
 بنك أسئلة ثامن 

  

يعد عنصرا اساسيا في عملية التمثيل الضوئي موجود في الورقة حيث انه يمتص  -1

: الضوء هو الطاقة من   

الثغور  -ب                                  العروق -أ    

 ج- الكلوروفيل                             د- الجذور 

:المعدنية من التربة هو حالمألوا الجزء من النبات الذي يمتص الماء   2-  

وراقالا -ب                               السيقان -أ    

 ج- اال زهار                            د-  الجذور 

له المكونةيا الخ وال نسجةأل امن  المصنوعةلمواد ا  علىيطلق   3-   

كسجينالا –ب                      الضوئي.التمثيل  –آ    

 ج- الكتلة الحيوية                          د- ثاني أكسيد الكربون 

عملية البناء الضوئي؟ تمامإلما الغاز الذي يحتاجه النبات  -4    

 أ -  ثاني أكسيد الكربون                    ب- النيتروجين 

الهيدروجين  -د                            كسجينالا-ج    

:  الشكل الذي يمثل عملية التمثيل الضوئي هو -4  

 



ما أجزاء النبات التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي -5   

  الجذور -ب                         الساق  -أ 

 ج – األوراق                       د- االزهار 

:لغاز الذي تستخدمه النباتات كمواد متفاعله في عملية التمثيل الضوئي هوا  -6   

كسجينالا  -ب                        النيتروجين -أ    

 ج- أول أكسيد كربون             د- ثاني أكسيد كربون 

قام محمد وحمدان بدراسة التمثيل الضوئي في احد نباتات حديقة المنزل ورسما   -7

    المقابل :  الشكل

 

 

  

:النباتاتثيل الضوئي في أغلب ء الذي تحدث فيه عملية التمالجز . 8-   

 أ- الساق                  ب- األوراق 

زهارالا -د                الجذور  -ج  

   أوراق النبات هي الجزء المهم الذي يحدث فيه التمثيل الضوئي

 9- حددي أي سطح الورقة توجد به الثغور في) السطح السفلي أم العلوي( 

؟بها  ديوج  البينما الجذور  األخضرفسر تتلون أو راق النبات باللون    -10  

 الحتوائها على صبغة الكلوروفي ل  

11-   

 



 

علوم هذا القطاع العرضي لنسيج وعائي نباتي،   عرض معلم ال  -11  

 

  الورقةوسئل الطالب عن موقعه في النبات ؟ أجاب أحمد في الساق وأجاب سالم في 

 . ايهما على صواب 

 أحمد

ادر  -12        ةل ئس ألاس الشكل التالي واجب على   

؟  االنعكاساذكر نص قانون   -أ  

   زاوية السقوط تساوي زاوية  االنعكاس  

 

 50o  ب- اذا علمت ان الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام تساوي

كم تكون زاوية السقوط؟ ( )  

50o 



-   األسئلةعن  أجيبيوضح الشكل التالي تركيب ورقة النبات، ادرسيه جيدا ثم  -13

 التالية:  

 

 

 

 

 

ما أهمية الطبقة الشمعية الموجودة في الورقة؟ - 1  

 حماية الورقة من الجفاف 

 B- 2  ماذا تمثل الرمز

 النسيج األوسط -

2(- تنبأ بما سيحدث لو تم إزالة الجزء -ب)   D؟  

لن يدخل غاز ثاني  اكسيد الكربون من  الهواء إلى الورقة أو لن تحدث عملية  لتبادل  

   الغازي بين  الهواء والورقة

مستوية بحيث يصنع  )  مرأةفي الشكل المجاور، يسقط شعاع ضوئي على سطح  -14

 مع سطحها ،ما مقدار زاوية االنعكاس 

 1 -

االنعكاساذكر قانون  : 

 

 



15-   
 

 
 

الغازات؟ اكتب اسم الجزء الذي يتحكم في خروج ودخول   
..................................................................................  

سميكة؟ توقع ماذا يحدث اذا كانت أوراق النبات   

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

فحصلت  ساخن،قامت سارة بغمر ثالث أجزاء من النبات في كأس به ماء  -16
التالية على النتائج   : 

حظاتال الجزء المغمور في الماء الساخن الم  

 جذر ال توجد فقاعات حول الجذر 

 ساق ال توجد فقاعات حول الساق 

  أوراق توجد فقاعات حول الورقة

 

 



     فسري سبب خروج الفقاعات من الورقة وعد م خروجها من الجذر أو الساق؟-1

    -  بسبب احتواءها على ثقوب صغيرة

  .................................تسمى الثقوب الصغيرة التي تسمح بخروج الفقاعات ب - 2

 الثغور 

- عن األسئلة التي تلية  أجيبدرس الشكل الذي أمامك ثم ا -17  

 

 

لعبة سيارة حمراء   ىواألحمر علأسقط أحمد خليطا من الضوء األزرق  -18  -2 

 ...بأي لون ستظهر السيارة؟

؟كفسرا جابت        . 

 األحمر. ألنها تمتص اللون األزرق وتعكس اللون األحمر -

الشكل اآلتي يوضح استقصاء قامت به سارة لدراسة أهمية أحد العوامل في نمو  -19

 النبات مع تثبيت العوامل األخرى 

 

  

 



  

   أ- 1- ما العامل الذي قامت سارة بدراسته في  االستقصاء ؟الضوء

سيكون طول النبات الثاني المتوقع بعد أسبوع في الرسم البياني التالي   -2    

سم 5سم و طول النبات الثالث  15تقريبا………..سم اذا كان طول النبات األول  .  

