
  

  ������ ��ح ا�	� ا
	��� ����ن
  

  )   8 م1(  ���ض ا����وس ا
ولا
  د 30: ا��ة                                                                           

  
  : عن أحد العناصر الغذائية البسيطة املكونة للحليب أجريت التجربة التالية  من أجل الكشف        

  ............محض األزوت                 +ليب قشدة احل  
  حدد التغري اللوين الذي يطرأ على قشدة احلليب -1
 .ماهو نوع الغذاء البسيط املراد الكشف عنه ؟  -2

  .ماهو دوره يف اجلسم ؟  -3
  
  
  
  
  
  

  ������ ��ح ا�	� ا
	��� ����ن
  

      )             7م1(  ���ض ا����وس ا
ولا
  د 30: ا��ة                                                                        

  
  .معظم األغذية اليت يتناوهلا اإلنسان تكون مركبة من أغذية بسيطة     

  .أذكر ثالثة أنواع منها  -1
 .مادور هذه األغذية يف اجلسم ؟  -2

 :  للكشف عن أحد األغذية البسيطة املكون للحليب نقوم بالتجربة التالية -3

  حملول فهلنج                         راسب أمحر أجوري + مصل احلليب 
  .ماهو هذا الغذاء البسيط ؟ 

  
  
  
  

  



  ������ ��ح ا�	� ا
	��� ����ن
  

      )            6م1(  ���ض ا����وس ا
ولا
  د 30: ا��ة                                                                        

  : جنري التجربة التالية ) س ( البطاطا  غذاء شائع للكشف عن  
  محض األزوت                      بقع صفراء + بطاطا       

  .؟ ماهو دورها يف اجلسم ؟ ) س( ماهي املادة  -1
 : إليك اجلدول التايل  -2

  ب                      أ              

  س     سكر   دسم    أمالح  ماء 
      24g 0.2g  0.6g 73g 2.2g 

  
  ) .ب( و ) أ ( سم كل من  -3
 صنف البطاطا على حسب النسبة  -4

 
  
  

  ������ ��ح ا�	� ا
	��� ����ن
  

      )          5م1(  ���ض ا����وس ا
ولا
  د 30: ا��ة                                                                        

  
  :حياتنا اليومية عدة أغذية مركبة من أغذية بسيطة أمهها  نتناول يف

  األمالح املعدنية , املاء , الدسم , الربوتينات , السكريات  
  .صنفها من حيث املصدر  -1
 .ماهو دورها يف اجلسم ؟  -2

 ...............تسخني                    + مصل احلليب : امتم مايلي  -3

  
  
  
  
  



�	
  �� ����ن������ ��ح ا�	� ا
  د 45: ا��ة                              )         م 3( ���ض ا����وس ا
ولا                            

  §=� أ;3 و:91� �78ك و345 ذا01  §
  .إليك اجلمل التالية اخرت العبارات الصحيحة              :ا����	� ا
ول 

  
  .سلم ريشرت - )ج . سلم مريكايل -)ب. دة سلم الش -)أ:  ـ يتم قياس شدة الزلزال 1
  :  تتشكل السالسل اجلبلية نتيجة  -)2

  .نشاط الظهرات  - 3  .تباعد صفيحتني - 2  .اصطدام صفيحتني  -1                   
  :تدعى املنطقة األكثر تضرراً بالزلزال  -)3

  .املركز السطحي  -)ج  .املنطقة املتضررة  - )ب  .الـبؤرة  )-أ                         
  : يف مناطق الغوص  -)4
  .تنزلق الصفيحة األخف حتت الصفيحة األثقل  - )1         

  .تنزلق الصفيحة القارية حتت الصفيحة احمليطية  - )2                            
  . اريةتنزلق الصفيحة احمليطية حتت الصفيحة الق  -)3                                       

  : الطيات والفوالق تنتج عن  -)5
  .نشاط الظهرات  -)ج  . حدوث زالزل  - )ب   .قوى انضغاط  -)أ                  

