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  في المربع ( √السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة علميا لكل من العبارات التالية بوضع عالمة ) 
 -المقابل لها: 

 المكونات غير الحية في تربة الحديقة : مكون من  -1

  دودة التربة            لخنفساء   ا    ماءال                ورقة نبات    

   :الجزء غير الحي في الشكل المقابل  -2

   الشمس                   النبات                    الفأر                    الصقر    

  :   المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي –3

 مجموعة بيئية         الموطن الطبيعي           المجال                    التجمع             

 :في موطنه الطبيعي يسمى قيام النبات بعملية البناء الضوئي  -4

 بيئيةالمجموعة ال      مجالال       تجمعال       نظام البيئي     ال        

 : تعتبر بالقرب منهايعيش يقضي فيها البط معظم حياته أو البحيرة التي  -5

 نظام البيئي        موطن طبيعي         مجموعة بيئية           تجمع             

 الذي ال يضيف األكسجين إلى البيئة :الحي الكائن  -6

   

 
 : منتج للغذاءكائن حي  -7

 

 
 

 التعدي على األراضي الزراعية الخصبة وبناء المساكن لإلنسان عليها : -8
 يالزحف العمران        ستنزاف التربة ا           التصحر                الرعي الجائر         
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للعبارة غير الصحيحة لكل مما  )خطأ(السؤال الثاني: اكتب كلمة )صحيحة( للعبارة الصحيحة وكلمة 
 -يأتي:

 

 )............(في أي نظام بيئي .                  األشياء غير الحية و الكائنات الحية يوجد تفاعل بين  -1

 )............(                        .بالمجالتسمى تجمعات الكائنات الحية الموضحة بالشكل المقابل  -2

 )............(  .                                الغزال في السلسة الغذائية المقابلة كائن حي منتج يعد  -3

 )............(                                        .يعتبر األسد في جميع الشبكات الغذائية مفترس  -4

 )............(                            التنوع في الكائنات الحية في النظام البيئي يخلق توازنا بيئيا.  -5

  -:  قارن بين كل مما يلي :ثالثالالسؤال 
 العشب الخروف المقارنةوجه 

 
   منتج / مستهلك
 أسد أرنب وجه المقارنة

 
   آكل لحوم/آكل أعشاب

 الزحف العمراني ردم الشواطئ وجه المقارنة
 

 اآلثار السلبية المترتبة عليها
 

  

 الخطأ الزراعية الممارسات  الجائر الرعي   وجه المقارنة 

   الناتجة عنها البيئية المشكلة
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 :دقيقاعلميا ال : علل لما يأتي تعلي رابعالالسؤال 
 ردم الشواطئ للتوسع في المساحة األرضية بعد مشكلة بيئية خطيرة  . -1

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

 مفترس .يعتبر األسد في السلسة الغذائية الموضحة بالشكل المقابل  -2

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

 : عندما الحاالت التاليةكل حالة من ماذا يحدث في  :السادسالسؤال 

 آكالت األعشاب في نظام بيئي معين . عدد يقل -1
..................................................................... 

 . اللحوم كالتآ عدد يقل -2

..................................................................... 
 تزحف رمال الصحراء على المناطق السكنية . -3

..................................................................... 
 .  التربة في األمالحتزداد  -4

..................................................................... 
 . في مناطق المروج الخضراءبشكل جائر الماشية  ىرعت -5

..................................................................... 
 . ردم الشواطئ للتوسع في المساحات األرضيةت -6

..................................................................... 
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 : ذكر السبباينتمي للمجموعة ضع تحته خط ثم  ال: واحد مما يلي  دسالساالسؤال 
 
 تربة ( – نبات– بخار الماء  –ضوء الشمس )  -1

 ................................................من والباقي .............................من نهألالسبب: 

2-                    (-                 -             -               ) 

 ................................................من والباقي .............................من نهألالسبب: 

 سمك كبير ( –ربيان  –سمك صغير  –طحالب ) -3

 ................................................من والباقي .............................من نهألالسبب: 

  :الفقرات ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:أقرأ : الثامنالسؤال 
 
 يسبب زحف كميات من التراب إلىمما  األتربةمثيرة للغبار و شديدة رياح هبوب تعاني دولة الكويت من ))  -1

 برأيك كيف يمكن أن نوقف زحف التربة إلى داخل المناطق السكنية ؟!(( . المناطق السكنية 

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

  ةعليها وذلك لمواجهكن االمس)) اقترح خالد على الدولة أن تقوم باستغالل بعض األراضي الزراعية في بناء  -2

 هل توافق على اقتراح خالد ؟ مع ذكر السبب ؟  مشكلة التزايد في عدد السكان(( .

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

 .((  خصوبة التربة مما يجعلها فقيرة بالحياة النباتية والحيوانية ىا علبيملحوظ في درجات الحرارة يؤثر سلالرتفاع اال )) -3

 أثر االرتفاع في درجات الحرارة على التربة الخصبة . ما برأيك  

................................................................................ 
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 اجب عن المطلوب: درس الرسومات التالية ثما:  ثامنالالسؤال 
 الرسم التالي يوضح العالقة بين المكونات الحية وغير الحية في البيئة .  -1

 ( في الفراغ المناسب  : يستهلك/ يضيف ) أكمل مستخدمًا كلمتي  -

 
 
 

          
 عملية البناء الضوئي                                                    

 

 ( في الفراغ المناسب  : يستهلك/ يضيف ) أكمل مستخدمًا كلمتي  -

 
 
 
 
 
           

 عملية التنفس                                                                    

 

 

 

 

غاز األكسجين.........  
ثاني أكسيد الكربون غاز .........  

غاز األكسجين.........  

ثاني أكسيد الكربون غاز .........  
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 الشكل المقابل يوضح سلسة غذائية في بيئة ما : -2
  
 فإن عدد النباتات ..............  نقص عدد األسودعندما ي -

 بينما عدد الغزالن .......................
  
 
 ل شبكة غذائية :المقابل يمثالرسم  -3
 كون من الشبكة الغذائية المقابلة سلسلة غذائية تتكون من أربع حلقات . -
 
 

 
 

 ( . آكل اللحوم ،آكل أعشاب ) والمستهلك  المنتج حدد بناءا على السلسة الغذائية التي كونتها -
 ................................................. .* المنتج : 

 * مستهلك آكل أعشاب : .................................. .
 * مستهلك آكل لحوم : ..................................... .

