرات عديمة الحياة       
                           زيادة صالبة الحجر الجيري  زيادة حموضة التربة        

:  يجب أف ال عند بناء المصانع – 9
               يسيؿ الوصوؿ إلييا تكوف في مناطؽ بعيدة عف السكاف      
               يكوف اتجاه الرياح بعيدا عف المدف  السكافقريبة مفتكوف في مناطؽ       
:  جميعيا يسبب ارتفاع درجة حرارة األرض ما عدا  – 10

      زيارة التموث                                      حرائؽ الغابات 
      زراعة األشجار                                  قطع الغابات  
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:  جميعيا مف أسباب زيادة الغازات الدفيئة  ما عدا  – 11
      احتراؽ الوقود                                    عوادـ السيارات 

                            إعادة التدوير  قطع أشجار الغابات       
:  جميعيا ظواىر طبيعية تعمؿ عمى  زيادة الغازات الدفيئة  ما عدا – 12

 تغير كمية اإلشعاع الشمسي مف الشمس                                         البراكيف      
                                  الميؿ والنيار  حرائؽ الغابات       
:  جميعيا سموكيات تحافظ عمى البيئة ما عدا   – 13

      فرز النفايات الصمبة إلعادة تدويرىا              ترشيد استيالؾ الطاقة     
       كؿ فرد يستخدـ سيارتو الخاصة في التنقؿ          المحافظة عمى الغطاء النباتي            

: يتصاعد مف مردـ القريف لمنفايات غاز قابؿ لالشتعاؿ يسمى غاز  - 14
      أوؿ أكسيد الكربوف      ثاني أكسيد الكربوف      الميثاف                     األكسجيف   

: جميعيا تسبب تكوف المطر الحمضي ما عدا - 15
      أوؿ أكسيد الكربوف      ثاني أكسيد الكربوف      ثاني أكسيد الكبريت        األكسجيف   

: المنطقة التي يفضؿ بناء المنازؿ عمييا تكوف - 16
        حجر جيري وبيا مزارع                           حجر جيري وبيا مصانع     

 صخور داكنة وبيا مصانع                       صخور داكنة وبيا مزارع          
: العالقة بيف األنشطة البشرية ومعدؿ االحتباس الحراري يمثمو الرسـ البياني - 17

       
 

 :   كمل كل من العبارات التالية بما يناسبيا عممياًا : السؤال الثاني 

.    البيئي  .........................................التموث يؤدي إلى اختالؿ- 1

.    مف المواد الضارة في المدف       ........................................المواد الضارة في المناطؽ الريفية- 2

 . ............................................المسبب الرئيسي إلدخاؿ المواد الضارة إلى البيئة ىو  - 3

.     .............................................. و ........................................مف مموثات اليواء - 4

 .  الذي يحدث نتيجة األصوات العالية ........................................ التموث- 5
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 . .........................................التموث اإلشعاعي يحدث نتيجة تسرب المواد المشعة مثؿ - 6

. عمى المكونات الحية و الغير حية  ......................................... األمطار الحمضية ليا تأثير - 7

. ......................................... عندما تذوب مواد ضارة في ماء المطر يصبح مطر  - 8

كمادة ضارة في األمطار التي تتساقط في المناطؽ المموثة  ......................................... يتواجد حمض  - 9
. بالدخاف 

 و غازات أخرى حيث تمتص .........................................و .........................................الغازات الدفيئة  مثؿ - 10
 مف عمى سطح األرض و تحتفظ بيا  .........................................األشعة 

 . .........................................بعض النفايات التي تحممت ينبعث منيا غازات ضارة سريعة االشتعاؿ مثؿ - 12

 . .........................................مثؿ بعض النفايات لـ تتحمؿ و لو تختِؼ في التربة ، بؿ ظمت موجودة - 13

 يناسبيا و كتب رقميا  مام ما  (ب )في الجدول التالي اختر العبارة من المجموعة :  السؤال الثالث 
: (   ) المجموعة  عباراتمن
 (ب) المجموعة  (أ  )                     المجموعة  الرقـ

 )   (
 )   (
)   ( 

. تغير خصائص اليواء  بسبب وجود مواد ضارة كالدخاف 
. تغير خصائص الماء بسبب تسرب النفط أو مياه المجاري 

   .رمي النفايات الصمبة المنزلية أو الصناعية تموث ينتج عف

تموث اليابسة  - 1
تموث اليواء - 2
 تموث الماء - 3

 )   (
 )   (
 

  نتيجة تسرب المواد المشعة كاليورانيـو إلى البيئةتموث يحدث 
  0تموث ينتج عف األصوات العالية 

 

تموث اليابسة - 1
التموث اإلشعاعي - 2
 تموث ضوضائي -3

 )   (
 )   (
)   ( 

  .الغازات التي تعمؿ عمى تدفئة األرض 
ظاىرة ارتفاع درجة حرارة األرض وتجاوزىا عف النسبة الالزمة 

 يحتوي أحماض ويتشكؿ عندما تتفاعؿ مموثات اليواء مع بخار الماء

المطر الحمضي - 1
غازات دفيئة - 2
 حتباس الحرارياال -3

 
 : اكتب بين القوسين االسم  و المصطمح العممي الذي يدل عمى كل من العبارات التالية: السؤال الرابع 

( .......................). إدخاؿ المواد الضارة إلى البيئة الطبيعية مما يسبب اضطرابا في النظاـ البيئي - 1
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( .......................).       تغير خصائص اليواء  بسبب وجود مواد ضارة كالدخاف والغازات الضارة - 2

. تغير خصائص الماء مما يجعمو غير صالح لالستخداـ بسبب تسرب النفط أو مياه المجاري - 3
(            ....................... )

( .......................                      ) .رمي النفايات الصمبة المنزلية أو الصناعية تموث ينتج عف- 4

( .......................                                               )0تموث ينتج عف األصوات العالية - 5

( ....................... .        )نتيجة تسرب المواد المشعة كاليورانيـو إلى أحد عناصر البيئةتموث يحدث - 6

( .......................).   مطر يحتوي عمى أحماض يتشكؿ عندما تتفاعؿ مموثات اليواء مع بخار الماء - 7

 (.......................                                          ).الغازات التي تعمؿ عمى تدفئة األرض - 8

 (.......................                  ). ظاىرة ارتفاع درجة حرارة األرض وتجاوزىا عف النسبة الالزمة - 9

 (.......................  ) .إعادة استخداـ بعض المواد التي ال تتحمؿ مثؿ البالستيؾ و الزجاج و المعادف- 10

:  مام العبارة الخطأ  ( × )  مام العبارة الصحيحة عممياًا وعالمة  (   )ضع عالمة : السؤال الخامس 
( ....................... .                      )يختمؼ توزيع المواد الضارة في البيئة بحسب أماكف تواجدىا- 1

( ....................... .                           ) تكثر المواد الضارة في المناطؽ الصناعية و المدف- 2

( .......................).           يفصؿ استخداـ صخور الحجر الجير في المباني عف الصخور الداكنة - 3

 (.......................                                   ) .  مرادـ النفايات في الكويتأشيرمردـ القريف - 4

( .......................                     ). زيادة الكثافة السكانية أحد عوامؿ زيادة نسبة الغازات الدفيئة - 5

( .......................).         يتـ استغالؿ مردـ القريف في توليد الكيرباء مف خالؿ غاز الميثاف الناتج - 6

 (.......................)ينتج عف حرؽ النفايات غازات ضارة تتفاعؿ مع بخار الماء وتشكؿ المطر الحمضي- 7
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:-  عمل تعميال عمميا دقيقا  (   ): السؤال السادس 
  .حدوث التموث-  1

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

. المناطؽ الصناعية أكثر تموثًا   - 2
  ..............................................................................................................................................................

 . المناطؽ الريفية أقؿ تموثًا   -3
  ..............................................................................................................................................................

 .  المدف أكثر تموثًا مف المناطؽ الريفية  -4
  ..............................................................................................................................................................

 .  بناء المطارات بعيدًا عف المناطؽ السكنية  -5
  ..............................................................................................................................................................

  . نفوؽ بعض األسماؾ عمى ساحؿ الخميج العربي  -6
  ..............................................................................................................................................................

 .  يفضؿ البناء عمى الصخور الداكنة عف صخور الحجر الجيري   -7
 .............................................................................................................................................................

 . ماء المطر ميـ في البيئات الطبيعية   -8
 .............................................................................................................................................................

 . المطر الحمضي ضار بالمزروعات   -9
 .............................................................................................................................................................

 . يؤثر المطر الحمضي في التمثاؿ المصنوع مف الحجر الجيري   -10
 .............................................................................................................................................................

 . نرتدي كماـ في األياـ التي يشتد فييا الغبار   -11
 .............................................................................................................................................................

 . يجب أف تبقى األرض دافئة بنسب معينة   -12
 .............................................................................................................................................................

 . حدوث ظاىرة االحتباس الحراري   -13
 .............................................................................................................................................................

 .  زيادة نسبة الغازات الدفيئة  -13
 .............................................................................................................................................................

:- ماذا يحدث في الحاالت التالية  (ب  )
.  تسرب النفط في ماء الخميج - 1 

 ..............................................................................................................................................................
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. صرؼ مياه المجاري في مياه الخميج - 2 
  ..............................................................................................................................................................

. بناء المطارات بجوار المدف السكنية - 3
  ..............................................................................................................................................................

. بناء بيت عمى أرض مف صخور الحجر الجيري  - 4
  ..............................................................................................................................................................

. وضع قطرات مف حمض الييدروكموريؾ عمى صخر الحجر الجيري  - 5
  ..............................................................................................................................................................

. وضع قطرات مف الخؿ عمى صخر الحجر الجيري  - 6
  ..............................................................................................................................................................

. عندما نروي نبات بماء وخؿ يوميا  - 7
  ..............................................................................................................................................................

. عندما نروي نبات بماء وليموف يوميا  - 8
  ..............................................................................................................................................................

. في الجو  عندما تتفاعؿ مموثات اليواء مع بخار الماء- 9
  ..............................................................................................................................................................

. زيادة نسبة الغازات الدفيئة - 10
  ..............................................................................................................................................................