   : الحظه مث أجب  إليك الشكل التايل     :ا����	� ا�<�;� 

              )1(                 )         أ(                                                                         
                                                   

                                                                                                     
  )ب(                                     .ضع عنوان للشكل  -1
  )2(                                                      .؟ وكيف حتصلنا عليهما ؟ ) ب(و)أ(العنصر ماذا ميثل  -2
  .؟) أ(ماميزة العنصر  -3
  .مبا تفسر ذلك ؟ ) 1(أكرب من املنطقة ) 2( يقال أن اخلسائر يف املنطقة -4
  .ماهي العالقة املوجودة بني الزلزال والسالسل اجلبلية ؟  -5
  .ي أسباب اختالف اآلثار الناجتة عن الزالزل ؟ ماه -6
  
  
  
  




�א	��ض�א�ول���� �

�:���א	����ن�א�ول� �

  ��م ر���ر:                     لازاز��م 	��س �دة   -1
2-  ����� ��������ن :           * ����ل ا���ل ا��  ا�طدام �

   ���ط اظــ#ــــرات  *                                                       
   ا+ر�ز ا�ط�.:    �د-, ا+�ط*� ا(�)ر �'رراً ��ززال  -3
�� ا()*ل :   * 4. +��طق ا2وص  -4����� ا(6ف ��ت ا���  ��زق ا

�� ا*�ر�� *                                    �����ط�� ��ت ا+�� ا���  ��زق ا
�واق ���8 -  -5   	وى ا�9'�2ط:     ن اط��ت وا

                                          
��:�א	����ن�א	����� �

����ت ا+���و�� ا�دة: -�وان ار�م  -1�+    . ا
 : �+)ل �ل +ن  - 2

��ل -��A ��*�ط@ )�)� +����ت +���و�� : )  أ(        � .�    ا+ر�ز ا�ط
                  �� . ا�دة )�ث +�ط�ت ززا

#� : ) ب(        .�����ت +���و�� ا�دة ���ل -��#� ��و��ل ا�*�ط ا�+    
                 .�س ا�دة -�, ��م +�ر���.  

3-  .�  ھو ا+�ط*� ا�. ���ل �4#� أ��ر �دة                       : +�زة ا+ر�ز ا�ط
  .وE��6ر �ززال                                     
4 - ��� :�ر ا

       ��F�#� ��+� ا��و	ل *� ���ززال وا+�ط*� -ن ا+ر�ز  إن ا(+واج اززا .�ا�Fد +ن ) 1(ا�ط
  .وا��ر�� ��ون 4. ا(و, أ	ل +ن ا)����  I4ن اE��6ر ا+�د��) 2(
5 -  ����� : ا�F	� ��ن از9زل وا���ل ا

    -�, ا*�رة ا(ر'�� وھذا ����ل ا���ل ����� 	وى  ا�9'�2ط                  
  .���م -�#� ز9زل ) 4واق( +� ���ب 4. �دوث  ��د-�ت                 

  : أ���ب ا6��ف اL)�ر ا����� -ن اززال  -6
1 -  .�  .ا�Fد -ن ا+ر�ز ا�ط
 .ط���F ا�����ت   - 2
 .	وة اززال   - 3
 . -+ق �ؤرة اززال   - 4
  .ا�)��4 ا������ واF+را���    - 5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ا�+��� ��ح اد�ن ا(�و�. �ر	�ن           +د�ر�� ا�ر��� و��9 ادرار                                  
    Oر���  10:30إ, �� 09:30+ن �� : ا�و	�ت                                            م  04/02/2009:ا

  
  )03(  Eأم �6ط ����� �����S ا�6ط�E إن و�دة , � ھل ا��Fرات ا�.  

  .ا����2س �6ر +ن أ�ل ��ري  -)1           
  .��2ر +ن ��ل ا+�ظر اط��F. ا���2ل ا+���م 9 -)2           
�وذ �F��ر ا2'�ر �6ر +��+.  - )3             �.  

  .�F��ر �د6ل ا���Uن إ���. +� �*وم �F+��� ا����ر  - )4             
�Fل -وا+ل ا+��خ 4*ط  - )5             � .Fط��  .��W)ر ا�ظر ا
  .ا��زت �6ر ���وي -�, أ���4ر و+���)�ت  - )6             

م إ, �وارث ط����F +�#� از9زل  )06( :�FاO ....ا�را��ن , ��Fرض +��طق -د�دة 4. ا
  .ھل �+�ن ا���ؤ ��ز9زل ؟ و��ف ؟  -1           .