 
 سلسلة غذائية صحيحة: المقابلة استخرج من الشبكة الغذائية -4

  
 
 
 المستهلك آكل األعشاب في السلسة  الغذائية التي كونتها .القضاء على فّسر تأثير  -

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

 
 ((  فطلبت من المزارعين صيدها المزرعةدجاج  ىعل ىن طيور البومه تتغذHالحظت مريم عند زيارتها لمزرعتها ))  -5

 ...... : توقع ماذا سيحدث للمزرعة بعد ذلك.............. 

 .. : فسر توقعك......................................... 

 

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

....... ....... ....... ....... 
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 تعاني منها دولة الكويت الحبيبة . بيئية ةن مشكليالرسم يب -6

 .................................. .: المشكلة اسم  -
 .................................................................................:  سباب* األ

 
 ......................................................................... : الحلول المناسبة* 

  تعاني منها دولة الكويت الحبيبة . بيئية ةالرسم يبن مشكل -7

 : .................................. .المشكلة * اسم 
 

 .............................................................. : سباب* األ

 ................................................................................. : * اآلثار المترتبة عليها

 ................................................................................. الحلول المناسبة :*  
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 :( في المربع المقابل لها بوضع عالمة )  لكل من العبارات التالية علميا   :اختر اإلجابة الصحيحة1س 
 :المسبب الرئيسي إلدخال المواد الضارة إلى البيئة -1
             اإلنسان              الحيوان          النبات البراكين 
 المنطقة األقل تلوثًا هي: -2
          المدن الصناعية     المدن الساحلية       المدن الداخليةالمناطق الريفية 
 :عداتضر البيئة الطبيعيةمواد  هاجميع -3
           األكسجين الدخانالمبيدات الحشرية مياه المجاري 
 :يحدث نتيجة التلوث اإلشعاعي  -4
المبيدات الحشرية مياه المجاريتسرب النفط اليورانيومتسرب 
 :عداجميعها تتأثر بالمطر الحمضي  -5
        البالستيك     المطاط      الصخور الداكنة الحجر الجيري 
 :       عدامن ملوثات الماء  هاجميع -6
تسرب النفط  المبيدات الحشرية مياه المجاري دخنةاأل 
 :ملوثات الهواء الجوي  أحد -7
  مياه المجاري             تسرب النفط دخان المصانع الفارغةالمعلبات 
 :في الشكل المقابل بإضافةمعادلة المطر الحمضي  يمكن إكمال–8
 

              الهيدروجينالنيتروجيناألكسجين أول أكسيد الكربون 
 : عداجميعها من آثار المطر الحمضي  - 9
              يجعل البحيرات عديمة الحياة يتلف المحاصيل الزراعية 
                         زيادة حموضة التربة  زيادة صالبة الحجر الجيري 
 :عداجميعها تسبب ارتفاع درجة حرارة األرض  –01
       زيادة التلوث حرائق الغابات زراعة األشجار قطع الغابات 
 :غازات الدفيئة في الغالف الجوي نسبة و  الصناعية االنسان طةنشأالعالقة بين رسم بياني يوضح  –11

 

                                                                                 

 

 

 :عدانفايات تدفن وتتحلل في التربة جميعها  –13
زجاج    ال  دئجراالورق            بقايا طعامةتالفالخضار ال 

************************************************ 

مطر حمضي        بخار ماء + ............  
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 :الصحيحة في كل مما يلى غير للعبارة (خطأ)الصحيحة وكلمة للعبارة:أكتب كلمة )صحيحة( 2س
 (   ..........لى تلوث البيئة .)  إرش المحاصيل بالمبيدات الحشرية يؤدى  -1
 ( ..............) القيام بعمله.نسان عن التلوث الضوضائي ال يعيق اإل –2
 ( ..............) .الجيري  ربالحج القريبة من المصانع  المساكن يفضل بناء –3
 ( ..............) .مطار حمضيهأتتفاعل الغازات الضارة مع بخار الماء وتكون  –4
 (..............) .رضتعمل الغازات الدفيئة على انخفاض درجه حرارة األ –5
 (..............) قد يحدث التلوث في البيئة بسبب بعض الظواهر الطبيعية. -6
 (..............) .النفايات الصلبة غير العضوية التي ال تتحلل ال تؤذي البيئة -7
 

 :(أ)المجموعة عبارات من يناسبها ما أمام رقمها كتباو  (ب)المجموعة من الشكل أو العبارة خترا التالي الجدول في:3س

 المجموعة )ب( المجموعة )أ( الرقم

 (.. ) 
 

 (.. ) 

 

 ء.آثار التلوث بالضوضا أحد -
 

 
 آثار التلوث باألمطار الحمضية .  أحد -

 .شبه انعدام الحياة في البحيرات -1
 .ذوبان الغطاء الجليدي - 2
عدم قدرة الخفاش على اصطياد  - 3

 .الفريسة

 ) .. ( 
 

) .. ( 

  . .النفط تلوث يحدث نتيجة تسرب -
 
 تلوث يحدث نتيجة لألصوات العالية .  -

 .تلوث الهواء -1
 تلوت ضوضائي . -2
 .تلوث الماء - 3

 

 ) ..  ( 
 

 (..  ) 

 

 الغازات التي تعمل علي تدفئة االرض. -
 رتفاع درجة حرارة االرض وتجاوزها النسبة الالزمة.اظاهرة  -
 

 المطر الحمضي. -1
 غازات الدفيئة. -2
 االحتباس الحراري. -3

 ماذا يحدث في الحاالت التالية::4س
 .تسرب النفط عن ناقالت النفط في مياه الخليج العربي -1

 .اإلجابة : ............................................................
 صخر الحجر الجيري . ىعل أو الخل وضع قطرات من حمض الهيدروكلوريك -2

 .............................................................اإلجابة : 
 . اعل ملوثات الهواء مع بخار الماءعندما تتف -3
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 .اإلجابة : ........................................
 .التربة في ردمها خالل من النفايات من التخلص استمرار -4

 .........................................اإلجابة : 
 .لدرجة حرارة األرض عند انعدام غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي  -5

 .اإلجابة : ........................................
 

 :دقيقا علميا تعليال يأتي لما علل :5س 
 .طارات بعيدًا عن المناطق السكنيةبناء الم -1

 ...............................: ........................................ اإلجابة
 .األسماك على ساحل الخليج العربي نفوق بعض - 2

 ...............................اإلجابة : ........................................
 المناطق الريفية أكثر نقاوة من المدن.                          -3

 ...............................اإلجابة : ........................................
 .                                 نرتدي كمام في األيام التي يشتد فيها الغبار -4

 ....................................................اإلجابة : ...................
 عن صخور الحجر الجيري .في البناء الصخور الداكنة  استخداميفضل  - 5

 ...............................اإلجابة : ........................................
 حدوث ظاهرة االحتباس الحراري . -6

 ..........................................................اإلجابة : .............
 إعادة تدوير النفايات الصلبة بداًل من ردمها في التربة. ىلجوء الدول إل -7

 ...............................اإلجابة : ........................................
 