صنف النفايات إلى نفايات تدفن وتتحمل ونفايات يعاد تدويرىا   

  ورؽ الجرائد  – بقايا البيتزا – زجاج – خضار تالؼ – بقايا طعاـ –عمب بالستيؾ 

نفايات يعاد تدويرىا نفايات تدفف وتتحمؿ 
                    

 ضع خطاًا تحت الذي ال ينتمي لممجموعة مع ذكر السبب
 . عوادـ السيارات   - تسرب النفط   -   الغبار    -   دخاف المصانع   -1

  .............................................................................................................................................: السبب 
   النفايات الصمبة المنزلية- المخمفات السائمة - تسرب النفط  -    مياه المجاري  -2

  .............................................................................................................................................: السبب 
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 الضجيج-  الغبار  -  ثاني أكسيد الكربوف - أوؿ أكسيد الكربوف   -3
  .............................................................................................................................................: السبب 

 المعمبات الفارغة    -  الدخاف  – مخمفات المصانع الصمبة – نفايات منزلية -4
  .............................................................................................................................................: السبب 

 قارن بين 
 الصخور الداكنة صخور الحجر الجيري  وجو المقارنة  

التأثير عند وضع 
قطرات مف الخؿ 

 
 

 

وضع قطرات مف 
حمض 

الييدروكموريؾ  

  

 
 التموث الضوضائيالتموث اإلشعاعي  وجو المقارنة  

   السبب
 كمل خريطة المفاىيم التالية  

 
 

اليواء 
 
 
 

 

. حمد يسكف في منطقة يتكدس فييا النفايات الصمبة - 1
 برأيؾ كيؼ تساعد حمد في ايجاد حموؿ بيئية لمتخمص مف النفايات ؟

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

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

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

  نواع التموث

 ضوضائي اليابس

مياه المجاري 
 تسرب النفط 

الضوضاء 
 الضجيج

اإلشعاعات 
 اليورانيوم
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أثناء مرورؾ عمى الشواطيء وجدت أحد المنازؿ يصرؼ مياه المجاري في البجر ووجدت أوالد - 2
يريدوف السباحة في ماء البحر 

  ........................................................................................................................:بماذا تنصح األوالد 

 .........................................................ما االتصرؼ األمثؿ تجاه صرؼ مياه المجاري في ماء البحر 

 

تـ اختيارؾ ممثاًل لمنظمة البيئة وعضو في لجنة اختيار المناطؽ التي يقاـ عمييا مطار دولي  - 3
برأيؾ ما ىي المعايير التي يجب مراعاتيا في اختيار المكاف  

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

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

تـ اختيارؾ رئيس لفريؽ البيئة بالمدرسة  - 4

برأيؾ ما ىي الخطوات التي يجب اتخاذىا لتصبح المدرسة صديقة لمبيئة ؟ 
 ....................................................................................................................................................

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

الشكل يبين بيئة بحرية ووضع نفط عمى سطح الماء  
........................... ىل يصل الضوء لداخل الماء  

 ........................... ىؿ يتغير لوف الماء  
ما تأثير ذلؾ عمى الحياة البحرية  

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

 .................................................................
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  ربع بطاقات مغطاة بالفازلين وضعت لمدة ثالثة  يام  في  ماكن مختمفة حيث وجد حبيبات الشكل يبن
غبار وجسيمات سوداء ولكن بكميات مختمفة  

 
 

  ................البطاقة التي وضعت في موقؼ سيارات المدرسة رقـ 

 ..........................................................................................................................سبب االختيار 

  ................البطاقة التي وضعت في  مختبر المدرسة رقـ 

 ..........................................................................................................................سبب االختيار 

  مف مكاف إلى أخر  .........................................يختمؼ : النتيجة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...................... وال يأكؿ رقـ ......................بعد مرور عدة أياـ يأكؿ األرنب النبات رقـ 

 ........................................................................................................................................السبب 
.................................................................................................................................................... 

 

1 2 3 4 

1 2 3 



 قسـ العموـ مدرسة السيداف ـ بنيف          بنؾ أسئمة العموـ لمصؼ السابع الفصؿ الدراسي الثاني                      

 ........................... يبيف تكوف المطر الشكل المقابل
مف الشكؿ أكتب ثالث مصادر لمدخاف  

1-..................................................................... 
2 -..................................................................... 
3 -..................................................................... 
 

ثالث غازات ضارة تتحد مع بخار الماء  
1- .....................................................................  
2 -..................................................................... 
3-.....................................................................  
 

 من الشكل المقابل اجب عن المطموب 
 .........................درجة الحرارة في العمبة المغطاة - 

 درجة الحرارة في العمبة المكشوفة 
التفسير  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ( ..................................... )أرقاـ النفايات التي يمكف إعادة تدويرىا  
 ............................................................................................................................: السبب 

 ( ..................................... )أرقاـ النفايات التي يفضؿ دفنيا   
 ............................................................................................................................: السبب 
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 قسم العموم مدرسة السيدان م بنين                              الطفو
 :فً انًستع انًقاتم نها  (√ )اختس اإلجاتح انصحٍحح نكم يٍ انعثازاخ انتانٍح وضع عاليح  السؤال األول 

: قوة دفع السائؿ تعمؿ عمى الجسـ  - 1
                                                    رأسيًا مف أسفؿ إلى أعمى                        رأسيًا مف أعمى إلى أسفؿ       
  أفقيًا مف أسفؿ إلى أعمى                        أفقيًا مف أعمى إلى أسفؿ       

: إذا وضع جسـ في الماء فإنو يمقى دفعًا مف أسفؿ إلى أعمى يعادؿ  - 2
                                                    وزف الجسـ الذي وضع في الماء                 حجـ الجسـ وضع في الماء                                    
                                                                     وزف كمية الماء التي يزيحيا الجسـ              حجـ كمية الماء التي يزيحيا الجسـ       

: لقياس وزف الجسـ نستخدـ الميزاف - 3
      ذو الكفتيف              الكيربائي               الزنبركي                    ذو الكفة الواحدة                          

: وحدة قياس الوزف - 4
      الجراـ                   الكيموجراـ               النيوتف                     المتر   

: عند غمر جسـ في الماء فإف وزف الجسـ   - 5
 يزداد                                            يزداد ثـ يقؿ      
 يقؿ                                             يقؿ ثـ يزداد      

: العالقة بيف قوة دفع السائؿ وزف الجسـ ذلؾ عند ثبات كؿ مف حجـ الجسـ وكثافة السائؿ - 6
       

 
 
: العالقة بيف قوة دفع السائؿ وحجـ الجسـ المغمور فيو - 7

       
 
 
: العالقة بيف قوة دفع السائؿ  وكثافة السائؿ - 8
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: يمقى الجسـ قوة دفع أكبر عند غمره في كأس بو  - 9
      ماء عذب               ماء الشرب              ماء قميؿ المموحة           ماء البحر 

: مف الرسـ المقابؿ قوة الدفع تساوي - 10
 نيوتف 4 نيوتف                      2      
 نيوتف 10 نيوتف                     6      
=: مف الرسـ المقابؿ وزف السائؿ المزاح بالجسـ المغمور- 11

 نيوتف 2 نيوتف                      1      
  نيوتف4 نيوتف                      3      

 
 

  :الشكؿ المقابؿ يبف أف قوة دفع السائؿ  - 12
      أكبر مف وزف الجسـ              أقؿ مف وزف الجسـ 
      تساوي حجـ الجسـ                تساوي وزف الجسـ 

 
: مف الرسـ المقابؿ قوة الدفع تساوي - 13

 نيوتف 2 نيوتف                      1      
  نيوتف4 نيوتف                      3      
: مف الرسـ المقابؿ وزف الجسـ في اليواء يساوي - 14

 نيوتف 2 نيوتف                      1      
  نيوتف4 نيوتف                      3      

 
 

  :مكعب األلمنيـو الذي يمقي قوة دفع أكبر عند غمره في الماء ىو الذي لو حجـ - 15
      10 Cm

3               20 Cm
3              30 Cm

3                           
40 Cm

3           

:  فإف مسمار مف الحديد يطفو فوؽ سائؿ كثافتو 3سـ/ جـ7.9إذا عممت أف كثافة الحديد - 16
 3سـ/ جـ13.6               3سـ/  جـ 1           3سـ/ جـ0.8         3سـ/ جـ0.68      

 

  نيوتن1= وزن السائل المزاح 

  نيوتن3

  نيوتن؟ = وزن السائل المزاح 

  نيوتن4
 نيوتن 6
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: إذا ُغِمَر جسـ في سائؿ فإنو يمقى دفعا مف أسفؿ إلى أعمى بقوة تساوي وزف السائؿ المزاح- 17
      قانوف الطفو             قاعدة أرخميدس         قانوف نيوتف                قاعدة باسكاؿ  

إذا طفا جسـ فوؽ سطح سائؿ فإف وزف الجسـ الطافي يساوي وزف السائؿ المزاح بالجزء المغمور  - 18
      قانوف الطفو             قاعدة أرخميدس         قانوف نيوتف                قاعدة باسكاؿ  

  : أكًم كم يٍ انعثازاخ انتانٍح تًا ٌُاظثها عهًٍاًا : انعؤال انخاًَ 
.    ................................. إلى   .................................قوة دفع السائؿ تكوف رأسية مف - 1

.  مف وزف الجسـ داخؿ الماء............................................في اليواء  وزف الجسـ- 2

 .  مف وزنو في اليواء............................................وزف الجسـ داخؿ الماء - 3

 .   ................................. إلى   .................................قوة وزف الجسـ تكوف رأسية مف - 4

 :-تتعرض األجساـ عند وضعيا في الماء إلى قوتيف - 5

 .   عمى الجسـ إلى أعمى........................................قوة  (ب .   إلى أسفؿ    ..............................................قوة  (أ 

 الذي ........................................يمكف لقائد الغواصة التحكـ في كمية الماء الالزمة لمؿء الخزانات تبعا - 6
 . يريد الوصوؿ إليو

.  في قاعيا و جوانبيا و مؤخرتيا ............................................الغواصة مزودة بػػػػ- 7

 . ................................................= التغير الظاىري في الوزف لمجسـ المغمور في سائؿ  - 8

 . ................................  وزف الجسـ مغمورا في –  ...........................وزف الجسـ في = قوة دفع السائؿ - 9

تتوقؼ قوة دفع السائؿ عمى عامميف ىما   - 10
.    ............................................................................ (ب  .     ............................................................................ (أ 

....................................................... يتـ صناعة السفف و الغواصات عمى تكنولوجيا قائمة عمى مبدأ - 11

   ........................................................ وقاعدة .
 . (الحقيقي  ) مف وزنو في اليواء  ..............................................(الظاىري  )وزف الجسـ في السائؿ - 12

 . ............................................................يفقد الجسـ المغمور مف وزنو بمقدار - 13
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  يٌٍُاظثها وأكتة زقًها أياو يا  (ب )  فً انجدول انتانً اختس انعثازج يٍ انًجًىعح :انعؤال انخانج 

: (أ  ) انًجًىعح عثازاخ
 (ب) المجموعة  (أ  )                     المجموعة  الرقـ

 )   (
)   ( 

 

 جياز يستخدـ لقياس وزف الجسـ - 

وحدة قياس وزف الجسـ - 
 

النيوتف  - 1
الجراـ - 2
 ميزاف زنبركي - 3

 )   (
 )   (
)   ( 

 إذا كاف وزف الماء المزاح أكبر مف وزف الجسـ فإف الجسـ - 
 إذا كاف وزف الماء المزاح أقؿ مف وزف الجسـ فإف الجسـ - 
 إذا كاف وزف الماء المزاح مساويا لوزف الجسـ فإف الجسـ يصبح - 