            اي رقم بين 5-15  صحيح

 

 

 

( لو أعطيناه مزيدا من الماء و السماد؟3للنبات )  تنبأ بالنتائج التي ستحدث -ب           

 لن ينمو أكثر/ لن يتأثر ألنه يفتقد الى الضوء بسبب وجوده في مكان مظلم 

وبعد  قامت ساره بقطع ورقه خضراء من نبات ما ثم قامت بغمسها في ماء دافئ -20

كما في الشكل  الورقةفتره الحظت تكون فقاعات على سطحي   

 

 



 تكون الفقاعات ؟  بما سب  –
 

 ) ( خروج االكسجين 
 خروج ثاني أكسيد الكربون ) ( 

 فسر خروج الغاز عند وضعه في ماء دافئ ؟  -2

 الن الغازات تتمدد بالحرارة فتخرج من الثغور 

 فسر سبب ظهور النباتات بهذا اللون األصفر ؟ 

 

 بسبب نقص عنصر الماغنيسيوم

سقط شعاع ضوئي على قطعة زجاجية كما موضح بالشكل  -22  

 

وضح المقصود االنكسار -1   

 التغير في اتجاه الشعاع الضوئي عند انتقاله الى وسط شفاف او من وسط شفاف 

عاع الضوئي عند دخوله الى القطعة الزجاجيةكيف ينحرف الش .  

 مقتربا او مبتعدا من العمود المقام؟ 

 



مستعينا بالصورة المقابلة  -23  

 

 عدد االمالح المكونة لذا السماد؟ )يكتفى بذكر اثنين( 

 النيتروجين، الفسفور، البوتاسيوم 

:لشكل المقابل يوضح تكوين الورقة من الداخل ادرسه جيدا ثم اجب عما يليا  -24  

 

 اذكر ماذا يسمى الجزء 1 ؟ -البشرة العليا

 ما هي فائدته؟ تحمي الخاليا داخل الورقة 

2- موجودا في ورقة النبات ماذا سيحدث؟ 2ماذا لو لم يكن الجزء  

لن يتم عملية البناء الضوئي الن وسط  النسيج العمادي يقوم بأغلب عملية البناء 

 الضوئي وبذلك لن يتم صنع الغذاء 

 



ذا سقط ضوء على سطح املس ومعتم كما في الشكل المقابل ا -25  

 

 

 1- يسمى الشعاع 4ب  -الشعاع المنعكس

45=  3تكون قياس الزاوية   2 -  

يمثل التركيب االلكتروني التالي يمثل  أحد عناصر الجدول الدوري ادرسي  -26

 وحددي موقعه 

 أ - الدورة الثالثة المجموعة الثامنة 

الثالثة المجموعة   الثامنة لدورةا -ب  

 الثامنة المجوعة  الرابعة الدورة-ج
الرابعة الدورة األولى المجموعة -د   

،فإن عدد 27والعدد الكتلي يساوي  13 ملعنصر األلمونيواذا كان العدد الذري   -27

 البروتونات يساوي 

    أ- 13          ب- 14          ج- 40        د-   27

2,8 اإللكترونيالنيون غاز نبيل ويحمل التركيب   -28  . 

 ؟ للنيون  اإللكترونيتركيب تمثل ال   أي من المخططات

 
 
 



 

 

ر األكثر قوة في التفاعل مع الماء من عناصر المجموعة األولى هو. العنص -29  

                  د/الروبيديوم         ج/البوتاسيوم         ب/الصوديوم            الليثيوم /أ
                         

وضح الشكل المقابل تركيب أحد الذرات العناصر  -30  

  

 

                   : ع(عدد الجسيمات المكونة للتركيب ) 

2 -ب         1 -أ   

 ج-3            د-4

التالي يوضح مخططاً للجدول الدوري شاهدة جيداً  ثم اجب عن األسئلة  الجدول - 31

 التالية : 

 

 



ي الجدول الدوري باسم........ –1 
 
 . لمجموعاتا تسىم االعمدة الرأسية ف

 
ي الجدول الدوري باسم..........   تسىم الصفوف االفقية - 2

 
 الدورات ف

 

ي الجدول الدوري ؟  – الغازات النبيلة
 
ة ( ف  3-  اذكر االسم الممير  لعنارص المجموعة الثامنة ) األخير

ذكر اثنير  من خواص المجموعة الثامنة بالجدول الدوري ا -4  

ونير  فقط 8تحتوي عل  .عدا الهليوم يحتوي عل الكير ي مدارها االخير
 
ونات ف  . الكير

–  
 
 عنارص غير نشطة كيميائيا

امامك نموذج لمجسم الذرة شاهدة جيداً واجب عن األسئلة التالية -32   

 
  أكتب ما تشير الية الرموز عل الرسم

ونا . ) أ ( .........................................     تاإللكير
 تالنيوترونا . ................................... )ب(.......   
ي تشكل نواة الذرة؟– 1

ونا                ما اسم الجسيمات التر وتونات والنيير  تالير

 

 
ونات   أقل كتلة بير  جسيمات الذرة ؟  لهما الجسيم الذي  – 2  االلكير

الكترون يتحركون في  11ان عنصر الصوديوم يحتوي على  تإذا علم–  -33

23المدارات حول النواة وأن العدد الكتلي له هو   . 