 :االسئلةجب عن ثم أشكال التالية ادرس األ :6س 

في المدرسة مثل : مواقف السيارات )أ (الشكل يبين أربع بطاقات مغطاة بالفازلين وضعت لمدة ثالثة أيام في أماكن مختلفة 
 ساحة المدرسة. –المختبر  –

 توضحها األشكال التالية: د حبيبات غبار وجسيمات سوداء ولكن بكميات مختلفةو وجولوحظ      
 
 
 
 
 
 
 
 

 البطاقة التي وضعت في موقف سيارات المدرسة هي رقم( ...... ) 
 ....................................................السبب : 

1 2 
3 
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  البطاقة التي وضعت في مختبر المدرسة هي رقم(  ......) 
  ....................................................السبب : 

  خر.آمن مكان إلى ................... النتيجة : يختلف  

 )ب (أراد أحمد أن يبني بيتًا جديدًا واحتار في اختيار نوع الحجر المناسب للبناء .
 

 

 

 

 

  

 (......  )الحجر المناسب يمثله -

 ....................................................................السبب : -
 
 تسبب تلوث الهواء الجوي: بيئيةمشكلة  الشكل المقابل يوضح( ـ)ج
 .................................المشكلة هي :  -
 . حيةالآثارها على المكونات غير  أذكر -

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

************************************* 
 الشكل التالي يوضح علبتين تم وضعهما في الحديقة لمدة نصف ساعة:         ) د ( 

 
 
 
 
 
 ).......... ( رقم  في العلبةأكبر درجة الحرارة ترتفع المالحظة :  -
 : .................................سبب ال -

************************************ 
 هذه البيئة : ىضافة النفط إلإ عند) هـ ( الشكل المقابل يوضح بيئة مائية ) حوض سمك ( 

 

 فيها والسبب في ذلك . ذكر ماذا يحدث للكائنات الحيةا
 ..............................................اإلجابة : 
 ..............................................السبب : 

1 

2 

 (2  )   (1  )  

 (1 )   (2 )  

مصباح 
 ضوئي
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 توضح بعض النفايات اليومية :                                               التالية األشكال) و (

 

 

 

 

 

 

  

 (......و) (......هي  ) النفايات التي يفضل دفنها -
 ............................................السبب : 

 (......)( و ......)النفايات التي يمكن إعادة تدويرها  -
 ............................................السبب : 

**************************************************************** 

 

 بالجدول التالي:هو مطلوب : قارن كما  7س 
 

 منطقة الوفرة الزراعية مدينة الشعيبة الصناعية وجه المقارنة

 ..................... ..................... عدد المصانع
 ..................... ..................... نوع الهواء
 االحتباس الحراري  المطر الحمضي وجه المقارنة

 ....................................... ................................... سببه
  :السبب ذكر معضع تحته خط ، للمجموعة ينتمي ال يلي مما :واحد 8س 
 ) الحرارة درجات ارتفاع – الحيوانات هجرة – الجليد ذوبان – األسماك نفوق ( -1

 .......................عن ناتج الباقي  .................. أماالسبب ألنه ناتج عن  -    
 المبيدات الحشرية (  -غازات ضارة  -المجاري  هميا -) النفط  -2

 ..........................ما الباقي : ألنه من..................... أ السبب -    
 ( خضروات –مناديل ورقية –علبة معدنية–بقايا طعام)  -3

 ...........................الباقي ا .........................  أما ألنه: السبب -    
 

1 2 3 4 
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نيوتن2  

 
 
 
 
 

 :  في المربع المقابل لها ( )  اختر اإلجابة الصحيحة علميا  لكل من العبارات التالية بوضع عالمة  :1س
 : عداجميعها تطفو فوق سطح الماء  – 1
 
                                                           
 
  بالشكل المقابل ، فإن وزنه في الماء يكون:إذا كان وزن مكعب الحديد في الهواء كما هو موضح  -2

                                           
  3نيوتن            2.5 نيوتن          2نيوتن1.5                 نيوتن 
 
                                                                 :عليهالشكل الذي يوضح موقع الجسم المغمور عندما يكون وزنه أكبر من قوة دفع الماء  -3
 

                                                                           
 
 حسب قانون أرخميدس في الشكل المقابل: -4
 (2( = حجم )1(                           حجم )2= وزن )( 1وزن ) 
  

 (          3( = )1(                                  حجم )3( = )1وزن )
 
  ساوي:تقوة دفع السائل على الجسم في الشكل المقابل  -5

 نيوتن 7نيوتن                                   8      
 نيوتن 3نيوتن                                  4      

 
 
  الجسم الذي يلقى أكبر قوة دفع من السائل إذا ُوضع فيه هو: -6

     

نيوتن3وزن السائل =   
نيوتن 7وزن الجسم =   

نيوتن 8وزن السائل =   

(1)  
(2)  

(3)  
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  المغمور فيه:الرسم البياني الذي يوضح العالقة بين قوة دفع الماء وحجم الجسم  -7
 
 
 
 الجدول المقابل ،  يمكن للحديد أن يطفو إذا وضع في: حسب  -8
 

 الماء                      الزيت                     الزئبق                  النفط     
 
 
 تساوي:وزن الحمولة الممكن وضعها فيها نيوتن فإن  70نيوتن تزيح كمية من الماء تزن    30سفينة وزنها  -9

 نيوتن 100نيوتن                70نيوتن                    40نيوتن                30    
في كل مما  غير الصحيحة علميا ) خطأ ( للعبارةكلمةصحيحة ( للعبارة الصحيحة و : أكتب بين القوسين كلمة )  2س

   -يأتي:
 

     .(..........) بالرغم من أن لهما نفس الوزن . ( يغوص2بينما) ( يطفو عند وضعه في الماء1رقم )الشكل  -1    

                                           
 

 ..(........)...                    مناسبة لمعيشة الكائنات في تجاويفها.يعتبر الجليد الطافي بيئة  -2

                 (........).....             .يطفو الجسم عندما تكون قوة دفع الماء عليه أقل من وزنه -3

                                                                       ...(.........).                         . قوة دفع السائل أكبر من وزن الجسم في الشكل المقابل -4

 ..(......)...             . نيوتن 2قوة دفع السائل في الشكل المقابل يساوي  -5

                  

 

   ...(....)....جسم ما كتلة الجسم وحجم السائل. العوامل التي تؤثر على قوة دفع السائل على  -6