معمقًا - 1
يطفو - 2
 يغوص -3

 )   (
 )   (
)   ( 

 وزف الجسـ الحقيقي ىو وزف الجسـ في - 
 وزف الجسـ الظاىري ىو وزف الجسـ في- 
 التغير الظاىري في وزف الجسـ  ىو- 

قوة الدفع - 1
اليواء - 2
 السائؿ  -3

 )   (
 )   (
)   ( 

 إذا كانت قوة دفع السائؿ ألعمى أكبر مف قوة وزف الجسـ ألسفؿ فإف 
إذا كانت قوة دفع السائؿ ألعمى أقؿ مف قوة وزف الجسـ ألسفؿ فإف  
 إذا كانت قوة دفع السائؿ ألعمى تساوي قوة وزف الجسـ ألسفؿ فإف

الجسـ يغوص - 1
الجسـ يعمؽ - 2
 الجسـ يطفو -3

 )   (
 )   (
 

 األجساـ التي تطفو فوؽ سطح الماء كثافتيا بالنسبة لمماء    - 
 األجساـ التي تغوص فوؽ سطح الماء  كثافتيا بالنسبة لمماء      - 
 

أكبر - 1
أقؿ - 2
 تساوي -3

 )   (
 )   (
 

 جسـ مجوؼ كثافتو اإلجمالية أقؿ مف كثافة الماء فيطفو 
 جسـ مصمت كثافتو اإلجمالية أكبر مف كثافة الماء فيغوص 

 

قطعة الفميف - 1
السفينة - 2
 المسمار -3

 )   (
 

 )   (
 

إذا ُغِمَر جسـ في سائؿ فإنو يمقى دفعا مف أسفؿ إلى أعمى بقوة  -
.   تساوي وزف السائؿ المزاح بالجسـ المغمور 

إذا طفا جسـ فوؽ سطح سائؿ فإف وزف الجسـ الطافي يساوي وزف  -
  .السائؿ المزاح بالجزء المغمور مف الجسـ 

قانوف الطفو - 1
 
قاعدة أرخميدس - 2
 
 قانوف نيوتف- 3
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 : اكتة تٍٍ انقىظٍٍ االظى أو انًصطهح انعهًً انري ٌدل عهى كم يٍ انعثازاخ انتانٍح: انعؤال انساتع 
( .......................).             قوة السائؿ التي تؤثر عمى الجسـ المغمور رأسيًا مف أسفؿ إلى أعمى - 1

( .......................).                                                       وحدة قياس وزف األجساـ - 2

(  .......................).                                               جياز يستخدـ لقياس وزف الجسـ - 3

(  .......................).                                                           وزف الجسـ الحقيقي  - 4

(  .......................).                                                           وزف الجسـ الظاىري - 5

(  .......................).                       قوة تساوي حسابيًا مقدار التغير الظاىري في وزف الجسـ  - 6

 إذا ُغِمَر جسـ في سائؿ فإنو يمقى دفعا مف أسفؿ إلى أعمى بقوة تساوي وزف السائؿ المزاح بالجسـ - 7
 ( .......................).              المغمور 

(  .......................             ).ىي صفة فيزيائية مميزة لممادة تعبر عف العالقة بيف الكتمة و الحجـ - 8

(  .......................                                                 ). كتمة وحدة الحجـو مف المادة - 9

(  .......................                ).خطوط ترسـ عمى جانبي السفينة وتمثؿ حد األماف في تحميميا - 10

إذا طفا جسـ فوؽ سطح سائؿ فإف وزف الجسـ الطافي يساوي وزف السائؿ المزاح بالجزء المغمور - 11
(  .......................).           مف الجسـ 

:  مام العبارة الخطأ   (× )  مام العبارة الصحيحة عممياًا وعالمة  (   )ضع عالمة : السؤال الخامس 
( .......................                                  ).قوة دفع السائؿ تعمؿ رأسيًا مف أسفؿ إلى أعمى - 1

( .......................                            ).وزف الجسـ مغمورًا في الماء أكبر مف وزنو في اليواء - 2

( .......................                                      ).تطفو السفينة فوؽ سطح الماء ألنيا مجوفة - 3

( .......................                    ).يطفو الجسـ إذا كاف وزف السائؿ المزاح أكبر مف وزف الجسـ  - 4

( .......................                    ).يغوص الجسـ إذا كاف وزف السائؿ المزاح أقؿ مف وزف الجسـ - 5
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( .......................                                   ).يطفو مسمار الحديد عمى سطح سائؿ الزئبؽ - 6

 :-  عهم تعهٍال عهًٍا دقٍقا (   ) : السؤال السادس 
 . يغوص المسمار الحديدي في الماء بينما تطفو السفف المصنوعة مف الفوالذ- 1

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

. تستطيع الغواصة أف تطفو أف تغوص في الماء   - 2
  ..............................................................................................................................................................

. وزف الجسـ في الماء أقؿ مف وزنو في اليواء - 3
  ..............................................................................................................................................................

. سرعة السمحفاة في الماء أكبر مف سرعتيا عمى اليابسة  - 4
  ..............................................................................................................................................................

. يستطيع الغواصوف الغوص تحت الماء حامميف أنبوبة األكسجيف دوف أف يشعروا بثقميا- 5
  ..............................................................................................................................................................

 . عندما يريد قائد الغواصة أف يغوص في الماء فإنو يسمح بدخوؿ الماء إلى الخزانات- 6
  ..............................................................................................................................................................

. يقـو قائد الغواصة بتفريغ الماء مف الغواصة لكي تطفو - 7
  ..............................................................................................................................................................

. تطفو البيضة عمى سطح الماء المالح وتغوص في الماء العذب - 8
  ..................................................................................................................................................

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

. ترسـ خطوط عمى جوانب السفينة - 9
  ..............................................................................................................................................................

. يراعي عف تحميؿ السفف أف ال نتجاوز حد األماف  - 10
  ..............................................................................................................................................................

 

  :-ياذا ٌحدث فً انحاالخ انتانٍح (ب ) 
.  عند وضع مسمار حديد في الماء - 1

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

    . (السفينة مصمتة  )عدـ وجود تجويؼ في السفينة - 2
  ..............................................................................................................................................................

 . إذا كاف وزف الماء المزاح أكبر مف وزف الجسـ- 3
  ..............................................................................................................................................................
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 . إذا كاف وزف الماء المزاح أقؿ مف وزف الجسـ- 4
  ..............................................................................................................................................................

 . إذا كاف وزف الماء المزاح مساويا لوزف الجسـ- 5
  ..............................................................................................................................................................

. لسرعة السمحفاة عندما تنتقؿ مف اليابسة إلى الماء - 6
  ..............................................................................................................................................................

. عند مؿء خزانات الغواصة بالماء   -7
  ..............................................................................................................................................................

. عند تفريغ خزانات الغواصة مف الماء   -8
  ..............................................................................................................................................................

. عند تفريغ بعض خزانات الغواصة مف الماء   -9
 ..............................................................................................................................................................

 . إذا كانت قوة دفع السائؿ ألعمى أكبر مف قوة وزف الجسـ ألسفؿ  -10
 ..............................................................................................................................................................

 . إذا كانت قوة دفع السائؿ ألعمى أقؿ مف قوة وزف الجسـ ألسفؿ  -11
 ..............................................................................................................................................................

 . إذا كانت قوة دفع السائؿ ألعمى تساوي قوة وزف الجسـ ألسفؿ  -12
 ..............................................................................................................................................................

 : صنف المواد التالية مواد تطفو فوق سطح الماء ومواد تغوص في الماء  (   ): السؤال السابع 
  خشب – ألمنيـو – زئبؽ – زيت – فميف –حديد 

مواد تغوص في الماء  مواد تطفو فوؽ سطح الماء 
         

: أكًم جدول انًقازَح انتانً كًا هى يطهىب  (ب  )
 الزئبؽالزيت  وجو المقارنة  

   كثافتو بالنسبة لمماء
  الطفو  فوؽ سطح الماء 

 
 الخشبالحديد  وجو المقارنة  

   كثافتو بالنسبة لمماء
  الطفو  فوؽ سطح الماء 
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من الشكل المقابل     :أدزض انسظىياخ انتانٍح حى أجة عٍ انًطهىب - 1:  انعؤال انخايٍ 
 .................مكعب الخشب رقـ 

 .....................................................................................السبب 
................................................................................................ 

 .................مكعب الحديد رقـ 
 .....................................................................................السبب 

................................................................................................ 
 
عند قص قطعتيف مف ورؽ األلمنيـو متساويتيف في المساحة وتشكيؿ األولى عمى شكؿ قارب مجوؼ - 2

والثانية كرة مصمتة 
عند وضعيما في حوض بو ماء كما بالشكؿ  

 ..............................القارب 
...................................................................................................................................... التفسير

 ..............................الكرة 
...................................................................................................................................... التفسير

 .........................=  نيوتف فإف وزف كرة األلومنيـو في اليواء 0.1= إذا كاف وزف قارب األلومنيـو في اليواء 
...................................................................................................................................... التفسير

 

عند وضع طبق من األلمنيوم في حوض بو ماء كما بالشكل ماذا يحدث  - 3
عند الضغط عمى الطبؽ بقمـ رصاص كما بالشكؿ -  أ

 .......................................................................................: المالحظة 
عند رفع القمـ مف الطبؽ  - ب

  .......................................................................................:المالحظة 
  ........................................................................................:االستنتاج 

 
عند وضع كرات زجاجية تدريجيًا في الطبؽ  - ج

  .......................................................................................:المالحظة 
  ........................................................................................:االستنتاج 

 حوض بو ماء

 طبؽ ألومنيوـ
 قمـ رصاص

 حوض بو ماء

 كرات زجاجية طبؽ ألومنيوـ

 حوض بو ماء

1 

2 
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الشكل يبن  ربع سوائل مختمفة الكثافة  في كأس واحد - 4
  ................السائؿ األكبر كثافة رقـ 
................ السائؿ األقؿ كثافة رقـ  

  ىي 3سـ/إذا عممت أف كثافة السوائؿ بوحدة جـ
0.8 1 0.68 13.6 

أكتب قيـ كثافة كؿ سائؿ عمى الرسـ المقابؿ  
 
أراد أحمد أف يمتقط البيضة المغمورة في الكأس دوف أف يسكب الماء   - 5

قدـ فكرة لػ أحمد تساعده عمى طفو البيضة ليمتقطيا  
 

............................................................................................................................ : الفكرة 
 

 .................................................................................................: التفسير العممي لمفكرة 
 .....................................................................................................................................