  العدد الذري لعنصر الصوديوم هو  11

  عدد النيترونات داخل نواة عنصر الصوديوم هو 12 

            الذرة في الشكل المقابل توضح التوزيع -34

 االلكتروني ألحد عناصر المجموعة السابعة  

35والعدد الكتلي لها هو    . 

 . العدد الذري لهذا العنصر هو 17 

 عدد النيترونات داخل نواة العنصر هي  18  نيترون 

 



يوضح المخطط التالي عدد الكترونات المدار األخير لعدد من العناصر الكيميائية  -35

جيداً ثم أجب ادرسهالتي تقع في نفس الدورة في الجدول الدوري .   

 

                   لعنصر الذي يقع في المجموعة الثانية هو العنصر

C 

 بم تفسر يعتبر الماء مركباً وليس مخلوطاً ؟

 ً  ألنه يتكون من عناصر مختلفة متحدة مع بعضها كيميائيا

  ضع صح امام العبارة الصحيحة في الجدول ادناه -36

 

ما ألخطأ الذي وقع رسم أحمد تركيب ذرة االكسجين الذي كان العدد الذري لها  -37

8أحمد  فيه  

    

 

  عدد االلكترونات في المدار الثاني    

 

 خطأ
 صح

 خطا  



  بالجدول التالي يوضح ترتيب بعض العناصر الكيميائية ادرسي الجدول ثم اج  -38

 :عن األسئلة التي تليه

 
)   اذكر خاصيتير  من خصائص المجموعة األوىل؟ )درجتير 

1 ....................................................) . 
2 ......................................................) . 
  فلزات-1

 ل ( تقل درجات االنصهار كلما نزلنا السف2
ن من خواص المجموعة االول   او أي خاصيتي 

39-   

 

 

 اإلجابة  

 

 

40-   

ي الجدول السابق ....................  Aتنبأ بالعدد الذري للعنرص 
 
 الموجود ف

 اإلجابة : 

11 

  درجة [  2الكلمة المناسبة من الصندوق ]  باختيارأكمل العبارات اآلتية  -41
 

ي كل من:  31وعدد كتلي يساوي  15لها عدد ذري يساوي  Bالذرة  إذا علمت أن    فاحستر
ي هذه الذرة ؟................................................ 1

 
وتونات ف  ( عدد الير

ونات لهذه الذرة ؟ ................................................... 2   ( عدد النيير

 بروتون 15( 

2 )31 -
15=16 

2 



  

 دورات ...... تكون الجدول الدوري من مجموعات و ........  •

ي الجدول الدوري عند المرور من اليسار إىل اليمير  ..............  •
 
 د تزي كتلة ذرات العنارص ف

درجة [ 2المخططات التالية تمثل التركيب اإللكتروني ألربعة ذرات مختلفة  ]  -42    

 
 

ي أكتب رمز الذ
  رات التر

ي الجدول الدوري .................................  •
 
  Dو   A   تنتىمي إىل المجموعة الثامنة ف

ونات .................................  7تحتوي عل   •   Cإلكير
 

[درجة  1ي المخططات التالية كل دائرة تمثل ذرة عنصر ] ا  -43  

 

أي المخططات تحتوي على مركب مكون من عنصرين ؟  -44   

 

 

أدرس األشكال الذرية للعناصر االتية ثم أجب عن االسئلة  -45  

  



صائص المجموعة االولى في الجدول الدوري عدد خ   

ي الجدول الدوري: 
 
 عدد خصائص المجموعة االوىل ف

1- ........................................................   (1 ) 
2- ( .......................................................1 ) 

 االجابه 

 . ي المدار األخير
 
ون واحد ف  جميع عنارص المجموعة االوىل تنتهي بالكير

  
ي المجموعة 

 
 تنخفض درجة االنصهار كلما اتجهت إىل االسفل ف

 

  -ب

ي الذرة )أ(؟................... و رقم الدورة للعنرص )ج(............... 
 
ونات ف  كم عدد اإللكير

 االجابة 

ونات=   15عدد االلكير
 2الدورة= 

(ما رقم المجموعة للعنرص )ب( ) -ج   ظلل االجابة الصحيحة مع التفسير
(   )1                (   )  2                          (    )3                            (    )4  

(..............................:  ( 1التفسير
 االجابة 

  (1لمجموعة)
 الن المدار االخير للعنصر يحتوي على الكترون واحد 

لماذا تسمي عناصر المجموعة السابعة بهذا االسم ؟  -  -47  

 ما المقصود بالعنصر ؟ 

 االجابة 

 الن المستوي الخارجي لها يحتوي علي سبعة الكترونات -
 العنصر : مادة تتألف من نوع واحد من الذرات  -
 



 
48-   

HNO3 
 

 
 .. 