 ( أكبر من قوة دفع السائل 2قوة دفع السائل على الجسم في شكل ) – 7

 .(.........)..             (.   1على الجسم في شكل )       

 

 قوة دفع
الماء   

 حجم الجسم المغمور

 قوة دفع
الماء   

 حجم الجسم المغمور

 قوة دفع
الماء   

 حجم الجسم المغمور

 قوة دفع
الماء   

 حجم الجسم المغمور

(1)  (2)  

ننيوت2  
ننيوت4  

(1)  (2)  
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                                                         بين حجم الجسم وقوة دفع الماء عليه.             الصحيحة الرسم البياني المقابل يمثل العالقة  -8

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

 .(............).                        إذا ُغمر جسم في سائل فإن وزنه يقل بمقدار قوة دفع السائل له.  -9

 .(........)...                                 (.1يمكن للبيضة أن تطفو إذا وضعت في الكأس رقم ) -10

 
***************************************************************** 

  : أوجد المطلوب في المسألة التالية :  3س 
  نيوتن. 2نيوتن في سائل، وأزاح كمية من الماء تزن  5إذا ُغمر جسم يزن 

 احسب :
 قوة دفع السائل عليه. -1
 وزن الجسم وهو مغمور في السائل. -2

 .......................................................القانون : 
 الحل : ..........................................................

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

 :                                                               في السوائل التالية 3جم/سم 1.5ارسم مكان بيضة         كثافتها :  4س 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

***************************************************** 

 
 
 

 قوة دفع
الماء   

 حجم الجسم المغمور

(1)  (2)  
مالحماء  ماء عذب  

 سائل كثافته 1.5جم/سم3 سائل كثافته 1جم/سم3 سائل كثافته 2جم/سم3
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  مغمور في سائل:: ارسم اتجاه القوى المؤثرة على جسم  5س 
 
 

   
 
 

**************************************************** 
                                   : ترجم العبارة التالية إلى رسم بياني: 6س 

 )) قوة دفع السائل تزداد بزيادة حجم الجسم المغمور فيه ((

 

 

 

 

 

 
  ( . 3جم/سم2.7: لديك مكعب من األلومنيوم كثافته )  7س

 
 استعن بالجدول المقابل واختر نوع السائل المناسب لكل حالة من الحاالت التالية:

 إذا أردت أن يغوص المكعب في السائل: -
 ألن: ...........................  ...........نوع السائل : ..

 
 إذا أردت أن يطفو المكعب على سطح السائل: -

 ألن: .......................... .............نوع السائل: ...
 
 

**************************************************** 

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

......................  
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 :(في المربع المقابل لها اإلجابة الصحيحة علميا  لكل من العبارات التالية بوضع عالمة)  راخت( 1

 :المركب يمثله الشكل -1

 
 

 مادة تتكون من نوع واحد من الذرات : -2

 المحلول                     المركب                        العنصر                     المخلوط           

 :ن هما عنصري الماء إلىيتحلل  -3

 كربون الكسجين و األ        جيننيترو ال هيدروجين وال       ينهيدروجالكسجين و األ      نيتروجينالو  كسجيناأل 

 : منه بفرقعة عند تقريب شظية مشتعلة يشتعلالذي  غازال -4

             2H                                           2CO                         2N                             2O 

 : أحد المواد التالية يصنف ضمن المحاليل -5

 ماء                  ثاني أكسيد الكربون          ماء البحر                     كربونات الكالسيوم               الرمل+           

 : الشكل المقابل تمثلجزيئات المادة في  -6

 الماء                     اني أكسيد الكربون  ث           األكسجين                    الحديد                     

 : المادة التي لها شكل ثابت وحجم ثابت -7

 الماء     األلمنيوم                                       الزئبق                  األكسجين                

         

 ماء
 حديد مسمار نحاس سلك

WWW.KweduFiles.Com
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 :هوعنصر الهيليوم  رمز–8

           H                          O                     C                         e H 

 : قة بين الحرارة وحركة الجزيئاتالرسم البياني الذي يمثل العال -9

 
 

 :هومركب  الشكل الذي يمثل -10

   
 

 : الكيميائيف أوال يمثله الرمز العنصر الذي أكتش -11

Cl                           Cs                         C                            Ca 

 
 هو :ناعة األسالك الكهربائية في ص العنصر المستخدم -12

Ca                                C                           O                         Cu           

 الترمومترات:يستخدم في صناعة الذي لسائل الفلز ا-13

           Cu                     He                              Hg                           2O 

 التصوير:ليودي وأفالم مطهر يستخدم في الملح ا -14

Cu                           He                        Hg                               
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أكتب بين القوسين كلمة ) صحيحة ( للعبارة الصحيحة و كلمة ) خطأ ( للعبارة غير الصحيحة ( 2

 علميا في كل مما يأتي:

 (................مادة نقية تتكون من نوع واحد من الذرات.                       )  األلمنيوم -1

 (................)     النحاس مركب يمكن تجزئته إلى ما هو أبسط منه بالطرق الفيزيائية .   -2

 (................)            .         المكونة لهتختلف خواص الماء عن خواص العناصر  -3

 (................)                       كسجين .الماء يتكون من غازين هما الهيدروجين واأل -4

 (................)               غاز األكسجين بفرقعة عند تقريب شظية مشتعلة منه .يشتعل  -5

 (................)          له حجم ثابت وشكل متغير حسب الوعاء الذي يوضع فيه . الزئبق -6

 (................)                                      تحتفظ المادة بخواصها مهما تجزأت . -7

 (................)       المخلوط نوع خاص من المحاليل يحتوي على مذيب و مذاب . -8

 (................)                             الشكل المقابل يوضح غاز النيتروجين.         -9

 (................)                 الجزيئات في الحالة الغازية لها شكل ثابت وحجم متغير . -10

 (................)            يستخدم األلومنيوم في صناعة أواني الطهي وهياكل الطائرات . -11

 (................)        تتشابه خواص الماء مع خواص عنصريه االكسجين والهيدروجين . -12

 (................)                        رة السائل تزداد حركة جزيئاته.اكلما زادت درجة حر  -13

 (................)                              الشكل المقابل يمثل جزئ عنصر األكسجين. -14

 (................)                                            .Caرمز عنصر النحاس هو  -15
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ختر العبارة أو الشكل من المجموعة ) ب (  وأكتب رقمها أمام ما يناسبها من افي الجدول التالي ( 3
 (:عبارات المجموعة ) أ 

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ ( الرقم

 

 

.مادة تتكون من نوع واحد من الذرات*    
 

.ين أو أكثرمادة تتكون من اتحاد عنصر *    

ثاني أكسيد الكربون  -1  

الهيليوم -2  

السلطة -3  

  

 *  مادة لها حجم ثابت وشكل متغير . 
 