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

 
 
 

ماذا تتوقع عند انتقاؿ سفينة محممة باألغراض مف ماء النير إلى ماء البحر  - 6
 

....................................................................................................... : الحدث 
 

 .......................................................................................................: التفسير 
 .........................................................................................................................

 
 
 

نواؼ يقوؿ أف السباحة في ماء البحر أسيؿ مف السباحة في ماء النير  - 7
 .................................................ىؿ تؤيد ىذا الرأي 

 ..................................................................................................: التفسير 
 ....................................................................................................................

 

ماء 
 عذب

1 

2 

3 
4 ...............

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

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

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

. 
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طمب منؾ صديقؾ بدر أف تساعده في التميز بيف كأسيف أحدىما بو ماء عذب واألخر بو ماء شديد - 8
المموحة دوف تذوقيما  ما الفكرة التي تقدميا لصديقؾ بدر ليميز بيف الكأسيف  

 

 .................................................:  الفكرة 
 .........................................................................: التفسير 

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

 
 مستعيناًا بجدول الكثافات المقابل اجب عن األتي - 9

  الخشب والحديدعند وضع مكعبات متساوية الحجـ مف - أ
  في حوض بو ماء واأللمنيـو والفميف

 ......................................................................... المكعبات التي تطفو 
 ....................................................................................................السبب 

 .........................................................................المكعبات التي تغوص 
 ....................................................................................................السبب  

 

.   كثافة مف الماء تطفو عميو ...........................................المواد : االستنتاج 
 . كثافة مف الماء تغوص فيو ...........................................           المواد 

عند وضع كميات متساوية مف سوائؿ الزيت و الزئبؽ عمى سطح الماء   - ب
 .........................................................................السائؿ الذي يطفو  

 ....................................................................................................السبب 
 .........................................................................السائؿ الذي يغوص 

 ....................................................................................................السبب  
 

 .....................................الجياز المقابؿ يسمى - 10
 ..................................................يستخدـ لقياس 
 ..................................................ووحدة القياس 

الكثافة  المادة 
 3سم/جم

 1الماء 
 0.5الخشب 
 0.24الفميف 
 2.7األلمنيـو 
 7.9الحديد 
 0.8الزيت 
 13.6الزيت 
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ميزاف زنبركي و ثالث مكعبات مختمفة الحجـ مف مادة واحدة وضع كؿ منيا في كأس بو ماء كما - 11
بالشكؿ  

 
 

    ..................المكعب الذي يمقي قوة دفع أقؿ رقـ
 ..................المكعب الذي يمقي قوة دفع أكبر رقـ 

 ..................المكعب الذي يزيح مقدار كبير مف الماء عند غمره رقـ 
 .....................................تزداد قوة الدفع بزيادة : االستنتاج 

 

  3 سم20= من الرسم المقابل اجب عن المطموب عمماًا بأن حجم الجسم المعمق - 12
 

 

 نيوتف...............  = وزف الجسـ الحقيقي 

 

 نيوتف...............  = وزف الجسـ الظاىري 

 

 

 نيوتف...............  = قوة دفع السائؿ 

 

 

 نيوتف...............  = وزف السائؿ المزاح 

 

3سـ...............  = حجـ السائؿ المزاح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكبر  ................قوة الدفع عمى المكعب رقـ - 13
 ................مف قوة الدفع عمى المكعب رقـ  

 ................................................................................السبب 
............................................................................................ 

  يمقى قوة دفع أكبر مف وزنو ..............................المكعب رقـ - 

 

  نيوتن3
  نيوتن4

3 1 2 

 3 سم16 3 سم10 3 سم6

1 

2 
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 :- من الرسم المقابل اجب عن المطموب - 14
 

 

 نيوتف...............  = قوة دفع السائؿ 

 نيوتف...............  = وزف الجسـ في السائؿ 

 

 نيوتف...............  = وزف الجسـ في اليواء 

 

 

 

3سـ...............  = حجـ الجسـ المغمور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3 سم10= من الرسم المقابل اجب عن المطموب عمماًا بأن حجم الجسم المعمق - 15

 

 

 نيوتف...............  = قوة دفع السائؿ 

 

 نيوتف...............  = وزف الجسـ في اليواء 
 
 

 نيوتف...............  = وزف الجسـ في السائؿ 

 

 

 3سـ...............  = حجـ السائؿ المزاح  
 
 
 
 
 
 

  نيوتن2
 ؟؟؟ نيوتن

 نيوتف 0.5وزف السائؿ المزاح 
 3سـ15حجـ السائؿ المزاح 

 ؟؟؟ نيوتن
  نيوتن5

  نيوتف1وزف السائؿ المزاح 
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الشكؿ يبيف مكعبيف مف الحديد ليما نفس الحجـ ولكف  - 16
 ( 2) ويغوص المكعب رقـ  ( 1 )يطفو المكعب رقـ 

 أكتشؼ السر العممي وراء ىذا الحدث  
............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................

 
 
 

 

عمؽ مكعب في ميزاف زنبركي لتعيف وزنو اليواء  - 17

ثـ وضع في كأس بو سائؿ فطفا فوؽ سطح السائؿ 

.  و أزاح مقدار مف السائؿ 

  3سـ27اجب عف المطموب عممًا بأف حجـ المكعب 

 نيوتف  ...............= وزف السائؿ المزاح - 

 نيوتف ...............= وزف الجسـ الطافي - 

   3 سـ...............= حجـ الجزء المغمور مف الجسـ 
 

   3 سـ...............= حجـ الجزء الظاىر مف الجسـ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيوتن 0.5وزن السائل المزاح 
 3سم10حجم السائل المزاح 

1 

2 
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 قسم العموم مدرسة السيدان م بنين                            الكيمياء العناصر والمركبات 
 :فً انًستع انًقاتم نها  (√ )اختس اإلجاتح انصحٍحح نكم يٍ انعثازاخ انتانٍح وضع عاليح  السؤال األول 

: الصيغة الكيميائية لثاني أكسيد الكربوف - 1
      SO2                  CO2                    CO                      SO   

 :الشكؿ الذي يمثؿ الصيغة الكيميائية لثاني أكسيد الكربوف  - 2
       

: الشكؿ الذي يمثؿ الصيغة الكيميائية لجزيء األكسجيف  - 3
       

: الماء مركب يتحمؿ لعنصريف ىما - 4
 أكسجيف ونيتروجيف                              أكسجيف وىيدروجيف      
 ىيدروجيف ونيتروجيف                            أكسجيف وكربوف       

: نموذج ذرة الصوديـو - 5
       

: نموذج ذرة الكمور- 6
       

: نموذج كموريد الصوديـو - 7
       

: نرمز لعنصر الييميـو بالرمز - 8
      H                      He                     Hg                       N 

: نرمز لعنصر الييدروجيف بالرمز - 9
      H                      He                     Hg                       N 

: غاز خفيؼ يستخدـ في مؿء المناطيد والبالونات - 10
      I                       He                     Hg                       Cu 

: مطير يستخدـ في الممح اليودي و أفالـ التصوير - 11
      Cu                    Hg                     I                         He    

Na Mg O Cl 

Na Mg O Cl 

Mg O Na Cl Na H K Cl 
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: فمز جيد التوصيؿ يستخدـ في صناعة أسالؾ الكيرباء - 12
      H                      He                    Cu                        Hg 

: الفمز السائؿ الوحيد الذي يستخدـ في صناعة الترمومترات - 13
      H2O                  Hg                     He                       Cu 

: العنصر الذي أكتشؼ أواًل مف بيف ىذه العناصر - 14
      Ca                     C                      Cl                        Cu 

 
  : أكًم كم يٍ انعثازاخ انتانٍح تًا ٌُاظثها عهًٍاًا : انعؤال انخاًَ 

 .   .................................اختالؼ العناصر واختالؼ طريقة ترابطيا يؤدي إلى تكويف العديد مف  - 1

2-                     .................................              C   +  O2    

.    ................................. و  ................................. الماء مركب يتكوف مف عنصريف ىما - 3

 0   .................................+   .................................ماء                            -    4

 . عف صفات العناصر التي يتكوف منيا ..............................................صفات المركب - 5

..............................................    و ..............................................يمكف فصؿ مكونات الخميط بطرؽ بسيطة مثؿ - 6

 .  ..............................................و.............................................. و

 . .............................................. حرؼ واحد يكتب بحرؼ  يتألؼ مفإذا كاف رمز العنصر- 7

.  ........................ والحرؼ الثاني .......................... حرفيف يكتب الحرؼ األوؿ  يتألؼإذا كاف رمز العنصر - 8

 .  ..............................................و.............................................. أساس المادة - 9

.   لصناعة غاز األمونيا  ..............................................يستخدـ غاز - 10

.  عدد الذرات الناتجة منو ............................................عدد الذرات الداخمة في التفاعؿ - 11

 . ...........................................يحمؿ الغواص أسطوانة بيا غاز - 12

 كيرباء البطارية 
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  يٌٍُاظثها وأكتة زقًها أياو يا  (ب )  فً انجدول انتانً اختس انعثازج يٍ انًجًىعح :انعؤال انخانج 

: (أ  ) انًجًىعح عثازاخ
 (ب) المجموعة  (أ  )                     المجموعة  الرقـ

 )   (
)   ( 

 

 مادة تتكوف مف نوع واحد مف الذرات 

 مادة تتكوف مف اتحاد عنصرييف أو أكثر 

المخموط  - 1
العنصر - 2
 المركب - 3

 )   (
 )   (
)   ( 

الماء  -  كموريد الصوديـو -  ثاني أكسيد الكربوف 
الكربوف  - األكسجيف -   النحاس 

  الماء والممح–اليواء الجوي - برادة الحديد والرمؿ  

 عناصر- 1

 مخاليط- 2

 مركبات -3

 )   (
 )   (
)   ( 

 غاز ينتج مف تحمؿ الماء و يشتعؿ بفرقعة
 غاز ينتج مف تحمؿ الماء و يساعد عمى االشتعاؿ

 

النيتروجيف - 1
الييدروجيف - 2
 األكسجيف -3

 )   (
 )   (
 )   (
)   ( 

 .عنصر يستخدـ في صناعة السيارات والكثير مف األدوات 
. عنصر يستخدـ في صناعة أواني الطيي وىياكؿ الطائرات 

عنصر يسمى غاز الحياة 
 عنصر يستخدـ في صناعة الترمومترات

الزئبؽ - 1
األكسجيف - 2
األلمنيـو  -3
 الحديد- 4

 )   (
 )   (
 

 يتكوف مف مادتيف أو أكثر غير متفاعمة ويمكف فصميـ بسيولة  
 .  يحتوي عمى مذيب ومذاب مزيج 

 

مركب - 1
مخموط - 2
 محموؿ -3

 )   (
 )   (
 

 يمكف فصؿ برادة الحديد عف الرمؿ بػػػػػ
 يمكف فصؿ الرمؿ عف الماء بطريقة 

 