يك ؟   – 2 ي يحتوي عليها حمض النيتر
  كم عدد الذرات التر

   اإلجابة
 

 

 

 

( 9) ددها الذرى رسم محمد التوزيع االلكتروني لذرة الفلور التي ع -49   

 كما فى الرسم المقابل لكن كان الرسم غير صحيح 

اآلتي ادرس الرسم واجب عن السؤال    

         ما الخطأ الذي وقع فيه محمد ؟ 

 االجابة 

 8رسم أحمد تركيب ذرة االكسجير  الذي كان العدد الذري لها 

  ما الخطأ الذي وقع فيه أحمد 
 
 

 

1 

50-   

 

 اإلجابة    االنعكاس 

 

1- 
 

 

 
 

2-  

ن العمود المقام من نقطة السقوط عىل السطح العاكس الشعاع المنعكس تسىم زاوية...............  – 1  الزاوية بي 

 الخروج  السقوط  االنعكاس  االنكسار 



                   : بمصطلحيطلق عىل شعاع الضوء القادم من مصدر الضوء  -51

                                                  والشعاع المنعكس ب(                                                      أ( الشعاع الساقط
 المرتد  د( الشعاع                                         ج( الشعاع المنكرس   

ي تستخدم لتحليل الضوء األبيض إل طيف من األلوان -52
  :  األداة التر

ي  -ب                   المرآة المستوية .1   المنشور الزجاج 
  العدسة -د                                       المرشح -ج

 (1)                                               نص قانون االنعكاس عىل : ي -53

  زاوية السقوط = زاوية االنعكاس .1
 زاوية االنعكاسزاوية السقوط >  .2
 زاوية السقوط = زاوية االنكسار .3
 زاوية السقوط >زاوية االنكسار  -د .4

54-   

 

 

فكونت الجهاز كما بالشكل . التفاعل الذي يحدث داخل هذا   قامت مجموعة من طالب الصف الثامن بإجراء تجربة تفاعل أحد المواد مع الحمض  -55

 : الجهاز هو
 

 

 
 هيدروجير  + كلوريد الماغنيسيوم       ← أ( الماغنيسيوم + حمض الهيدروكلوريك 

يتيك   كلوريد الصوديوم + ماء      ←  ب( هيدروكسيد الصوديوم + حمض الكير
يك ي أكسيد الكربون + ماء   ←ج(كربونات الكالسيوم + حمض النيير

ات الكالسيوم +ثان   نير
  كلوريد الكالسيوم + هيدروجير               ←    د( كالسيوم+ حمض الهيدروكلوريك 

65 -  

  

 

30          40 
50           60 

ي بعد انتهاء التفاعل؟ )درجة( 
ون  ان اإللكير  الشكل المقابل يوضح تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع كربونات الكالسيوم كم تصبح قراءة المير 

 

 جرام  258أ(  
  جرام   243ب(
 جرام  228ج(  
  جرام   240د( 



ي التف -57
 
ي المواد المتفاعلة وأحد المواد الناتجة ف

ر
ي يوضح النموذج اآلن

 
 اعل الكيميان

 
ي للمادة )  

  ( الناتجة من التفاعل  Aالنموذج الجزيت 

 

 اإلجابة     ج  

58-   

 

ي  الشكل المقابل يوضح تفاعل األحماض مع الكربونات -59
ون  ان االلكير  , بعد انتهاء التفاعل كم تصبح قراءة المير 

 

 
 

 

 

 

 



o  120اقل من g                         

 
o  120تساوي  g                           

 

o  120اكير من g                            

 
o  تساوي صفر 

60-   

 

 اإلجابة : 2 

61-   

 

 

 

 

 

 اإلجابة  

 ه
 د

 

ي الغذاء  -2
 
 حتر يعمل حمض الهيدرو كلوريك عل قتل الكائنات الدقيقة الموجودة ف

 

 

 

 يوضح الشكل تركيب الجهاز الهضىمي لإلنسان . 
  -الذي يحدث فيه األحداث التالية :  ءرموز الجز أكتب   – 1

  الماء والفيتامينات واألمالح المعدنية .....   امتصاصيتم من خالل جدرانها  -
  -يفرز العصارة الصفراوية .......................... 

  (بحمض الهيدروكلوريك  الجزء)أ فرس يمتل   -2

 

  



عن األسئلة التالية  أجيبأجرت جمانة التجارب اآلتية أدرسها جيدا ثم  -62  

 حددي الغاز الناتج من كل تجربة ؟   

         الغاز )س( ......................... 
 الغاز )ص( ............................  

 
ي -2

 
  ( 1)التجربة  أكتب معادلة لفظية تعير عن التفاعل الحادث ف

 اإلجابة  

ن  –الغاز)س(   هيدروجي 
ي أكسيد الكربون   –الغاز )ص(  

 ثانن
 كلوريد الخارصير  هيدروجير  +           ←   حمض يكالهيدروكلورارصين+ خ 

63-   

 متى يكون للقوة عزم دوران ؟؟ 

ي دوران جسم ما حول المحو ر 
 
 للقوة عزم دوران عندما تتسبب ف

العارضة في الشكل المقابل اتزانأقترح طريقة تحقق    

 

 يمكن للطفل األخف وزنا التحرك للخلف أو حمل وزن أثقل 

64-   

 -درس الشكل التاىلي جيدا ثم أجب عن األسئلة التالية : ا
 

 
 
 

 
 Xأذا كانت العارضة متوازنة أحسب المسافة 

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



  اإلجابة
  من المحور2*المسافة2من المحور=القوة 1*المسافة 1قوة

Xm*20N=2m*50N 
X=5m 

65-   

ي تليه 
 ثم أجب عن األسئلة التر

 
 أدرس الشكل التاىلي جيدا

 

 

وتينات -1  المعدة س  -------اذكر رمز المكان الذي يبدأ فيه هضم وتكسير الير

 الكبد  م ه الغذاء…….. ب  ر ال يماذكر رمز العضو الذي  - 2

66-   

ي االنسان 
 
 .   جيدا ثم اجب عن األسئلة التالية  ادرسهالشكل المقابل يوضح الجهاز الهضىمي ف

  (   3   ما وظيفة الجزء رقم )-1

 

  ( يبدأ بإفراز حمض الهيدروكلوريك . فرس ذلك 2   عند وصول الطعام إىل الجزء )-2

 

 

 اإلجابة  

 المهضوم  امعالطاستكمال عملية الهضم وامتصاص 

 

ي الغذاء 
 
 لقتل الكائنات الحية الدقيقة الموجودة ف

67-   

  مع حمض الهيدروكلوريك .   توضح الصورة التالية تجربة تفاعل األلومنيوم

 

 

 

 



 اكتب المعادلة اللفظية لهذا التفاعل . 