 .�+�ن ا���ؤ �)وران ا�ر��ن ؟ و��ف ؟  ھل -2         
�ل ��ر)�   -3          ��E�	ق +أذ�ر )�)� إ�راءات و�� �+.  

  

�� * ـ أ   ) 11(  ��6+  .ـ  �F��ر ا+��ظر اط����F -��را ++�زا ]و��ط ا
         1-  �+  .ظر ط��F. ؟ +�ھ. ا��F�ر ا++�زة 

�� أذ�ر )�)� �+�ذج +�ظ  -2         ��6+ .Fر ط��.  
�� ا�6ط�ط�� �+)ل +و	@ �6ري �6ل 4�رات ز+��� +6���� +���-دة  -* ب -  ��  .ار�و+�ت ا
  

                          
   –أ  -                                -ب  -                              - �ـ  -                         

  .ت +@ ا���Fل ر�ب ار�و+�  - 1       
�F+ل ا+ؤ)ر 4. �ل +ر��� ؟  - 2        �+  
6ص +� ��دث #ذه ا+را�ل 4. �ص -�+.  9 ����وز 6+�� أ�طر +@ ذ�ر +)�ل -�, +�ط*�    - 3         

�دث �4#� ھذه ا��2رات ��6ر                   �  ��6��+  
  

  

  
  
  
  
  

4#م ا�ؤال ��ف 
              ا�واب
 و4ـ*ـ�م



  

  
                            ::::التمرين األول  التمرين األول  التمرين األول  التمرين األول  

 1(-    W6ط    *  )0.5(....................................................   .���2س �6ر +ن أ�ل +��ول ا
 2(-  W6ط     * .Fط��  )0.5(...................................... .ا���2ل ا+���م ��2ر +ن ��ل ا+�ظر ا
 3(-  Wوذ *    6ط�  ) F�.   ...................)...........................0.5��ر ا2'�ر �6ر +��+. ^�ر �
 4(-  S���.   ..............................................................).............................. 0.5(  
 5(- Wن *    6ط���Uدا���6 و���ط ا�Fل اFوا+ل ا+����6 وا� .Fط��  )0.5 .............(. .��W)ر ا+�ظر ا
 6(-  Wت *   6ط�(���+  )0.5 .............................(..... .ا��زت �6ر �9��وي -�, ا(���4ر وا

                            ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالتمرين  التمرين  التمرين  التمرين  

�د�ث -�, ا����ف و��Eل ذك ر^م +Fر�4  , �9+�ن ا���ؤ ��دوث از9زل  -)1  Fدم �+�ن ا�Fم ا  
                             ��  )1.5 (.........                                                     . ا+��طق اززا

�وھ� و  , �+�ن ا���ؤ �)وران ا�ر��ن  -)2   وذك �وا�ط� ا(	+�ر ا���-�� ا�. �F+ل -�, +را	�� 	طر ا
                  A�رار�  )1.5..........(                                            .ا�2زات ا+��A�+ �(F ودر�� 

  : ا�راءات ا�و����� -)3
  ا�را��ن   از9زل   

  0.5                .ا�����ت ا+'�دة �#زات  - 1
2 -   ����6+ 0.5       .ا�و-�� �و��Eل اU-�م ا
ا�6ص 4.   نا�9��Fد -ن ا�����ت إذا �� - 3

  0.5                       .ا�6رج أ)��ء ا#زة 

���ن +ن +�ط*� ا�ر��ن إ��Fد ا - 1  .0.5  
���ء �دود و++رات �+�^+� ��Fدة -ن   - 2

 0.5     .ا��+�Fت ا����� وازرا-�� 
�رارة  - 3	��س ���� ا�2زات و در�� ا

�وھ�   0.5                       .و	طر ا
                            ::::المسألة اإلدماجية  المسألة اإلدماجية  المسألة اإلدماجية  المسألة اإلدماجية  

  - ا+وارد ا+���E   - ا�'�ر�س     - ا�6ور     -:    ����ر ا���ظر ا�ط���� -)1*   أ        
                                                                   -   ���  )5*0.5..(  .���ط ا���Uن  - ا����Eت ا

  )0.5.........................(.     +�ظر ا�6ور ا��ز���  -:     ���� ���ذج ���ظر ط���� - )2            
  )0.5....................... (       .+�ظر ا�6ور ار+���   -                                                     