الترشيح - 1
المغناطيس - 2
 قمع الفصؿ -3

 )   (
 )   (
)   ( 

.   مادة جزيئاتيا متراصة ومتقاربة مف بعضيا بعضًا 
مادة جزيئاتيا متقاربة مف بعضيا بعضًا وتكوف حركة جزيئاتيا انسيابية   

 .مادة جزيئاتيا متباعدة جدًا وغير متراصة وحرة الحركة 

 المادة السائمة- 1

 المادة الغازية- 2

المادة الصمبة  -3
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 )   (
 )   (
)   ( 

 نميز بيف الشاي والحميب بػػػ  
نميز بيف العطر و البصؿ بػػػػ 

 نميز بيف الممح والسكر بػػػػ

 الطعـ- 1

 الموف- 2

 الرائحة -3

 )   (
 )   (
 

 رمز عنصر الييدروجيف   
رمز عنصر الييميـو 

 

1 -Hg 

2- H 

3- He 

 )   (
 )   (
 

  لكربوف رمز عنصر ا
رمز عنصر األكسجيف  

 

1 -O 

2- K 

3- C 

 )   (
 )   (
 )   (
)   ( 

غاز خفيؼ يستخدـ في مؿء المناطيد والبالونات   
مطير يستخدـ في الممح اليودي و أفالـ التصوير  

فمز جيد التوصيؿ يستخدـ في صناعة أسالؾ الكيرباء 
 الفمز السائؿ الوحيد الذي يستخدـ في صناعة الترمومترات 

1 -Hg 

2- Cu 

3-  I  
4 -He 

 )   (
 )   (
 

 تدؿ عمى اسـ المركب وعدد ذرات العناصر المكونة لجزيء واحد منو  
 يدؿ عمى اسـ العنصر وذرة واحده منو

 رمز العنصر- 1

 الصيغة الجزيئية- 2

 الصيغة البنائية -3

 : اكتة تٍٍ انقىظٍٍ االظى أو انًصطهح انعهًً انري ٌدل عهى كم يٍ انعثازاخ انتانٍح: انعؤال انساتع 
( .......................).                                            مادة مكونة مف نوع واحد مف الذرات - 1

( .......................).                                            مادة ال يمكف تبسيطيا أكثر مف ذلؾ - 2

( .......................).                                مادة كيميائية تتكوف مف اتحاد عنصرييف أو أكثر - 3

(  .......................).                                    أبسط صورة لممادة وال يمكف تقسيميا لمادتيف - 4

(  .......................)يتكوف مف مادتيف أو أكثر غير متفاعمة ويمكف فصميـ بسيولة                     - 5

(  .......................)..  مزيج مف مادتيف أو أكثر يمكف فصمو بطرؽ بسيطة مثؿ الترشيح أو التقطير أو- 6

(  .......................).                                     نوع مف المخاليط يحتوي عمى مذيب ومذاب  - 7
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(  .......................).                               مركب مف عنصريف ىما الييدروجيف و األكسجيف - 8

(  .......................).                                            كؿ مالو كتمة ويشغؿ حيزًا مف الفراغ - 9

(  .......................).          حالة المادة التي تكوف جزيئاتيا متراصة و متقاربة مف بعضيا البعض - 10

(  .......................).          حالة المادة التي تكوف جزيئاتيا متقاربة وتكوف حركة جزيئاتيا انسيابية - 11

(  .......................).                حالة المادة التي تكوف جزيئاتيا متباعدة جدًا وتكوف حرة الحركة - 12

(  .......................).                                      أصغر جزء مف المادة ويحتفظ بخواصيا - 13

(  .......................).                                        يدؿ عمى اسـ العنصر وذرة واحده منو - 14

(  .......................).  تدؿ عمى اسـ المركب وعدد ذرات العناصر المكونة لجزيء واحد مف المركب - 15

:  مام العبارة الخطأ   (× )  مام العبارة الصحيحة عممياًا وعالمة  (   )ضع عالمة : السؤال الخامس 
( .......................).                                       الماء ال يشتعؿ وال يساعد عمى االشتعاؿ - 1

( .......................).             الماء يتكوف مف غازيف أحدىما يشتعؿ واألخر يساعد عمى االشتعاؿ - 2

( .......................).                                                  الجزيء يحتفظ بخواص المادة - 3

( .......................).                                           ال تحتفظ المادة بخواصيا إذا تجزأت - 4

( ........................                  )عدد الذرات الداخمة في التفاعؿ يساوي عدد الذرات الناتجة منو - 5

( .......................).                                         يمكف فصؿ مكونات المحموؿ بالترشيح - 6

( .......................                                            ).تحتفظ المادة بخواصيا ميما تجزأت - 7

 (.......................                   ).نوع خاص مف المحاليؿ يحتوي عمى مذيب و مذاب  المخموط- 8

 (.......................                                 ). الييدروجيف  يحمؿ الغواص أسطوانة بيا غاز- 9
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 :-  عهم تعهٍال عهًٍا دقٍقا (   ) : السؤال السادس
 . ال يمكف تجزئة النحاس عند تسخينو- 1

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

. يزداد وزف النحاس قمياًل عف تسخينو - 2
  ..............................................................................................................................................................

. النحاس عنصر - 3
  ..............................................................................................................................................................

. الماء مركب - 4
  ..............................................................................................................................................................

 

. تعتبر برادة الحديد والرمؿ مخموط - 5
  ..............................................................................................................................................................

. يعتبر مزيج الماء والممح محموؿ - 6
  ..............................................................................................................................................................

. المحموؿ نوع مف أنواع المخاليط  - 7
  ..............................................................................................................................................................

. عند رش العطر تنتشر رائحتو في المكاف - 8
  ..............................................................................................................................................................

. المادة الصمبة ليا حجـ ثابت وشكؿ ثابت - 9
  ..............................................................................................................................................................

. استخداـ رموز لمعناصر -  10
  ..............................................................................................................................................................

. يحمؿ الغواص أسطوانة بيا غاز األكسجيف -  11
  ..............................................................................................................................................................

 . Heويرمز لمييميـو بالرمز   Hيرمز لمييدروجيف بالرمز -  12
  ..............................................................................................................................................................

 

  :-ياذا ٌحدث فً انحاالخ انتانٍح (ب ) 
.  تسخيف قطعة مف النحاس- 1

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

. عند مرور تيار كيربائي في ماء محمض    - 2
  ..............................................................................................................................................................

. تقرِّيب شظية مشتعمة إلى فوىة أنبوب بو غاز ىيدروجيف - 3
  ..............................................................................................................................................................
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. تقرِّيب شظية مشتعمة إلى فوىة أنبوب بو غاز أكسجيف - 4
  ..............................................................................................................................................................

. مزج كبريتات النحاس مع كربونات الكالسيـو - 5
  ..............................................................................................................................................................

. إضافة الماء إلى مزيج كبريتات النحاس مع كربونات الكالسيـو - 6
  ..............................................................................................................................................................

. إضافة الممح إلى حمض الكبريتيؾ المركز- 7
  ..............................................................................................................................................................

. إضافة الفمفؿ إلى حمض الكبريتيؾ المركز- 8
  ..............................................................................................................................................................

. إضافة كمية مف برمنجانات البوتاسيـو الصمب إلى الماء - 9
  ..............................................................................................................................................................

. رش كمية مف العطر في زاوية المختبر- 10
  ..............................................................................................................................................................

 

 ضع خطاًا تحت الذي ال ينتمي لممجموعة مع ذكر السبب

 .  أكسجيف  – الماء – كموريد الصوديـو –ثاني أكسيد الكربوف  -5
  .............................................................................................................................................: السبب 

 . كربوف  -  أكسجيف – ماء – نحاس -6
  .............................................................................................................................................: السبب 

 .  الماء  – اليواء الجوي – كموريد الصوديـو – ثاني أكسيد الكربوف -7
  .............................................................................................................................................: السبب 

 
  : ( مخاليط – مركبات –عناصر  )صنف المواد التالية  (   ): السؤال السابع 
  صوديـو – ماء وممح – كموريد الصوديـو – ىواء – ماء –حديد 

مخاليط مركبات عناصر 
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: أكًم جدول انًقازَح انتانً كًا هى يطهىب  (ب  )
 كموريد الصوديـوالصوديـو وجو المقارنة  

  مركب / عنصر 
  الرمز 

 
 المخموطالمركب  وجو المقارنة  

   المفيـو
  إمكانية فصؿ المكونات 

    :أدزض انسظىياخ انتانٍح حى أجة عٍ انًطهىب :  انعؤال انخايٍ 
 من الشكل المقابل  -1

التجربة تبين تحمل الماء إلى عنصريو 
 عند مرور التيار الكيربائي  -

 ........................................................................    : المالحظة 

عند تقريب شظية مشتعمة عند فوىة األنبوبة أ   -

 ...........................يشتعؿ الغاز بفرقعة دليؿ عمى أنو غاز 

عند تقريب شظية مشتعمة عند فوىة األنبوبة ب   -

 ...........................يزداد االشتعاؿ دليؿ عمى أنو غاز 

:  االستنتاج 
 ..................................     و................................  الماء مركب يتكوف مف عنصريف  ىما  

 

 عند مزج كبريتات النحاس مع كربونات الكالسيوم -2
 ..................................الناتج يسمى 

عند إضافة الماء لممزيج السابؽ  
:  المالحظة 
 ................................ويتكوف .............................. تذوب مادة 

.................................. ويتكوف ................................. ال تذوب مادة 

 ب  
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  عند إضافة الممح لحمض الكبريتيك -3
......................................... الناتج مخموط أـ ال 

.................................................................................................... السبب 

عند إضافة الفمفل لحمض الكبريتيك  -4
  .........................................الناتج مخموط أـ ال 

...................................................................................................... السبب 
 
 

تذوق قطعة من السكر ثم  طحنيا وتذوقيا   -5
  ............................ىؿ تغير طعميا 

...................................................................................................... السبب 

 
عند إضافة كمية من برمنجانات البوتاسيوم إلى الماء  -6

 ............................................................: الحدث 
...................................................................................................... التفسير 

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

 

عند رش عطر في المختبر   -7
  ............................................................: الحدث 
...................................................................................................... التفسير 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قسـ العموـ مدرسة السيداف ـ بنيف          بنؾ أسئمة العموـ لمصؼ السابع الفصؿ الدراسي الثاني                      

: الشكل يبين حاالت المادة الثالث  -8
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..........................المادة التي ليا حجـ ثابت وشكؿ ثابت رقـ 

 ..........................المادة التي ليا حجـ ثابت وشكؿ متغير رقـ 

 ..........................المادة التي ليا حجـ متغير وشكؿ متغير رقـ 

 ..........................الشكؿ الذي يمثؿ حالة الزئبؽ كمادة  رقـ 

 
  ي األشكال التالية يعبر عن جزيء عنصر ؟ و  ييا يعبر عن جزيء مركب ؟ -9
 
 
 