. 

 ما الغاز الناتج من التفاعل .  .2

 االجابة 

 كلوريد األلومنيوم + هيدروجير     ←  الومنيوم + حمض الهيدروكلوريك 
هيدروجير     

68-   

 إضافة البوتاسيوم الى ماء يحتوي محلول الكاشف العام والحظ تغير لون محلول الكاشف من اللون األخضر الى اللون    قام محمد بتجربة  
 
 
 

 في الشكل المقابل .  االرجواني. كما 
 

 
 يدل عل حدوث تفاعل الى ماذا يشير تغير لون محلول الكاشف . 

1.  
  يطلف على البوتاسيوم اسم ) فلز قلوي ( اقترحي سبب ذلك . .2

 ان عند نفاعل البوتاسيوم مع الماء يحدث تغير كبير في الرقم الهيدروجيني ويصبح المحلول قلوي 

69-   

 (   Fثير قوتين . العارضة متوازنة .احسبي قيمة القوة ) يوضح المخطط عارضة تحت تأ

 

 

 اإلجابة  

 

 

 

 

 القوة ×المسافة = القوة ×المسافة )درجة ( 

 
15 ×2=F× 4  

 
F= 7.5N   



ي اال  -70
 
نسان ، ادرسه جيدا ثم أجب عما يلي :  لشكل المقابل يوضح الجهاز الشكل المقابل يوضح الجهاز الهضىمي ف

 
 ( يمثل ................  2رقم الجزء )   .1
ي الجزء   .2

 
ح لماذا يتم اكتمال عملية الهضم ف  ؟ 4اشر

 

ي كلوريد الكالسيوم  -71
ي   3NaCoو كربونات الصوديوم   2CaCL2قام سعيد بإذابة مادنر

ن
ن كما موضح ف ي انبوب مع الماء كال عىل حده ثم خلط المادتي 

ن
ف

  الشكل المجاور : 

 
ي الخطوة : ما نوع التغت  الذي حد .1

  ث فن
A -  ..................... 
B -  ..................... 

 
ي الخطوة )   – 2

 ( ؟   Bما الدليل عىل حدوث التفاعل فن
 .................................................................. 

 

 

72-   
ي منحت  المسافة والزمن

 لسيارتير  ) أ ( و ) ب ( تتحركان برسعتير  مختلفتير  .  وضح الرسم البيان 
  تنبأ أي من السيارتير  تتحرك برسعة أكير عند الثانية الثالثة ؟  .1

  ) ظلل االجابة الصحيحة (     ب                                  أ     
 فرس ذلك ؟ 

ي السابق ؟  . ما نوع الرسعة
ي المخطط البيان 

 
  ف

 

 اإلجابة  

  النها قطعت مسافة أكير من السيارة ب
  العالقة بير  الرسعة و المسافة عالقة طردية بثبوت الزمن أو 

ي  أو   بالتطبيق الحسانر

 ثابتة  -2

 



73-   

ي القوة المستخدمة لفك الير 
ر
ي وضح المخطط االن

 
  غ

  احسب عزم دوران القوة حول المحور ؟ .1

 

 
ي ................  .2

 
غ  يكون اتجاه عزم القوة لفك الير

 

 

74-   

  األمعاء الدقيقة المكان الذي يتم فيه عملية االمتصاص هو ................) اكمىلي ( •

  

ولكن ال يمر الغذاء من خالله    ،الهضىمي الرقم الذي يشت  ال المكان الذي يعتت  من مكونات الجهاز  •
 ........................... 

  

75 -  

الهيدروكلوريكعند تفاعل كربونات النحاس مع حمض   ي أكسيد الكربون  فإنه 
ينتج كلوريد الكالسيوم ماء وثانن   

 ............................... يمكن الكشف عن الغاز الناتج باستخدام -
بالمعادلة السابقة أكمل المعادلة اللفظية ، عند تفاعل كربونات الماغنسيوم مع حمض الهيدروكلوريك فإنه بنتج   باالستعانة

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

 

 اإلجابة  

 تعكر ماء الجت   •

 
ي أكسيد الكربون 

 كلوريد المغنيسيوم و ماء وثانن

67-   

 

 اإلجابة  ب 



ي حالة توازن .مقدار القوة الشكل المقابل  -77
 
 الذي يحافظ عل توازن العارضة بوحدة النيوتن يساوي  Fالمقابل يوضح عارضة ف

    10N( ب          5Nأ(  
 50Nد(           20Nج(  

 

 

78-   

نة يساوي :  dمقدار المسافة  ي الشكل المقابل مير 
 
 بوحدة المير والذي يجعل العارضة ف

 
    1.5mب(                     0.75أ(

   3.5mد(                       2(  -ج         2mج(  

  

ي سباق -79
ي )للمسافة/الزمن( يوضح حركة عداء فن

ي اآلنر
30للماراثون، ما الزمن بالثانية الذي يستغرقه العداء لقطع مسافة )  التمثيل البيانن  

 