ثابت وشكل ثابت. م* مادة لها شكل حج  

 
 

.عصير البرتقالجزيئات الشكل الذي يمثل  *   

 
.كرسي المختبر جزيئات * الشكل الذي يمثل   

  

.الشكل الذي يمثل نموذج الصوديوم *   
 

.الشكل الذي يمثل نموذج الماء*   
 

 

 

 

 
 

 فالم التصويرفي أيستخدم كمطهر و * 
 

 سالك الكهرباء أفلز جيد لتوصيل الكهرباء وصناعه *

 

قزئب -13  

 نحاس -14

 يود -15

3 

 (7 )   (8 )  

 (9 )  Na Mg 

 (10 )   (11 )   (12 ) 111ص  7(C-8) 
 

( C-8) 114ص
7 

 

 

 

 

  (4 )   (5 )   (6 )  

 

 

 

 

 

 

 (9 )  
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 : دقيقاعلل لما يأتي تعليال  علميا  ( 4

 . تجزئة النحاس عند تسخينهال يمكن  -1

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

 يعتبر الماء مركب . -2

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

 مخلوط .تعتبر برادة الحديد والرمل  -3

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

 يعتبر مزيج الماء والملح محلول . -6

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

 . الحلو قطعة السكر و مسحوقها لهما نفس الطعم -7

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

 .تنتشر رائحة العطر  وتختفي في كل جوانب المختبر عند رش كمية من العطر   -8

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

 المادة الصلبة لها شكل ثابت وحجم ثابت . -9

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

 . ليس لها حجم أو شكل ثابتالمادة الغازية  – 10

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

 يستخدم النحاس في صناعة أسالك الكهرباء . -11

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

 

WWW.KweduFiles.Com



 
 

 

27 

 
 :في الجدول التاليكما هو مطلوب قارن بين كال ( 5
 

 مخلوط من الرمل وبرادة الحديد مخلوط من الرمل والماء وجه المقارنة
 

 طريقة الفصل
 

  

 
 المواد الغازية المواد الصلبة وجه المقارنة
   الشكل
   الحجم

   تقارب الجزيئات
 

 وجه المقارنة
 
 
 

 

   حالة المادة
 

 وجه المقارنة

 
 
 
 
 
 

 
 طريقة الفصل

 

  

 
 
 
 

 + ماء رمل

 

 + برادة حديد رمل
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 : رمز المادة وضعه أسفل الشكل الذي يمثل جزيئاتهاختر ( 6
            (  -NaCl     -O   2H  -  2CO   ) 

   

   
 

 

 :واحد مما يلي ال ينتمي للمجموعة ضع تحته خط ثم أذكر السبب( 7

 (الزئبق  –الماء  –الحديد  -العصير )  -1     

 .............................................. والباقي ................ألنه .
 

2-                     -                         -                   - 
 

 .............................................والباقي ...................ألنه

 
  3-                                 -                       -                    -             
 

 ..........................................والباقي ..................... ألنه 
 

 (الماء والملح   –الهواء الجوي  – كلوريد الصوديوم –الرمل وبرادة الحديد  )  -4  

 .................................... والباقي ................ألنه ..........

  5- Hg         -   Cu       -   H2O        -     

 ......................................والباقي  .........................ألنه

O O Na Cl 
O O 

C 

H H 

O 

Mg O H H O O 
N N 

 (B-8)7 108صــ 
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 : الحاالت التاليةماذا يحدث في ( 8

 .رور تيار كهربائي في ماء محمضعند م -1

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

 تقرِّيب شظية مشتعلة إلى فوهة أنبوب به غاز هيدروجين . -2

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

 تقرِّيب شظية مشتعلة إلى فوهة أنبوب به غاز أكسجين . -3

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

 إضافة الماء إلى مزيج كبريتات النحاس مع كربونات الكالسيوم . -4

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

 رش كمية من العطر في زاوية المختبر -5

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

 وضع قطرات من الحبر في كوب ماء  عند -6

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

 الرسومات التي أمامك ثم أجب عن المطلوب:ادرس 

 موقد بنزن بعد وزنها  على عند وضع قطعة النحاس  -1  

 .....قطعة النحاس  ..................زن و فإن

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

 قطعة نحاس
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 له قطبين من الكربون  إناءحمض الكبريتيك المخفف في ماء و وضع  -2 

 : ببطاريةموصله 

 ..........................................و......الغازات المتكونة هما غاز  -

 .......................................بــعن الغازات المتكونة  يمكن الكشف -

 
 اد توهج الشظية ز (  2رقم ) عند تقريب شظية مشتعلة من الفوهة  -3

 ..........................الغاز المتصاعد هو .. فإن

 

    

 
 

 
 
 

الشكل الذي يوضح محلول هو رقم ................ -4   

 الشكل الذي يتم فصل مكوناته بالمغناطيس هو رقم ...............

 

 

 

 

 

 

 7(A-8)102ص 

 (2) (1) األكسجين

(1) (2) (3) 

 + برادة الحديد رمل
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 :( في المربع المقابل لها بوضع عالمة )  لكل من العبارات التالية علميا   اختر اإلجابة الصحيحة :1س   
           دوية المضادة لحموضة المعدة : صناعة األمادة تستخدم في  -1  

 كربونات كالسيوم       هيدروكسيد صوديوم      هيدروكسيد مغنيسيوم              كسيد كالسيوم  أ 

                                             التفاح يحتوي على حمض :  -2

 الهيدروكلوريك                  الالكتيك                      الستريك               الماليك         

                           : عدا حماض جميع ما يلي من خصائص األ -3
 حمرلى األإتحول لون ورقة تباع الشمس                لها مذاق حمضي قوي جدا                   

   7كبر من أ  PHتمتلك قوة                                7قل من أ  PHتمتلك قوة      
                             : 7أقل من  PHحد المواد التالية لها قيمة أ -4

 البيض   الصابون           الليمون                 الماء النقي     
 

       تحول لون ورقة تباع الشمس الزرقاء إلى اللون:  األحماض القوية -5

 األخضر   األحمر              البرتقالي   األصفر     
 

                                      : تساوي  PHتمتلك عصارة المعدة قيمة  -6

 7أقل من       7أكبر من         7               صفر     
 غير الصحيحة في كل مما يلي : للعبارة)خطا (  كلمةالصحيحة و  للعبارةصحيحة (  ) كلمةاكتب بين القوسين  :2س
 ..(.........).                                 .  حماض عبارة عن سوائل خطيرة جداً جميع األ -1
 ..(.........).                                      اللبن يحتوي على حمض الكبريتيك .       -2
 ..(.........).                                           القلويات لها ملمس صابوني .        -3