 

 .................................................عمى جزيء  (أ  )يعبر الشكؿ  

 .................................................عمى جزيء  (ب  )يعبر الشكؿ 

 .................................................عمى جزيء  (ج  )يعبر الشكؿ 

 .................................................عمى جزيء  (د  )يعبر الشكؿ 

 
 
 

1 2 3 

      

 

 

 ب ج د أ
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دخؿ فيصؿ مختبر العمـو وجد لوحات جداريو عمييا رموز وصيغ لعناصر ومركبات ساعد فيصؿ - 10
في التعرؼ عمى العناصر والتعرؼ عمى المركبات وذلؾ بكتابة كممة عنصر أو مركب تحت كؿ لوحو  

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

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

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

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

......................................... ......................................... 
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 مدرسة السيدان م بنين                     الكيمياء األحماض والقواعد 
 :فً انًستع انًقاتم نها  (√ )اختس اإلجاتح انصحٍحح نكم يٍ انعثازاخ انتانٍح وضع عاليح  السؤال األول 

: عند إضافة قطرات مف الميموف عمى ورقة تباع الشمس يتغير لوف الورقة  مف - 1
األحمر إلى أزرؽ                                األزرؽ إلى أحمر         

      األزرؽ إلى أزرؽ                                 األحمر إلى أصفر 
:  لوف ورقة تباع الشمس مف األزرؽ إلى األحمر ىي  ال تغيرالمادة التي - 2

حمض الكبريتيؾ                                 حمض الييدروكموريؾ         
      حمض الكربونيؾ                                 ىيدروكسيد الصوديـو  

: جميعيا مف خصائص األحماض ماعدا  - 3
المذاؽ حمضي قوي                               تحوؿ ورؽ تباع الشمس إلى األحمر         

                                 7 أكبر مف PH                               قوة 7 أقؿ مف PH      قوة 
: جميعيا مف خصائص القمويات ماعدا  - 4

المذاؽ مر جدًا والمممس صابوني                 تحوؿ ورؽ تباع الشمس إلى األزرؽ         
                                 7 أكثر مف PH                               قوة 7 أقؿ مف PH      قوة 

:  يتكوف في العضالت أثناء التدريبات الرياضية المكثفة حمض- 5
حمض الكبريتيؾ                                 حمض الييدروكموريؾ         

      حمض الالكتيؾ                                  حمض األسكوربيؾ  
:  ويتواجد في البرتقاؿ والجوافة والطماطـ C يعمؿ كمصدر لفيتاميفحمض- 6

حمض الكبريتيؾ                                 حمض الييدروكموريؾ         
      حمض الالكتيؾ                                  حمض األسكوربيؾ  

:  يستخدـ في صناعة المنظفات الصناعية و أسطح المعادف المراد طالؤىا حمض- 7
حمض الكبريتيؾ                                 حمض الييدروكموريؾ         

      حمض الالكتيؾ                                  حمض األسكوربيؾ  
:   يستخدـ في تركيب بطاريات السيارات وتكرير البتروؿ واأللياؼ الصناعيةحمض- 8

حمض الكبريتيؾ                                 حمض الييدروكموريؾ         
      حمض الالكتيؾ                                  حمض األسكوربيؾ  

 



 قسـ العموـ مدرسة السيداف ـ بنيف          بنؾ أسئمة العموـ لمصؼ السابع الفصؿ الدراسي الثاني                      

: يستخدـ في صناعة األدوية المضادة لحموضة المعدة - 9
أكسيد الكالسيـو                                  ىيدروكسيد المغنسيـو       

      كربونات الكالسيـو                                كربونات المغنسيـو  
: يستخدـ في صناعة األسمنت ومعالجة الماء وتقميؿ حموضة التربة - 10

أكسيد الكالسيـو                                  ىيدروكسيد المغنسيـو       
      كربونات الكالسيـو                                كربونات المغنسيـو  

: المركب الكيميائي الذي تكوف مف تفاعؿ كربونات الصودريـو مع حمض الكبريتيؾ - 11
كبريتات الصوديوـ                               أكسيد الصوديـو                   

      نيترات الصوديـو                                 كبريتات المغنسيـو  
:  تعرؼ بالرقـ  PHدرجة الحموضة - 12

األكسجيني                                       الييدروجيني                   
      النيتروجيني                                      الفموري 

 :   بتدريج مفPHتقاس درجة الحموضة - 13
 14 إلى  0                                      14 إلى  10      
 10 إلى  0                                       14 إلى  7      
 :   يساويPHالحمض القوي يكوف لو  - 14

      1                        6                      8                         14 
 :   يساويPHالحمض الضعيؼ يكوف لو  - 15

      1                        6                      8                         14 
 :   يساويPH القوي يكوف لو  القموي- 16

      1                        6                      8                         14 

 :   يساويPHالقموي الضعيؼ يكوف لو  - 17
      1                        6                      8                         14 
 :   يساويPHالمحموؿ المتعادؿ يكوف لو  - 18

      7                        6                      8                         14 

: وقوة الحمض   PHالعالقة البيانية التي تبيف العالقة بيف قيمة - 19 
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: وقوة القموي   PHالعالقة البيانية التي تبيف العالقة بيف قيمة - 20  
       

 
     

  : أكًم كم يٍ انعثازاخ انتانٍح تًا ٌُاظثها عهًٍاًا : انعؤال انخاًَ 
 .   ............................................مع مركب ............................................ ممح الطعاـ ناتج مف تفاعؿ مركب - 1

.   ..........................................الحمضيات تحتوي عمى حمض - 2

.   ..........................................التفاح يحتوي عمى حمض - 3

 .  ..........................................المبف يحتوي عمى حمض - 4

.   ..........................................وفي تصنيع .......................................... تستخدـ القمويات كثيرًا في - 5

 . ..............................................البرتقاؿ والتفاح والفمفؿ والطماطـ والممفوؼ تحتوي عمى أنواع مختمفة مف - 6

 .   ..............................................أو..............................................  يمكف تغير مذاؽ بعض األطعمة بإضافة - 7

 ............................................................................................-يستخدـ ممح كبريتات الصوديـو في أ- 8

 ............................................................................................- ج............................................................................................-ب

 .............................................................قموي                     +  حمض -   9

 . .............................................................درجة الحموضة ميمة لجسـ اإلنساف ولعمؿ - 10

. ...............................  لكشؼ حدة الحمض والقموي وتعرؼ بالرقـ .....................................يستخدـ مقياس  - 11

 . ...............................إلى  ...............................درجة الحموضة مقياس مدرج مف - 12

  .7 مف .............  PHتمتمؾ المواد الحمضية - 13

  .7 مف .............   PHتمتمؾ المواد القموية  -14
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 .  زادت قوتو...................  لمػػػػػػػ  PH قيمة  قمتكمما -15

 .  زادت قوتو.................ػػػ  لمػػػػػػػ PH  قيمة زادتكمما -16

 . ................................يمكف التعرؼ عمى درجة الحموضة باستخداـ  -17

  يٌٍُاظثها وأكتة زقًها أياو يا  (ب )  فً انجدول انتانً اختس انعثازج يٍ انًجًىعح :انعؤال انخانج 

: (أ  ) انًجًىعح عثازاخ
 (ب) المجموعة  (أ  )                     المجموعة  الرقـ

 )   (
 )   (
)   ( 

يتغير لوف تباع الشمس إلى األحمر مع 
يتغير لوف تباع الشمس إلى األزرؽ مع 

 ال يتغير لوف تباع الشمس  مع 

الماء - 1
الخؿ - 2
 محموؿ الصابوف- 3

 )   (
 )   (
)   ( 

المذاؽ حمضي قوي جدًا   و 7 ليا أقؿ مف PHالػػػػػ مواد قيمة 
المذاؽ مر جدًا   و 7 ليا أكثر مف PH الػػػػمواد قيمة 

PH و عديـ الطعـ 7 لو يساوي  .

القمويات - 1
األحماض - 2
 الماء- 3

 )   (
 )   (
 

 يتكوف في العضالت أثناء التدريبات الرياضية المكثفة  حمض
 ويتواجد في البرتقاؿ والجوافة والطماطـ  C يعمؿ كمصدر لفيتاميفحمض

 

الييدروكموريؾ - 1
الالكتيؾ - 2
 األسكوربيؾ - 3

 )   (
 )   (
 

 يستخدـ في صناعة المنظفات الصناعية أسطح المعادف المراد طالؤىا حمض
   يستخدم في تركيب بطاريات السيارات وتكرير البترول واأللياف الصناعيةحمض

 

الكبريتيؾ  - 1
الييدروكموريؾ - 2
 األسكوربيؾ - 3

 )   (
 )   (
 

 يستخدـ في صناعة األدوية المضادة لحموضة المعدة 
يستخدـ في صناعة األسمنت ومعالجة الماء وتقميؿ حموضة التربة 

 

أكسيد الكالسيـو  - 1
ىيدروكسيد المغنسيوم -2
 الالكتيؾ - 3

 

 : اكتة تٍٍ انقىظٍٍ االظى أو انًصطهح انعهًً انري ٌدل عهى كم يٍ انعثازاخ انتانٍح: انعؤال انساتع 
( .......................).                 مواد ذات طعـ الذع تحوؿ ورقة تباع الشمس الزرقاء إلى حمراء - 1

( .......................).               مواد ذات طعـ مر جدًا تحوؿ ورقة تباع الشمس الحمراء إلى زرقاء - 2
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لى األزرؽ مع القمويا- 3 ( ....................... .          )تصبغة يتغير لونيا إلى األحمر مع األحماض وا 

( .......................).                                           جياز يستخدـ لقياس درجة الحموضة - 4

( ....................... .                                                  )14  إلى 0مقياس مدرج مف - 5

( ....................... .                                               )7 ليا أقؿ مف PHمواد قيمة الػػػ - 6

( ....................... .                                              )7 ليا أكثر مف PHمواد قيمة الػػػ - 7

:  مام العبارة الخطأ   (× )  مام العبارة الصحيحة عممياًا وعالمة  (   )ضع عالمة : السؤال الخامس 
( .......................).                  األحماض تغير لوف ورؽ تباع الشمس مف األزرؽ إلى األحمر - 1

( .......................).                    القمويات تغير لوف ورؽ تباع الشمس مف األزرؽ إلى األحمر - 2

( .......................).                                                   األحماض ليا مذاؽ مر جدًا - 3

( ....................... .                                                 )7 أكثر مف  PHالقمويات ليا - 4

( .......................).                                                       لمقمويات مممس صابوني - 5

(  .......................).                                                            المعدة تفرز حمض - 6

 ( .......................                                   ).  لمحمض زادت قوتو  PHكمما زادت قيمة الػػػػػ- 7

 ( .......................                                    ).  لمقموي زادت قوتو  PHكمما زادت قيمة الػػػػ - 8

 ( .......................                                        )   . 1=   لممحموؿ المتعادؿ  PHقيمة الػػػػ- 9

 ( .......................                                    ). جميع األحماض خطرة عمى صحة اإلنساف - 10

 :-  عهم تعهٍال عهًٍا دقٍقا (   ) : السؤال السادس
 . يمكف التميز بيف األحماض والقمويات باستخداـ ورؽ تباع الشمس- 1

  ..............................................................................................................................................................
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 . في ماء البحر والماء المقطر وماء الصنبور PH meterاختالؼ قراءة جياز - 2
 .............................................................................................................................................................. 