  

 االجابة  

6 

 

 

80-   

ي يوضح عارضة متوازنة
 المخطط اآلنر

  بالنيوتن ؟؟   ( Bكم تبلغ القوة ) 

 
 42   ب(             21 أ(   
 60  د(            50 ج( 

 

 

 



81-   

 لحركة جسم ما العبارة الصحيحة التي تعبر عن وصف الحركة هي :    لرسم البياني المقابل يوضح العالقة بين المسافة والزمن
 

 الجسم بسرعة ثابتة ومنتظمة .   يتحرك  -أ
  يتحرك الجسم بسرعة غير منتظمة حركة تسارع -ب 
 يتحرك الجسم بسرعة غير منتظمة حركة تباطؤ  - ج
 الجسم ساكن ال يتحرك .  - د

82 -  

 يوضح عارضة متوازنة  التي المخطط 

 

 كم تبلغ قيمة المسافة 
 80   د(                       60   ج(                   40  ب(                    20أ( 

  

83-    

  بالنيوتن   هو 2اذا كانت العارضة متوازنة فان مقدرا ق
 100أ(  -
 200ب(  -
 111( ج -
 250د(  -

 

84-   

ي 
 
ي اتجاه واحد وهي توجد ف

 
 تسمح الصمامات بتدفق الدم ف

ايير          ا( االوردة  ات الدموية               ج( القلب واالوردة         ب( الرسر  د( الشعير

85-   

 

 

 

 أحد مكونات الدم الذي يساعد عل تجلط الدم والتئام الجرح : 
    خاليا الدم الحمراء - ب                            البالزما -أ 
 خاليا الدم البيضاء  - د         الصفائح الدموية  -ج 



86-   

يانان رمز الوعاء الدموي الذي ينقل الدم المؤكسد بشكل دفعات الي   ي الجسم هو  المتفرعة الرسر
 : فن

 A-أ 
 B-ب
 C-ج
 D-د 
 

  

 

 

87-   

ن يحمل الدم  ن ويطلق   باألكسجي   عليه : عند مروره داخل الرئتي 
 دم فاسد   -د                دم أحمر داكن   – ج              مؤكسد دم غت    –ب              مؤكسددم  -أ

88-   

  هي الجزء السائل من الدم وتحتوي عىل العديد من المواد المختلفة المذابة
 الصفائح الدموية  -د  خاليا الدم البيضاء -ج  خاليا الدم الحمراء   – ب       البالزما  -أ

89-   

ي اإلنسان : ـ يبير  الجد
 
ي أحد األوعية الدموية المتصلة بالقلب ف

 
 ول التاىلي خصائص الدم ف

ي الوعاء الدموي 
 
ي الوعاء الدموي    CO2تركير  غاز   ضغط الدم ف

 
ي الوعاء الدموي   O2تركير  غاز     ف

 
   ف

 عاىلي  منخفض  عاىلي 

  
يان الرئوي   يان األورطي                                          أ ـ الرسر  ب ـ الرسر
  د ـ الوريد الرئوي                                            ج ـ الوريد األجوف

90-   

 : ك الذي يتم فيه تبادل المواد بير  الجهاز الدوري والجهاز التنفسي  ما الجزء المشير
  ب ـ القلب                                                   أ ـ الرئتان 

 د ـ الشعب الهوائية                                ج ـ الحويصالت الهوائية

 



100-  

ي الجدول ادرس الجدول ثم اجب 
ن
 قامت سلوى بأداء تمرين الصباح وسجلت معدل نبضها كما ف

 

 
 كم ارتفع معدل نبض سلوى بعد أداء التمرين؟

 60د(       90ج(        70ب(       130ا( 

 اإلجابة  

 

 

101-  

يك مع أكسيد الفضة فإن الملح الناتج هو:    عند تفاعل حمض النيتر

يك الفضة          أ(هيدروكسيد الفضة ات الفضةج      ب( نيتر ن         ( نتر وجي   د( أكسيد النيتر

102-  

يتيك فان المواد الناتجة هي :   عند تفاعل كربونات الكالسيوم مع حمض الكير
يتات الكالسيوم   -أ  ي أكسيد الكربون   كير

  + ماء + ثان 
يتات الكالسيوم   -ب  ي أكسيد الكربون   كير

 + ثان 
ي أكسيد الكربون   -ج

  كلوريد الكالسيوم + ماء + ثان 
ي أكسيد الكربون كلوريد الكالسيوم  -د

 + ثان 

 المعادله العامة لتفاعل الفلزات مع الحمض، يشت  الرمز ) س( إل -103

 
 ) د( غاز                   قلوي    ) ج(                           ملح  ب()                      أ( الماء 

 

 نبضه 60=130-70



104-   
 

ي الشكل المقابل؟  
 
ي تفاعل تكوين الملح ف

 
 ما اسم الغاز المتصاعد ف

 

 
ي أكسيد الكربون  -ج        االكسجير  -ب        الهيدروجير   .1

 
وجير   -د    ثان  النيير

 
 
 
 

 عند تفاعل اكسيد النحاس مع حمض الكبريتيك المخفف تكون نواتج التفاعل  -105

 كبريتات النحاس والهيدروجين  -ب                            بريتات النحاس فقطك -أ  

 د - كبريتات النحاس وثاني اكسد الكربون والماء  ج- كبريتات النحاس والماء   

106-  

 (كيميائي حمض الكبريتيك )ظلل اإلجابة الصحيحة الرمز ال

          HCl                                                   H2SO4 

          HNO                                               NaCl    

107-  

من الشكل الذي أمامك : الملح الناتج عند تفاعل  
مع حمض الهيدروكلوريك   كربونات الكالسيوم