 ..(.........).                                 .     للحمض زادت قوته PHكلما زادت قيمة الـــ   -4
 ..(.........).                                         .القلوي زادت قوته PHكلما زادت قيمة الــ  -5
 ..(.........).                 .7 )الرقم الهيدروجيني للماء المقطر والمحاليل المتعادلة أكبر من)  -6  
 ..(.........).                       .س الهيدروجيني تناسب عكسيالتناسب بين قوة الحمض واأل -7  
 ..(.........).                             .فرانقوة القلوية للصابون أقل من قوة القلوية لمنظف األ -8  
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  :: ماذا يحدث في الحاالت التالية 3س 
  .        عند وضع مقياس درجة الحموضة في كأس به عصير ليمون  -1

 ......................................اإلجابة : 
                                 تفاعل حمض مع قلوي.        عند  -2

 اإلجابة : ......................................
               كأس ماء نقي.         فيوضع ورقة تباع الشمس عند  -3

 ......................................اإلجابة : 
 .ضافة قطرات من محلول كربونات الصوديوم في كأس به حمض كبريتيك مخففإ -4    

 اإلجابة : ......................................        
                           درس التجربة التالية ثم أجب عن المطلوب:أ :4س 

 

 مجهولة وقد تم اختبار درجة الحموضة فيها فظهرت النتائج كما بالشكل: أنابيب  3أمامك 
 

 

 

 

 

 ) ج (       ) ب (                           ) أ (          

PH = 7        PH = 13                PH = 6 

 من خالل مؤشرات القراءات لقياس درجة الحموضة أجب عن األسئلة التالية:
  التي يمثلها الحرف يتواجد الماء النقي في األنبوبة( ....... ) 
  التي يمثلها الحرف الحليب في األنبوبة يتواجد( ....... ) 
  التي يمثلها الحرف يتواجد منظف األفران في األنبوبة( ....... ) 

  : دقيقا:علل لكل مما يأتي تعليال علميا  5س 

                             ت.      البيــض من القلــــويا يعتبر -1
  اإلجابة : ........................................................      

 
 نسان بتعب وألم في العضالت عند ممارسة التمارين الرياضية المكثفة . يشعر اإل -2

  اإلجابة : ........................................................      
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                                همية كبيرة في الصناعة . أ حمض الكبريتيك له  -4

  اإلجابة : ........................................................      
 لى اللون األحمر عند إضافة نقط من عصير الليمون. يتغير لون ورقة تباع الشمس إ -5

  اإلجابة : ........................................................      
                ال يتغير لون ورقة تباع الشمس عند إضافة نقط من الماء النقي.  -6
  اإلجابة : ........................................................       
 

                                                الجدول التالي : حسب ماهو مطلوب في : قارن  6س 
 

 هيدروكسيد الصوديوم حمض الهيدروكلوريك المقارنة هوج

 

 ....................... ......................... PHقيمة الـ 

 التأثير على ورقة تباع الشمس

 

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

 
  عبارات من يناسبها ما أمام رقمها وأكتب ( ب )المجموعة من الشكل أو العبارة خترا التالي الجدول في : 7س

 :( أ ) المجموعة
 

 )ب( المجموعة المجموعة )ا( الرقم

(       ) 
 
 
  (    ) 

 حمرلى اللون األإيغير لون ورقة تباع الشمس الزرقاء 
  
 

 زرق لى اللون األإيغير لون ورقة تباع الشمس الحمراء 
                            

1- 

 

 

2-    

 

3- 

  (    ) 
 
  (    ) 

 .ة االدوية المضادة لحموضة المعدةيستخدم في صناع -
 
 .  و معالجة الماء سمنتاإليستخدم في صناعة  -

 صوديومالهيدروكسيد  -1
 كالسيومالكسيد أ -2
 مغنيسيومالهيدروكسيد  - 3
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  :  ادرس الصورة التالية ثم أجب عن المطلوب :                   8س 
  

 

 

 

 

 

 

 

  :مع ذكر السببأسفله ضع خط اختر المختلف مستعينا بالشكل السابق بو

 

                  الليمون  –كسيد الكالسيوم أ -الصابون  -هيدروكسيد المغنسيوم  -1
 ..................الباقي أما  ............... ألنه السبب :         

 

                                           البيض -العنب  –الطماطم  -الموز  -2
 ..................الباقي أما  ............... ألنه  : السبب      

 
                               .صودا الخبيز –مونيا أ - ماء نقي -فران أمنظف  -3

 ..................الباقي أما  ............... ألنه  : السبب     

 

 7درجة الحموضة أكبر من  – 7من درجة الحموضة أقل  –تحمر ورقة تباع الشمس  –طعم الذع  -4
              ..................الباقي أما  ............... ألنه  : السبب    

 

 

 

(       ) 

 

 

(       ) 

 . Cيتواجد في الطماطم والبرتقال والجوافة ومصدر لفيتامين 

 

 

           يتواجد في العضالت عند ممارسة التمارين الرياضية المكثفة.

 حمض الكبريتيك -1

 

 حمض الالكتيك -2

 

 حمض االسكوربيك -3
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 (  في المربع المقابل لها :√اختر اإلجابة الصحيحة علميا لكل من العبارات التالية و ضع عالمة )  -السؤال األول:

 : األساس الصخري يشير إليه السهم رقم  -1
    (1)                      (2)                      (3   )                 (4) 

  :جزء التربة الذي يزود النباتات بالمواد الالزمة لنموها نموا سليما يسمى  -2

 الدبال    التربة الفوقية                   التربة التحتية          األساس الصخري     

   توفره التربة للنبات : الواحد مما يلي  -3

 تثبيت الجذور            التهوية                    تغذية النبات            الجلوكوز     

 نوع التربة المستخدمة في التجربة الموضحة في الشكل المقابل : -4

 رمليه                     طينيه                     دبال                   صخر    

  : تربة حجم حبيباتها صغير وشديدة االحتفاظ بالماء -5

 الصخرية              الدبالية                   الطينية               الرملية             

  : عةأفضل أنواع التربة للزرا  -6

 الدبالية     الطينية                          الرملية          الصخرية                

 : عداجميعها من طرق استصالح األراضي الصحراوية  -7

 توفير الماء للزراعة          قطع النباتات                التربة  غسل             إضافة الدبال    

  :تعرف بالزراعةالخفيف إنتاج الخضار ونباتات الزينة داخل بيوت من البالستيك  -8

 محميةال        مائية    ال         تقليدية     ال           نسيجيةال     

    : مثل ضعف التربة وشح الماء ةلمواجهة محدودية الموارد الطبيعي حديثنمط زراعي  -9

 زراعة محمية             زراعة مائية            زراعة تقليديه            زراعة نسيجية 