  :-ياذا ٌحدث فً انحاالخ انتانٍح (ب ) 
.   (PH )عند وضع قطرات مف الميموف عمى ورؽ تباع الشمس - 1

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

.   (PH )عند وضع قطرات مف الخؿ عمى ورؽ تباع الشمس - 2
 ..............................................................................................................................................................

.   (PH )عند وضع قطرات مف التمر ىندي عمى ورؽ تباع الشمس - 3
 ..............................................................................................................................................................

.  عند ما يزداد إفراز المعدة لمحمض- 4
 ..............................................................................................................................................................

 

 ضع خطاًا تحت الذي ال ينتمي لممجموعة مع ذكر السبب

 .   خؿ  – محموؿ الصابوف– عصير برتقاؿ –عصير ليموف  -8
  .............................................................................................................................................: السبب 

1-PH =1       ،  PH =2       ،   PH =9       ،  PH =5     .     
  .............................................................................................................................................: السبب 

 : عند وضع قطرات من السوائل التالية عمى ورق تباع الشمس :أكًم جدول   (   ): السؤال السابع 

محموؿ الصابوف الماء الخؿ وجو المقارنة 
   التأثير عمى تباع الشمس 

   متعادؿ / قموي / حمض 
 

 

: أكًم جدول انًقازَح انتانً كًا هى يطهىب  (ب  )
 ىيدروكسيد الصوديـوحمض الييدروكموريؾ وجو المقارنة  

  قموي / حمض 
  التأثير عمى تباع الشمس 

   درجة الحموضة
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  :أدزض انسظىياخ انتانٍح حى أجة عٍ انًطهىب :  انعؤال انخايٍ 

من الشكل المقابل    (أ  )
                 

 
 
 
 
 
 

عند إضافة قطرات محمول الكربونات إلى الكأسين  
 في كال الكأسيف ............................يصبح الحمض 

 يحتاج لقطرات أقؿ ليتعادؿ  ...........................الحمض في الكأس 
 ...............................................................................................................................السبب 

عند االنتياء نضع الكأس عمى ليب ونسخف حتي يتبخر الماء تمامًا 
 .................................تبقي مادة صمبة لونيا 

 .................................مممسيا 
 .................................طعميا 

 .................................عند إضافة مركب قموي إلى أخر حمضي يتكوف - 1: االستنتاج 
  في تباع الشمس .................................المحموؿ الممحي  -2

 
دخؿ بندر مختبر العمـو ووجد أمامو كأسيف أحدىما بو حمض واألخر بو ماء   (ب  )

وطمب منؾ مساعدتو لمتعرؼ عمى أييما ماء وأييما حمض  
كيؼ تساعد بندر؟ 

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

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

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

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

 

حمض 

  

10ml 
حمض  

 +10ml 

 ماء 

 ب
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دخؿ نواؼ لمختبر العمـو ليقـو بتجربة كيميائية والتي يحتاج فييا لحمض قوي ولكف وجد أمامو  (ج  )
مجموعة مف األحماض وزادت حيرتو كيؼ تساعد نواؼ في التعرؼ عمى الحمض القوي بطريقة عممية 

صحيحة  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

من الشكل    (د  )
      
 
 
 
 

 
من الشكل السابق  

 المتعادؿ  القموياتاألحماض  

................................. المواد 
 .................................
 .................................
................................. 

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

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

PH ................................. ................................. ................................. 

: في الشكل السابق 
 ( .............)،     أقوي قموي في الصورة       ( ............. )أقوي حمض في الصورة 

 .   لمحمض زادت قوتو PH.............  وكمما  .............  أقؿ مف   PHتمتمؾ المواد الحمضية  -

 .   لمقموي زادت قوتو PH.............  وكمما  .............  أكثر مف   PHتمتمؾ المواد القموية  -

 ............. أكبر مف .. ..............  =  PHاألمونيا مف القمويات  ألف ليا  -

 ............. أكبر مف .. ..............  =  PH الطماطـ مف األحماض ألف ليا ألف ليا  -
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 قسم العموم مدرسة السيدان م بنين                      (التربة  ) األرض والفضاء 
 :في المربع المقابل ليا  (√ )اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية وضع عالمة  السؤال األول

: تكوف طبقة التربة رقيقة في  - 1
      السيوؿ                 المروج الخضراء         أودية األنيار               قمـ الجباؿ  

: يطمؽ الكنز البني عمى التربة - 2
      الرممية                  الطينية                  الدبالية                     الصخرية   

:   أنيا ما عداجميعيا مف مميزات التربة الدبالية - 3
      جيدة التيوية                                      عالية الخصوبة  

      احتفاظيا بالماء كبير                            نفاذيتيا لمماء متوسطة   

: المسؤؿ الرئيسي عف تكوف التربة عممية - 4
      التجوية                 التعرية                  الترسب                     التصحر  

: النبات الذي يعمؿ عمى إعادة خصوبة التربة - 5
      القطف                  البطاطس                الجزر                     الفوؿ السوداني  

: جميعيا مف طرؽ استصالح األراضي الصحراوية عدا - 6
      إضافة الدباؿ                                    استخداـ طرؽ الزراعة الحديثة 

      غسؿ التربة                                     القضاء عمى الديداف                                     

: تعيش الديداف في التربة الدبالية في طبقة  - 7  
      األساس الصخري       التربة التحتية            التربة الفوقية                الدباؿ 

:   أفضؿ أنواع التربة لمزراعة التربة - 8
      الرممية                  الطينية                  الدبالية                     الصخرية   

:   تربة حجـ حبيباتيا كبير والمسافات كبيرة بيف الحبيبات وال تحتفظ بالماء التربة - 9
      الرممية                  الطينية                  الدبالية                     الصخرية   
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:   تربة حجـ حبيباتيا متوسط والمسافات بيف الحبيبات متوسطة ومتوسطة االحتفاظ بالماء - 10
      الرممية                  الطينية                  الدبالية                     الصخرية   

:   تربة حجـ حبيباتيا صغير والمسافات صغيرة بيف الحبيبات وشديدة االحتفاظ بالماء - 11
      الرممية                  الطينية                  الدبالية                     الصخرية  

:   المادة األساسية لمتربة تتكوف مف - 12
      األساس الصخري       التربة التحتية            التربة الفوقية                الدباؿ 

كثارىا في أوساط غذائية مناسبة - 13 :  عممية استنساخ خاليا أو أنسجة أو أعضاء مف النبات األـ وا 
      زراعة نسيجية           زراعة تقميدية            زراعة مائية                زراعة محمية    

:   نمط زراعي جديد بدوف تربة لمواجية محدودية الموارد الطبيعية مثؿ ضعؼ التربة وشح الماء  - 14
      زراعة نسيجية           زراعة تقميدية            زراعة مائية                زراعة محمية           

:   إنتاج الخضار أو نباتات الزينة داخؿ أنفاؽ أو دفيئات أو بيوت بالستيكية لتوفير ظروؼ مالئمة - 15
      زراعة النسيجية         زراعة تقميدية            زراعة مائية                زراعة محمية           

:   النباتات البقولية تعيد خصوبة التربية ألف جذورىا بيا عقد بكتيرية قادرة عمى تثبيت غاز - 16 
      األكسجيف              الييدروجيف              النيتروجيف                  األوزوف                   

 :   كمل كل من العبارات التالية بما يناسبيا عممياًا : السؤال الثاني 

.    ........................................ و ........................................تتكوف األرض مف - 1

.    ........................................ و ........................................تتكوف اليابسة مف - 2

.    ........................................ و ........................................التربة تكوف سميكة في السيوؿ و  - 3

.   ........................................تختمط حبيبات الصخر مع بقايا المواد النباتية والحيوانية وتكوف - 4

.   ........................................يزود الدباؿ النباتات بالمواد الالزمة لمػ- 5
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  و ........................................الدباؿ غني بالعناصر الالزمة لمنمو مثؿ النيتروجيف والكبريت و  - 6

........................................     .
 ويمتصيا النبات عف طريؽ ........................................يتحمؿ الدباؿ إلى مواد بسيطة تذوب في - 7

........................................ . 
 . ........................................ و خباري  ........................................خباري  :  مف أمثمة الخباري  - 8

 ...................................... و......................................الدباؿ يساعد عمى تكويف الفراغات في التربة التي يشغميا - 9
. وىما ضرورياف لنمو النبات 

.  ......................................تكونت التربة بسبب تفكؾ الصخور نتيجة لعممية - 10
.  ىي المسؤؿ الرئيسي عف تكوف التربة ......................................عممية - 11
 ..............................................نجح المزارعوف الكويتيوف في توطيف محاصيؿ زراعية عديدة مثؿ - 12
 . ............................................و

 يناسبيا و كتب رقميا  مام ما  (ب )في الجدول التالي اختر العبارة من المجموعة :  السؤال الثالث 
: (   ) المجموعة  عباراتمن
 (ب) المجموعة  (أ  )                     المجموعة  الرقـ

 )   (
)   ( 

 

اسـ يطمؽ قديمًا عمى األرضي التي تجمع الماء وتحتفظ بو لمدة طويمة 
 .حفرة واسعة بعمؽ ذراع أو أكثر يستخدـ طينيا في البناء 

المطينة  - 1
الخباري - 2
 الخميج - 3

 )   (
)   ( 

 )   (

 تربة حجـ حبيباتيا كبير والمسافات كبيرة بيف الحبيبات وال تحتفظ بالماء 
 تربة حجم حبيباتيا متوسط والمسافات بينيا متوسطة ومتوسطة االحتفاظ بالماء
 تربة حجـ حبيباتيا صغير والمسافات صغيرة بيف الحبيبات وشديدة االحتفاظ بالماء

الدبالية - 1
الرممية - 2
الطينية - 3

 )   (
)   ( 

 )   (

نمط زراعي جديد بدوف تربة لمواجية محدودية الموارد الطبيعية  
إنتاج الخضار أو نباتات الزينة داخؿ أنفاؽ أو دفيئات أو بيوت بالستيكية 

عممية استنساخ خاليا أو أنسجة أو أعضاء مف النبات األـ 

زراعة نسيجية - 1
زراعة مائية - 2
زراعة محمية - 3

 )   (
)   ( 

 )   (

مادة داكنة الموف تتكوف عند تحمؿ بقايا النباتات والحيوانات 
كائنات حية دقيقة تقـو بتفتيت بقايا الكائنات الميتة 