   :     هو  المخفف

    هيدروكسيد الكالسيوم         كبريتات الكالسيوم         

 

          كلوريد الكالسيوم          نترات الكالسيوم  

 

 

   



قام محمد بإضافة حمض الكبريتيك إلى ملح الماغنسيوم , فانبعث غاز ثاني  -108
 ؟ ما اسم ملح الماغنسيوم الذي استخدمه محمد أكسيد الكربون كما بالشكل

 الماغنسيوم كبريتات  -أـ 
 ب ـ كلوريد المغنيسيوم
  ج ـ نترات المغنيسيوم

 د ـ كربونات الماغنسيوم
 : 

 

 

 

الشكل المقابل يوضح عملية تبادل الغازات التي تحدث في جسم االنسان . ادرس  -109
 :   الشكل ثم أجب عن مايلي

  يسمى الجزء الذي رمزه س ب اسم .........................  -1
 بينما الجزء ص يسىم .................. 

وضح آلية انتشار ثاني أكسيد الكربون في عملية تبادل  -2
  وضحة بالشكلالغازات الم

 

 اإلجابة  

 الشعيرات الدموية  –الحويصلة الهوائية  -

 

 

دموية)المنطقة األعلى بتركيز  ينتشر ثاني أكسيد الكربون من الدم داخل الشعيرات ال -2
ثاني أكسيد الكربون ( الى الحويصالت الهوائية) المنطقة األقل تركيزا بثاني أكسيد  

 الكربون ( ليخرج خارج الجسم 

 

 

 



ن تفاعل فلز الحديد مع حمض الهيدروكلوريك لتكوين أحد األمالح  - 110 ي الشكل تبي 
ن
  التجربة الموضحة ف

 ادرس الشكل ثم أجب عن ما يىلي : 

 
ي األنبوبة ؟  -1

ن
 ما اسم الملح المتكون ف

ي األنبوبة ؟  -2
ن
 اكتب المعادلة اللفظية للتفاعل الذي يتم ف

 

 اإلجابة  

 
 كلوريد الحديد  -

 
  حمض الهيدروكلوريك +حديد -2

 كلوريد الحديد +هيدروجير  

  
ي تليه :  - 111

  انظر للشكل الذي أمامك ثم اجب عن األسئلة التر
  ما اسم الجهاز الموضح بالصورة ؟  .1

ن الالزم ؟  ح كيف يتم تزويد المعدة باالكسجي   اشر

 عما يليه من أسئلة  المقابل ،، ادرسيه ثم اجيب لشكل ا  -112

                      لخاليا الجسم هو :    عن نقل الغذاء و السكر المسؤولمكون الدم   رمز -

 
  ِA     //             B   اإلجابة اختاري 

 
 ألن البالزما تذوب السكر والمواد الغذائية لكل الخاليا فرسي اختيارك السابق ؟……………………. 

 

 
ي  متلون Cالرمز   -2

 
     ذلك ؟؟؟  باللون األحمر ،، ما السبب ف

  

 

  

 

                           
  ادرسي الصورة المقابلة ،، و اختاري الكلمة المناسبة أمام كل عبارة:  - 113

        

 



114-  

 تقوم سعاد باستقصاء عملية التنفس الهوائي في بذور الفاصوليا كما بالشكل المقابل:
 

 عرفي عملية التنفس الهوائي؟1

 ................................................................ 
حددي اثنين من المتغيرات التي قامت سعاد بتثبيتها ليكون -2

 االختبار عادال 

 

 اإلجابة  

تفاعل كيميائي يحدث في الخلية الحية بين االكسجين والجلوكوز وينتج عنه طاقة وماء 
 د الكربونوثاني اكسي

 عدد بذور الفاصوليا/حجم الدورق/درجة الحرارة/نوعية البذور
115-  

 

 خطأ
 صواب
 خطأ

 اإلجابة : 

  

  

 

 

          

  يوضح الشكل المقابل بعض أجهزه الجسم

  ما اسم الجهاز الذي ينتىمي اليه العضوء رق م-1   الدور ي 

ي الجزء رقم-2             غير  مؤكسج
 
  ما نوع الدم ف

  



 611-  

ي أكسيد الكربو      1بالرقم  هالمشار إلياسم الغاز -1
 ن ثانن

ي الجزء رقم -2
 
  جدم غت  مؤكس      3 نوع الدم ف

    

711-  

ي األنابيب ا
 
 لثالثة .. لشكل المقابل يوضح محاولة تحضير ملح ف

ي البداية تم و 
 
ي األنابيب الثالثة. بعدها ثم إضافةف

 
  ضع حمض الهيدروكلوريك ف

ي كل أنبوب. 
 
 فلزات مختلفة ف

 
 األنبوب الذي وضع فيه فلز غير نشط هو:  -

🔲 A              🔲B                 🔲C            
 ما سبب إختيارك لهذا األنبوب - 2

 

 اإلجابة ألنه  ال توجد أدلة عىل حدوث تفاعل  بعكس األنابيب األخرى.. والفلز غت  النشط ال يتفاعل مع الحمض 

811-  

 
 

 
 
 

•  

 

 
 

 
  

لجنين يوضح الشكل أدناه صور ل  -911

 في األسابيع األخيرة من الحمل

 

 
 



120-  

ي تصور رواد الفضاء انهم يتحدثون مع بعضهم بواسطة الميكروفونات عل الرغم من قربــهم من بع
ي األفالم الوثائقية التر

 
ض، هل  أ . نالحظ دائما ف

ا لذلك      يمكنك ان تفسير
 ........................................................................................ ........................................................................ 