 يحّسن التربة :  الواحد مما يلي  -10

 طرق الزراعة الحديثة      زيادة معدل الرعي             ألسمدة العضوية        غسل التربة   ا    

(1)  
 (2)  
 (3)  
 (4)  
 

مل ماء 35  

مل ماء 40  
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  غير الصحيحة للعبارة)خطأ(  كلمةالصحيحة و  للعبارةكلمة )صحيحة (  اكتب -السؤال الثاني:
 في كل مما يأتي : 

  )............(.              البيئية ظروفال على التغلب لصعوبة الزراعة فيالكويت فشلت  -1

    )............(                              .الدبال تسمى التربة في المتحللة العضوية المادة -2

   )............(   .                       الزراعية للتربة األساسيةيعتبر الدبال من المكونات  -3

  )............(                                  .للماء  العاليةنفاذيتها ب الدبالية التربةتتميز  -4

  )............(      .                               ضعيف الطينية التربةنمو البذور في  -5

  )............(ذات تكلفة مادية منخفضة .                              النسيجية الزراعة -6

    )............(.                                    كبير الطينية التربةالحبيبات في حجم -7

   )............(       الدبالية أكبر من حجم حبيبات التربة الطينية .حجم حبيبات التربة  – 8

 )............(                         الدبال من المكونات األساسية للتربة الزراعية .   -9

  )............(                   . الزراعية األراضيستصالح تربه ال إضافة الدباليتم  -10

  )............(         0تتشابه نسبة الهواء بين جزيئات التربة الرملية والطينية والدبالية  -11
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  أمام رقمها واكتب )ب (المجموعة من العبارة اختر التالي الجدول في -:الثالث السؤال 
 : )أ(المجموعة عبارات من  يناسبها ما
 المجموعة)ب( المجموعة )ا( الرقم

(    ) 
 
(    ) 
 
(    ) 

  .معظم الفراغات الهوائية بين جزيئاتها ىالتربة التي تحتوي عل -

  . التربة التي يطلق عليها الكنز البني -

 التربة شديدة االحتفاظ بالماء وفراغاتها صغيرة جدا -

 التربة الطينية -1
 

 التربة الدبالية -2
 
 التربة الرملية -3

(    ) 
 
(    ) 
 
(    ) 

كثارها األمعملية استنساخ خاليا من النبات  -   غذائية أوساطفي  وا 

 .نمط زراعي لمواجهة ضعف التربة وشح الماء  -

 .  نتاج الخضار داخل بيوت من البالستيك الخفيفإ -

 الزراعة المائية -1
 
 الزراعة النسيجية -2
 
 الزراعة المحمية  -3

 دقيقا : علميا تعليال يأتي لما علل -:الرابع السؤال 
 
 0 القاسية المناخية الظروف من الرغم على عديدة زراعية أصناف توطين في الكويتيون  المزارعون  نجح -1

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

 للتربة. الدبال  أهميه -2

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

  أهمية أجزاء التربة للزراعة . -3

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

  التربة الطينية غير صالحة للزراعة . -4

....................................................................................... 
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  -:  ماذا يحدث في الحاالت التالية -: الخامسالسؤال 
  زراعة محصول معين في نفس التربة مرات عديدة متكررة . -1

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

  تسخين علبة معدنية بداخلها تربة زراعية . -2

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

  عند زراعة النباتات في تربة طينية . -3

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

 من تربة الحديقة ثم رجها وتركها مدة .  ةجرة وكمية قليل وضع ماء في عند  -4

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

  .أضيف لها دبال زراعية  زراعته في تربةد عنللنبات  -5

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

  . فيها عند زراعة النباتات البقولية للتربة  -6

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

 :   المطلوب فيهاالتالية ثم اجب عن  الرسوماتادرس  -:السادسالسؤال 

        )A7-10(  146ص  الرسم المقابل يوضح نطاقات التربة : -1
 م .أكمل البيانات على الرس 

   
 
 
 

  ********************************************************************           

 

 

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

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

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

............ 
............ 
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 بنفس كمية الماء لمدة  الثالثة وقام بريهاثم وضع بذورا في القناني ،مختلفا من التربة نوعا  في كل قنينة أحمد وضع))  -3

 أسبوع (( .             

 دبالية       طينية                      رملية                                            
 
 
 
 
 التربة التي سوف تنمو فيها البذور نموا جيدا هي التربة ...................... 
  كبر كمية من الماء قنينة التربة..أالقنينة التي سوف يتجمع فيها..................... 
  هي التربة. حبيباتها صغيرة جدا ومتقاربةيكون حجم التربة التي............................. 

****************************************** ****************************** 
 : يوضح العالقة بين نوع التربة ومعدل احتفاظها بالماء الرسم البياني التالي  -4

  الجدول الموضح أدناهاكتب الرمز الدال على نوع التربة في 

 
 
 
 
 
 
 

 .في الكويت اقترح طريقتين الستصالح األراضي الصحراوية  -5

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

شراء قطعة أرض بغرض الزراعة ولكن بعد معاينتها الحظ أنها بحاجة إلى عدة إجراءات لتحسين  سلطانأراد والد  -6

 ناقش هذه اإلجراءات الالزمة إلعطاء أفضل محصول نباتي في بيئة الكويت.   التربة.

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

************************************************************************ 

 التربة الرملية التربة الدبالية التربة الطينية
   

0

2

4

6

A B C

ماءلل التربة تسريب معدل  
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إليكم روابط قنوات ومجموعات الصفوف التابعة لموقع 

  ملفات الكويث التعليمية

 

 .حيذ سخجذون فيهب االف وأحذد انمهفبث وآخز أخببر انمىبهج

 

 t.me/kwcourses  قىبة انمىبهج انكىيخيت أوالً:

 :صفىفروابظ ان اً ثاني

  انصف االول

 https://t.me/grade1kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkKC5YBgXZZwfikwjA انمجمىعت

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

 انصف انثبوي

  https://t.me/grade2kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkNbqiz1UqtTmJV6BQ انمجمىعت

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

 انصف انثبنذ

  t.me/grade3kwhttps//: انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkQXoag3es_FU0rG2g انمجمىعت

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

 انصف انزابع

  https://t.me/grade4kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkL_8OXoutWsZx1L9Q انمجمىعت

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

 انصف انخبمس

  https://t.me/grade5kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkG3e9CzzokTIKz4CQ انمجمىعت