النباتات التي تثبت النيتروجيف في التربة لوجود بكتيريا عقدية في جذورىا 

البقوليات - 1
الدباؿ - 2
المحمالت - 3
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 : اكتب بين القوسين االسم  و المصطمح العممي الذي يدل عمى كل من العبارات التالية: السؤال الرابع 
( .......................).                                  لسطح األرض   (الخارجية  )الطبقة السطحية - 1

( .......................).                                                  التربة الجيدة الصالحة لمزراعة - 2

الوسط الذي تنبت فيو النباتات و تثبت جذورىا وتحصؿ منو عمى ما تحتاج إليو مف ماء وغذاء لتنو- 3

(                                                                               ....................... )

( .......................).           اسـ يطمؽ قديمًا عمى األرضي التي تجمع الماء وتحتفظ بو لمدة طويمة - 4

. حفرة واسعة بعمؽ ذراع أو أكثر يستخدـ طينيا في البناء ويتجمع فييا ماء المطر بشكؿ تمقائي - 5

(                                                                               ....................... )

( .......................).                                             المادة العضوية المتحممة في التربة  - 6

( .......................).                      مادة داكنة الموف تتكوف عند تحمؿ بقايا النباتات والحيوانات - 7

. كائنات حية دقيقة تقـو بتفتيت بقايا الكائنات الميتة إلى أجزاء صغيرة وتيضميا باإلنزيمات - 8
(                                                                             ....................... )

كثارىا في أوساط غذائية تحت بيئة - 9 عممية استنساخ خاليا أو أنسجة أو أعضاء مف النبات األـ وا 

( .......................).                                                   معقمة ومتحكـ بييا في المختبر 

تحويؿ مخمفات الكبريت إلى مركب كبريتي حيوي يفيد في تحسيف التربة الصحراوية وزيادة  - 10
( .......................).                                                                    اإلنتاج النباتي 

نمط زراعي جديد بدوف تربة لمواجية محدودية الموارد الطبيعية مثؿ ضعؼ التربة وشح الماء  - 11
(                                                                                   .......................  )

إنتاج الخضار أو نباتات الزينة داخؿ أنفاؽ أو دفيئات أو بيوت بالستيكية لتوفير ظروؼ نمو - 12
(  .......................).                                      مالئمة وحماية المحاصيؿ مف تقمبات الطقس 

(  .......................).                                   العممية المسؤولة الرئيسية عف تكويف التربة - 13
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:  مام العبارة الخطأ  ( × )  مام العبارة الصحيحة عممياًا وعالمة  (   )ضع عالمة : السؤال الخامس 
( .......................).                                    توجد التربة في كؿ مكاف عمى سطح اليابسة - 1

0الدباؿ كائنات حية دقيقة تقـو بتفتيت بقايا الكائنات الميتة إلى أجزاء صغيرة وتيضميا باإلنزيمات - 2

(                                                                               ....................... )

( .......................).                        الفوؿ السوداني مف النباتات التي تزيد مف خصوبة التربة - 3

( .......................).             البقوليات تزيد مف خصوبة التربة عف طريؽ تثبيت غاز الييدروجيف - 4

نجح المزارعوف الكويتيوف في توطيف محاصيؿ زراعية عديدة مثؿ الذرة الحمراء والبطيخ األبيض - 5

( .......................).                                                                  والبرتقالي والقطف 

( .......................).                                       أنسب أنواع التربة لمزراعة التربة الرممية  - 6

( .......................).                                    يختمؼ حجـ حبيبات التربة باختالؼ نوعيا  - 7

 (....................... .                   )والبوتاسيـو الفوسفور والكبريت النيتروجيف بعناصر غني الدباؿ- 8

 (.......................           )والنباتات الحيوانات بقايا تحمؿ عند تتكوف الموف داكنة مادة ىو االـ الفتات- 9

 (.......................      ).والدبالية والطينية الرممية التربة جزيئات بيف اليواء نسبة في اختالؼ يوجد ال- 10

 (....................... .                        )التعرية لعممية نتيجة الصخور تفكؾ بسبب التربة تكونت- 11

 النباتات وزراعة التربة وغسؿ الدباؿ إضافة مثؿ متعددة بطرؽ الصحراوية االراضي استصالح يتـ- 12

(                                                                                    ....................... )
( .......................)والمحمية والمائية النسيجية الزراعة مثؿ الكويت دولة في المطورة الزراعة طرؽ تتنوع- 13
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:-  عمل تعميال عمميا دقيقا  (   ): السؤال السادس 
  .مكونات التربة مف مكاف ألخرتختمؼ - 1

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

. أىمية الدباؿ لمتربة - 2
  ..............................................................................................................................................................

. تسمى التربة الدبالية بالكنز البني - 3
  ..............................................................................................................................................................

. تعد التربة الدبالية أفضؿ أنواع التربة - 4
  ..............................................................................................................................................................

. الفوؿ السوداني مف المحاصيؿ التي تساعد عمى جعؿ التربة خصبة مرة أخرى  - 5
  ..............................................................................................................................................................

. تعمؿ الكويت عمى استصالح أراضييا - 6
 ..............................................................................................................................................................

. أىمية الزراعة النسيجية - 7
 ..............................................................................................................................................................

أىمية إنتاج الكبريت الحيوي  - 8
 ..............................................................................................................................................................

. معوقات الزراعة النسيجية - 9
 ..............................................................................................................................................................

. معوقات إنتاج الكبريت الحيوي - 10
 ..............................................................................................................................................................

. أىمية الزراعة المائية - 11
 ..............................................................................................................................................................

. أىمية الزراعة المحمية  - 12
 ..............................................................................................................................................................

. الزراعة المحمية تساعد عمى إنتاج نباتات معينة بوفرة في غير مواسميا  - 13
 ..............................................................................................................................................................

. معوقات الزراعة المائية - 14
 ..............................................................................................................................................................

. معوقات الزراعة المحمية - 15
 ..............................................................................................................................................................
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  :-ياذا ٌحدث فً انحاالخ انتانٍح (ب ) 
.  تسخيف عمبة معدنية بداخميا تربة- 1 

.................................................................................................................................................. :  الحدث

.................................................................................................................................................. :  النتيجة

.  زراعة محصوؿ معيف في نفس التربة مرات عديدة متكررة- 1
.................................................................................................................................................. :  الحدث

.................................................................................................................................................. :  السبب
 

صنف النباتات التالية إلى نباتات   (   ): السؤال السابع 
  حمص – فاصوليا – خيار –قطف -  فوؿ سوداني 

نباتات ال تثبت النيتروجيف في التربة نباتات تثبت النيتروجيف في التربة  
                    

ضع خطاًا تحت الذي ال ينتمي لممجموعة مع ذكر السبب  (ب  )
 . كائنات دقيقة - فطريات -   حبيبات طينية – حشرات  -9

  .............................................................................................................................................: السبب 
 . طماطـ - فوؿ -   خيار – قطف  -10

  .............................................................................................................................................: السبب 
 .  المناخ الصحراوي الحار – زراعة النباتات – غسؿ التربة –إضافة الدباؿ  -11

  .............................................................................................................................................: السبب 
 . بوتاسيـو- فوسفور -  يورانيـو – نيتروجيف  -12
  .............................................................................................................................................: السبب 
 المحمية الزراعة    -النسيجية الزراعة-  الفوقية التربة  - المائية الزراعة -13

: السبب  -14
.............................................................................................................................................  
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: أكًم جدول انًقازَح انتانً كًا هى يطهىب  ( 1 ) 

التربة الدبالية   التربة الطينية التربة الرممية وجو المقارنة  
   حجـ الحبيبات 

   المسافة بيف الحبيبات 
   االحتفاظ باليواء 
   االحتفاظ بالماء 
   معدؿ نمو النبات 

 
: قارن من حيث سرعة النمو  ( 2) 

وجو المقارنة  

  

   سرعة نمو النبات
 

الرسم يبن نشاط    ( 3) 
عند أخذ جرة ووضع فييا ماء وكمية قميمة مف تربة الحديقة ثـ رجيا وتركيا مدة   

  .................................................:المالحظة 

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

  .................................................:التفسير  

 ..................................................................
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  الرسم يبين نطاقات التربة- (4(
: المطموب 

صؿ البيانات بمكانيا الصحيح   
 
 
 
 

 

 

 

 

: أكًم جدول انًقازَح انتانً كًا هى يطهىب  ( 5) 

 وجو المقارنة 
 
 

  
 
 
 

   نوع التربة 
   نمو البذور 

   كمية الماء المتسرب 
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 :من الرسم  جب عن المطموب - 6

 
 

 ............................:التربة التي ليا حجـ أكبر بعد إضافة الماء 
 ........................................................................................................................................: التفسير

 
 

الرسم يبين نسب مكونات التربة الدبالية  - 7
سجؿ عمى الرسـ البياني النسب مستعينًا بمفتاح الحؿ     : المطموب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 %45 معادن. د
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يرغب بدر في ممارسة نشاط الزراعة وعرض عرض رسـو بيانية لمكونات التربة  -  8
 برأيؾ أي تربة تكوف مناسبة لمزراعة مع التفسير 

  
  
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................... التربة المناسبة 

.............................................................................................................................................. السبب 

 

 

1 2 

3 
4 
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: من الرسم اجب عن المطموب -  9

 

 

 

 

 (  )التربة الطينية رقـ 

 (  )التربة الرممية رقـ 

 (  )التربة الدبالية رقـ 

............................................................................................................................................... : السبب 

 مف الرسـ اجب- 10

 

 

 

 

 

 

 .  السابؽ الذي يبيف معدؿ تسرب الماء مف التربةيالرسـ البياف

 (  )التربة الدبالية رقـ            (  )التربة الرممية رقـ               (  )التربة الطينية رقـ 

 (   )التربة األكثر تيوية رقـ                 (  )التربة األكثر احتفاظًا بالماء رقـ  

 (  )     التربة األنسب لمزراعة  رقـ 

1 2 3 

 معدل تسرب الماء من التربة
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 .  التالي يبيف معدؿ نمو النبات في التربةيالرسـ البياف- 11

 (   )التربة الدبالية رقـ            (  )التربة الرممية رقـ               (  )التربة الطينية رقـ 

 (   )التربة األكثر تيوية رقـ                 (  )التربة األكثر احتفاظًا بالماء رقـ  

 (  )     التربة األنسب لمزراعة  رقـ 

              

 

 

 

 

 

: رتب مراحل تكون التربة بوضع األرقام المناسبة  سفل الصور- 12

 

 

 
 

 معدل نمو النبات

 مكونات التربة كاممة تفكك الصخر اختالط الفتات بالمواد العضوية

)    ( )    ( )    ( 