ي العمود
 
ي العمود أ والمصطلح العلىمي لها ف

 
    ب   ب . زاوج بير  المفاهيم ف

 

 

 

 اكمل السلسلة التالية  -121

 

  

 

 

وضح سبب إخراج الجنين بواسطة عملية جراحية عند تناقص كمية السائل   -122 .

ي االمنيوني داخل الكيس األمنيون  

 من الرسم التالي -123
 
 
 
 
 



  ر اإلجابةيتضح ان الصوت له تردد ..........) عالي أم منخفض ( اخت 

 التفسير : ..................... 
 124-  

ي جهاز  
 
قام محمد بدراسة العالقة بير  شدة الصوت و القرب و البعد من مصدر الصوت و حصلت عل الرسمتير  التاليتير  ف

  رسم الذبذبات : 
  .    أي الرسمتير  أقرب اىل مصدر الصوت

   التفسير ........... 

512-  

  يوضح الشكل التاىلي جنير  يتطور داخل الرحم، أكمل العبارات التالية
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ي الصورة: أكمل : 

 
  من خالل البيانات الموجودة ف

، ويرتبط الجنير  بها بواسطة .............  ي طور النمو و تمكنه من الحصول عل الغذاء واألكسجير 
 
  .... …………... هي نظام دعم الحياة للجنير  ف

 
ح كيف يحصل الجنير  عل الغذاء2   ( اشر

126-  

ي الشكل المقابل عند شدها اىل أسفل 
 
ي  20حدث المسطرة الموضحة ف

 
ازة ف ي .ادرس 4اهير 

 الشكل ثم أجب عن ما يلي :  ثوان 

ازة ؟  -أ  عرف تردد االهير 

ي الثانية الواحدة 
 
ازات الكاملة ف  عدد االهير 

تز ؟  -ب ازة بوحدة الهير  
 احسب تردد االهير

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

 
 

ازة عند استخدام مسطرة أقرص   تقل طوال؟ج ماذا تتوقع أن يحدث ل سعة االهير 
 

 



 

ن يتطور داخل الرحم ،- 127   يمثل الشكل التالي جني 

  

 
  ماء األجزاء المشار إليها بالرموزما أس .1

  س......................... 
 ع................................                      

  موت الجنير  او يتوقف عن النمو  تنبأ ما الذي سيحدث عن قطع الجزء ص ؟ 
 يشير الرسم أعاله اىل مسمار من حديد تم لف سلك عازل حوله ولقد تم إيصال السلك بالبطارية.  - 128

 ما الذي سيحدث للمسمار حير  سيمر التيار عير السلك؟ 
 سيذوب المسمار.  .1
ي عير المسمار.  .2

 
 سيمر التيار الكهربان

 سيصبح المسمار مغناطيسيا.  -ج
 لن يحدث شيئا للمسمار.  -د

 

 
 

 

 

  
 

 

   عند نزع أحد  باألمبت  في الشكل التالي قيمة شدة التيار    -129-

   تساوي : جعل الدائرة بها مصباح واحد ( المصابيح ) 

   ( الصحيحة  اإلجابةالدائرة المرسومة بجوار  ظلل )

 0.1  O                            0.2 O  

0.4 O                           0.3 O   
ي قلم.   - 130

ن يتم وضعها بمحاذاة بعضها فن يشت  الرسم ال ما يحصل لثالثة مغناطيسات حي 
ي المغناطيسيان  X , Yتحرك المغناطيس  

 متباعدين .  Z,Yحتر تالمسا ولكن بقر
ن   -أ  ؟ Y,Xفرس سبب بقاء المغناطيسي  ن  ب بسبب اختالف األقطا متالمسي 
ة من الحديد  احتواءهبسبب  ؟ علل: معظم أنواع الفوالذ مغناطيسية .3  عل نسبه كبير

ي المحركات   –أبواب الخزانات مغلقه   إلبقاء للمغناطيس؟ ج عدد بعض من االستخدامات المفيدة 
 
ف

 ت والمولدا الكهربائية

 

 

 

 

 

 

  

 



301-  

ن العبارات   ادرسي الدوائر الكهربائية الموضحة بالشكل وحددي االستنتاج الصحيح من بي 

 

ي الشكل أ عىل التوازي 
ن
 تم توصيل المصابيح ف

ي الشكل ب عىل التوالي 
ن
  تم توصيل المصابيح ف

  قوة اضاءة المصباح ج ضعيفة جدا 

 الدائرة د مفتوحة لذلك المصباح منطف 

ي ستتجاذب فيه المغناطيسات - 131
  تامىلي الشكل المقابل ثم حددي األشكال التر

  أ فقط 

 ب فقط 

 ج فقط 

 أ و ج 

 

 

 

 

 



ن العبارات التالية  - 132   من خالل الشكل المقابل ما هو االستنتاج الصحيح من بي 

ي الشكل ب
ن
  تتنافر السيارتان ف

ي الشكل ب 
ن
  تتجاذب السيارتان ف

ي الشكل أ
ن
  تتجاذب السيارتان ف

ي 
ن
  الشكل  تست  السارتان بشكل متوازي ف

 

 

 

 