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

 انصف انسبدس

  https://t.me/grade6kw انقىبة

   V1kghttps://t.me/joinchat/EO3lbkM8FXoEeQErAQ انمجمىعت

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

 انصف انسببع

  https://t.me/grade7kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkKnExWg6hndEkfMqA انمجمىعت

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

 انصف انثبمه

  https://t.me/grade8kw انقىبة

  U4uywPW25zQ-https://t.me/joinchat/EO3lbkQJhf انمجمىعت

https://www.t.me/kwcourses
https://t.me/grade1kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkKC5YBgXZZwfikwjA
https://t.me/grade2kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkNbqiz1UqtTmJV6BQ
https://t.me/grade3kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQXoag3es_FU0rG2g
https://t.me/grade4kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkL_8OXoutWsZx1L9Q
https://t.me/grade5kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkG3e9CzzokTIKz4CQ
https://t.me/grade6kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkM8FXoEeQErAQV1kg
https://t.me/grade7kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkKnExWg6hndEkfMqA
https://t.me/grade8kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQJhf-U4uywPW25zQ


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

 انصف انخبسع

  https://t.me/grade9kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkQFjCKp5rdMw44tFA انمجمىعت

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

 انصف انعبشز

  https://t.me/grade10kt انقىبة

  taUSgdw-https://t.me/joinchat/EO3lbkN_FGzW5F انمجمىعت

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

 انصف انحبدي عشز

  https://t.me/grade13kw قىبة انحبدي عشز انعهمي

 مجمىعت انصف انحبدي عشز انعهمي

https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GnfVIM5v8dlg 

 

  https://t.me/grade11kw قىبة انحبدي عشز األدبي

  مجمىعت انصف انحبدي عشز األدبي

w-https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNzMj9dul6Td  

 

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

 انصف انثبوي عشز

  https://t.me/grade14kw قىبة انثبوي عشز انعهمي

 مجمىعت انصف انثبوي عشز انعهمي

joinchat/EO3lbkmR2I1tFvkIrQUBfghttps://t.me/  

 

  me/grade12kwhttps://t. األدبيقىبة انثبوي عشز 

 مجمىعت انصف انثبوي عشز األدبي

https://t.me/joinchat/EO3lbkO1483g3eu1tSA3sA  

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

 

 :انزيبضيبث نهصف األول

https://t.me/joinchat/HXIVQ00hxbaRoDvCDzLZ_A  

 :انزيبضيبث نهصف انثبوي

7w-https://t.me/joinchat/HXIVQ1KJxWoKeAbgcEd  

 :انزيبضيبث نهصف انثبنذ

https://t.me/joinchat/HXIVQ1RcSJ8KoTFzEceclg  

 :انزيبضيبث نهصف انزابع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1O6Hx6DQqXP34_lBA  

 :انزيبضيبث نهصف انخبمس

https://t.me/joinchat/HXIVQ0uGo6YEsqso4UEEIw  

 :انزيبضيبث نهصف انسبدس

D0deiN_UbA-https://t.me/joinchat/HXIVQ02F_DW  

https://t.me/grade9kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQFjCKp5rdMw44tFA
https://t.me/grade10kt
https://t.me/joinchat/EO3lbkN_FGzW5F-taUSgdw
https://t.me/grade13kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GnfVIM5v8dlg
https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GnfVIM5v8dlg
https://t.me/grade11kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNzMj9dul6Td-w
https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNzMj9dul6Td-w
https://t.me/grade14kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkmR2I1tFvkIrQUBfg
https://t.me/joinchat/EO3lbkmR2I1tFvkIrQUBfg
https://t.me/grade12kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkO1483g3eu1tSA3sA
https://t.me/joinchat/EO3lbkO1483g3eu1tSA3sA
https://t.me/joinchat/HXIVQ00hxbaRoDvCDzLZ_A
https://t.me/joinchat/HXIVQ00hxbaRoDvCDzLZ_A
https://t.me/joinchat/HXIVQ1KJxWoKeAbgcEd-7w
https://t.me/joinchat/HXIVQ1KJxWoKeAbgcEd-7w
https://t.me/joinchat/HXIVQ1RcSJ8KoTFzEceclg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1RcSJ8KoTFzEceclg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1O6Hx6DQqXP34_lBA
https://t.me/joinchat/HXIVQ1O6Hx6DQqXP34_lBA
https://t.me/joinchat/HXIVQ0uGo6YEsqso4UEEIw
https://t.me/joinchat/HXIVQ0uGo6YEsqso4UEEIw
https://t.me/joinchat/HXIVQ02F_DW-D0deiN_UbA
https://t.me/joinchat/HXIVQ02F_DW-D0deiN_UbA


 

 :انزيبضيبث نهصف انسببع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1c05LJeI4VwjTNJ8Q  

 

 :ثبمهانزيبضيبث نهصف ان

https://t.me/joinchat/HXIVQ0k944Uk1Ycxbbp1ZA  

 

 :انزيبضيبث نهصف انخبسع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1iqxEoZYsR0iTbBTQ  

 

 :هصف انعبشزانزيبضيبث ن

https://t.me/joinchat/HXIVQ1iNEZaHdkFboG6iUg  

 

 :انزيبضيبث نهصف انحبدي عشز

https://t.me/joinchat/HXIVQ0UjIUkbSGxojYxPJw  

 

 :نزيبضيبث نهصف انثبوي عشزا

https://t.me/joinchat/HXIVQ0uqsY_YMMh8btEcHg  

__________________________________________________________ 

  يسعذوب حىاصهكم واوضمبمكم وانزد عهي

  ✍  اسئهخكم واسخفسبركم

 انخعهيميت  مجمىعبث انمىبطق  صم عهينهخىا

 

 حعهيم خبص 

https://t.me/joinchat/HXIVQ1NrHps4NK6mkevsAg  

 مىطقت انجهزاء انخعهيميت

chat/HXIVQ1K_i3MEgxzepOKCfghttps://t.me/join  

 مىطقت األحمذي انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ01PTXJe8Qk0pjOFng  

 مىطقت انفزواويت انخعهيميت

FdvDdQ-.me/joinchat/HXIVQ1MVfo8_Y5ghttps://t  

 مىطقت مببرك انكبيز انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ0ee95Y392ZQfiNIEA  

 مىطقت حىني انخعهيميت

ttps://t.me/joinchat/HXIVQ014kAw_fvCs2Zp4Nwh  

 مىطقت انعبصمت انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ0W75IQkgZnGWGvA7Q  

  top مذرسىن في انكىيجtop قزوة

  نهخىاصم  وخبت مه كببر االسبحذة

 ✍ حكموانزد عهي اسخفسبرا

https://t.me/joinchat/HXIVQ1IagbL_kVF5QrDiDQ 
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