  )0.5.........................(     .+�ظر ا�6ور ا2'�ر��  -                                                    
  )0.75.............(  .�دا�� ��*ق ا�6ر ا(م ) أ(          1  :!�ل �ر��ب ا�ر�و��ت �� ا��� –) 1* ب    

   )0.75( .ا����ل ا�6ر -ن ا�6ر ا(م )   �ـ(          2                                                    
  )0.75..(  ., أ�زاء ��2رة ���ت ا�6ر إ) ب(          3                                                    

   :ا����ل ا��ؤ�ر %� $ل �ر#!�  –)  2        
           ,�رارة �ؤدي إ, ���*ق ا�6ر ���ب ا�+دد وا�*�ص ا+��+ر�ن :  ا+ر��� ا(و  )01(.-�+ل ا
           ����(��ك ا�6ر ا(م :   ا+ر��� ا� ,  )01............(  .-�+ل ا+��ه ��+ده دا6ل ا�*وق +ؤد�� إ
           �(�(��ت ا�6ر و�*�A :   ا+ر��� ا� ,  )01...........( .-�+ل ار�S +@ ا�F+��ن ا���*�ن +ؤد�� إ

�رارة إ, ��*ق ا�6ر ++� ���ھم ��رب     :ا��ص ا��!��   -)3        در�� ا a���+    ���ب ا��2ر ا
��ك ا�6ر ��Fل ا'2ط إ,  ا+�ء داA�6 واذي                  � ,�رارة +ؤد�� إ      ���+د ��Fل ا�6��ض  ا
   ��2ر ��+ل +ن طرف ار��ح إ, أ+��ن أ6رى �ر�ب �4#� أ+� ا���رة 4��*, أ��ل  أ�زاء                 
�س اFوا+ل ا ا�6ر                �  )2.75............(...............................  .����6 +ا(م �Fرض 

  
  
  
  



  أ�+��� ��ح اد�ن ا(�و�. �ر	�ن           +د�ر�� ا�ر��� و��9 أدرار                                   
    Oر���  11:00إ, �� 10:30+ن �� : ا�و	�ت                                            م  09/02/2009:ا

    
  

��     ::::األول  األول  األول  األول          التمرينالتمرينالتمرينالتمرين���را^�ت  ا  أ�+ل ا
  .........  .و.........و..........�ر��ط ا+��د9ت ا�6'ور�� -�د ا���ت �و�ود  -)1  
  .-�د ا���Uن ...............  ا(���خ ارEو�� ھ. ا+�ؤو� -ن  -)2  
و�A ........... راEق ا��س ذا ون  -)3   S��� A�4 ز4ر  ...............  -�د ا
  
. ���ن ا ::::الثاني  الثاني  الثاني  الثاني          التمرينالتمرينالتمرينالتمرين  ��  +ن ھواء از�4ر دى ا���Uن  �3م100+ن ھواء ا�#�ق و �3م100�دول ا
  

^�ز )��. أو���د   ^�ز ا(و����ن  �ر��ب ا�2ز
  ا�ر�ون 

  ��6ر ا+�ء  ^�ز ا(زوت     

  آ)�ر  �3م 79  �3م 0.03  �3م16  ھواء ا�#�ق
  �3م 04  �3م 79  �3م 05  �3م 12  ھواء از�4ر

   
  +�ھو ا�2ز اذي ا����*A ا���Uن ؟* 1
  +�ھو ا�2ز اذي طر�A ا���Uن ؟* 2
  +� ا��2ر اذي �طرأ -�, ا#واء -�د 6رو�A +ن ارE��ن ؟ * 3
  
  

  
  

  : ا(ول  ا�+ر�ن
  .  ���� أو$��د ا�$ر�ونو  ا��()ورو ا�)وء. �ر��ط ا+��د9ت ا�6'ور�� -�د ا���ت �و�ود  -)1     
���. ھ. ا+�ؤو� -ن   ا(���خ ارEو�� -)2     -��  .-�د ا���Uن   ا����د.ت ا�
و�A -�د ا . 0-�ف .راEق ا��س ذا ون  -)3      S��� A�4 ر. ز4ر$��  .  
  

