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يالؽظخ ٌ :زكىٌ االخزجبس يٍ ( )3صفؾبد و(  )6أعئهخ  ،أعت ػُهب عًٍؼهب :
انغؤال األول :ظغ دائشح ؽىل سيض اإلعبثخ انصؾٍؾخ فًٍب ٌهً :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(  12ػاليخ)

 يٍ األيضهخ ػهى انًكىَبد انؾٍخ فً انُظبو انجٍئً :ط ) انُجبد
ة ) انهىاء
أ) انزشثخ
 يٍ األيضهخ ػهى انكىاسس انطجٍؼٍخ انزً رغٍش األَظًخ انجٍئخ :ط ) انصٍذ انغبئش
ة ) انجشاكٍٍ
أ) األَشطخ انجششٌخ
 يٍ انكبئُبد انؾٍخ انزً اَمشظذ يٍ األسدٌ:ط) انًهب انؼشثً
ة ) األغُبو
أ) انُؼبو انغىسي
 يٍ انصُبػبد انزً رغزخذو فٍهب انُجبربد:ط ) عًٍغ يب ركش
ة ) صُبػخ انًالثظ
أ) صُبػخ األصبس
 أي انُجبربد اَرٍخ رزكبصش ثبألثىاؽ:ط ) انجطٍخ
ة ) انخُشبس
أ) انزفبػ
 أي انكبئُبد انؾٍخ انزبنٍخ رؼذ يٍ انشخىٌبد :ط ) األخطجىغ
ة ) انُؾم
أ) انذٌذاٌ
 انًشكت فًٍب ٌأرً هى:ط ) انًكغشاد
ة ) ػصٍش انجشرمبل
أ) يهؼ انطؼبو
 إرا رفبػم غبص انكهىس يغ انصىدٌىو فئٌ َىع انًبدح انًزكىَخ هى:ط ) يشكت
ة ) يخهىغ
أ) يؾهىل
 ٌؾصم اإلَغبٌ ػهى انطبلخ يٍ انغزاء ،وإٌ يصذس انطبلخ انًخزضَخ فً انغزاء هى :ط ) انزشثخ
ة ) انشيظ
أ) األعًذح

 – 10أي يٍ انُجبربد انزبنٍخ رؼزجش يٍ انُجبربد انجزسٌخ:
ة ) يغطبح انجزوس

أ) يؼشاح انجزوس

ط) عًٍغ يب ركش

 – 11انزؼبلت انجٍئً:
أ) ٌغزغشق يذح غىٌهخ

ة) ٌؤدي ػهى االَمشاض

ط) ال ٌُزظ يُه َظبو ثٍئً عذٌذ

 – 12يٍ األيضهخ ػهى انفطشٌبد انزً رفغذ األغؼًخ:
أ) انخًٍشح
تم التحميل من موقع األوائل

ة ) انًششوو
www.awa2el.net

ط ) ػفٍ انخجض

(  6ػاليبد)

انغؤال انضبًَ :صُف انًىاد انزبنٍخ ؽغت انغذول :
( كهىسٌذ انصىدٌىو  ،انفعخ ،انغهطخ  ،انصذأ ،األكغغٍٍ  ،انؼصٍش )
يشكت

يخهىغ

ػُصش

(  6ػاليبد)

انغؤال الصبنش  :ظغ انًفهىو انًُبعت فً انفشاؽ :
 ) ____________________ ( -يىد عًٍغ أفشاد َىع يؼٍٍ يٍ انكبئُبد انؾٍخ.

 ( _____________________) يغًىػخ األفشاد يٍ انُىع َفغه رؼٍش فً َظبو ثٍئً واؽذ. ( _____________________) َجبربد رزكبصش ثبألثىاؽ. ( _____________________) يبدح َكٌخ رزكىٌ يٍ اسرجبغ َىع واؽذ يٍ انزساد. ( _____________________) يضٌظ يٍ يبدرٍٍ أو أكضش دوٌ ؽذوس رفبػم كًٍٍباي ثٍُهب ورؾزفظكم يبدح ثخصبئصهب.
 ( _______________________) يصبدس دائًخ نهطبلخ ال رُعت وال رُزهً وهً صذٌمخ نهجٍئخ.______________________________________________
انغؤال انشاثغ :أكًم انغذول انزبنً:
اعى انًشكت

(  8ػاليبد )
سيض انؼُصش

أنًٍُىو
O
Na
كهىس
ثىربعٍىو
Ca
H
ؽذٌذ
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( 3ػاليبد)

انغؤال انخبيظ :اعزُزظ أعًبء انؼُبصش انًكىَخ نكم يٍ انًشكجبد اَرٍخ :
أ) (  )CO2صبًَ أكغٍذ انكشثىٌ ____________________________
ة) ( ) SiO2انغٍهٍكب __________________________________
د) (  ) C6H12O6انغكش _______________________________

_________________________________________________
(  5ػاليبد)

انغؤال انغبدط :أكًم انفشاؽ فًٍب ٌهً :

 - 1يٍ انًىاسد انًؼذٍَخ انزي ٌغزخذو فً صُبػخ األعًذح هى __________________________
يطهشا نهغشوػ ________________
 - - 2ػُصش صهت نىَه ثُفغغً يبئم نهغىاد ٌغزخذو يؾهىنه
ً
 - 3غبص ػذٌى انهىٌ رو ويٍط أسعىاًَ ٌذخم فً رشكٍت انًبء _____________________
ٌ - 4ضٌذ ػذد انؼُبصش انًكزشفخ ػهى  118ػُصش نزنك رى رشرٍجهب فً عذول عًً ة
________________________
ًٌ - - 5كٍ فصم ثشادح انؾذٌذ ػٍ ػُصش انكجشٌذ ثبعزخذاو _______________________

ال يصل اإلنسان إلى حديقة النجاح من دون أن يمر بمحطات التعب
والفشل وصاحب اإلرادة القوية ال يطيل الوقوف عند هذه المحطات

انتهت األسئلة
نرجو لكم التوفيق
قسم األساسي  /مدارس تقارب
معلمة المادة :ندى أبو رحمة
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