 .��(  : ا�+ر�ن ا
  .^�ز ا(و����ن : ا�2ز ا+����ق  -)1     
  .^�ز )��. ا(و���د ا�ر�ون :  ا�2ز ا+طروح  -)2     
     3(-  �Eر  �د6ل ا#واء إ, ارE��ن +�+� ��2ز      : ا��2ر اذي �طرأ -�, ا#واء -�د 6رو�A +ن ا

�م �Fد +��د�A ��2زا(و����ن و ��6ر ا+�ء                    �  .ا(و����ن 6�4رج +�+� ��2ز ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أ�+��� ��ح اد�ن ا(�و�. �ر	�ن               +د�ر�� ا�ر��� و��9 أدرار                               
    Oر���  09:00إ, �� 08:30+ن �� : ا�و	�ت                                            م  11/02/2009:ا

    
  

��            ::::    األولاألولاألولاألول        التمرينالتمرينالتمرينالتمرين���را^�ت ا  أ�+ل ا
  
  .وء 4. و�ود ا'.............. ا)2ور ھ. ا+�ؤو� -ن   -)1
2(- ���  ..............      .4. و�ود .......... ھو ا��F+�ل  سا
  ........      .و-ددھ� ............ ا(���خ ارEو�� ھ. +*ر  -)3
  

.  ::::    ::::الثاني  الثاني  الثاني  الثاني          التمرينالتمرينالتمرينالتمرين��  :	��ت �+�� ا�2زات 4. ا#واء ا+����ق و ا+ز4ور ���ت ا���8E 4. ا�دول ا
  

^�ز )��. أو���د   ��ن^�ز ا(و��  �ر��ب ا�2ز
  ا�ر�ون 

  ��6ر ا+�ء  ^�ز ا(زوت     

  غ 0.99   ل 79  ل 0.1  ل20  ھواء ا�#�ق
  غ 04  ل 79  ل 4.5  ل 16  ھواء از�4ر

   
1(- +�س ؟ و+�ھو ا�2ز ا+طروح ؟  6Wوذ+�ھو ا�2ز ا��  .أ)��ء ا
  .أذ�ر ��ف �د6ل ادم إ, ارE��ن و��ف �6رج +�#+� ؟  -)2
  
  
  

  
+�   :ر�ن ا(ول ا

  .4. و�ود ا'وء ,  ا����د.ت ا��()ور��, ا)2ور ھ. ا+�ؤو� -ن  - )1                   
                   2( - ����ن ,. و�ود 4 , ا��واد ا�1ذا���.ھو ا��F+�ل  سا�  .      ا2و$
���.���خ ارEو�� ھ. +*ر ا( - )3                   -��  .      �!�ون ��5 400.� و-ددھ ا����د.ت ا�

  
 .��(  :ا�+ر�ن ا
  .وا+طروح ھو )��. أو���د ا�ر�ون , ا�2ز ا+6Wوذ ھو ا(و����ن  - )1                 
  �د6ل ادم إ, ارE��ن +�+� ��2ز )��. أو���د ا�ر�ون      - )2                 

  .����ن و�6رج +�+� ��2ز )��. ا(و                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أ�+��� ��ح اد�ن ا(�و�. �ر	�ن           +د�ر�� ا�ر��� و��9 أدرار                                   



    Oر���  09:00إ, �� 08:30+ن �� : ا�و	�ت                                            م  12/02/2008:ا

    
  

��                       ::::التمرين األول  التمرين األول  التمرين األول  التمرين األول  ���را^�ت ا  :إ+] ا
  ........... .وادم ا�6رج ��ون +�+� �ـ , ............ ا#واء ا�6رج +ن ارE��ن ��ون +�+� �ـ  -)1  
  ............. .��م ا+��د9ت ا�2ز�� -�د ا���ت -�, +��وى  -)2  
  ..........  ........-�ر .......... إ, ............... ���*ل ا��e +ن  -)3  
  

  :	��ت ���� ا�2زات 4. ادم ادا6ل إ, ارE��ن وا�6رج +�#+� و���ت ا���8E �4+���.     ::::التمرين الثاني  التمرين الثاني  التمرين الثاني  التمرين الثاني  
                    

  )��. او���د ا�ر�ون  )��. ا(و����ن  )+�ل 4. ادم 100( ا�2ز 
�Eر  +�ل60  +�ل5  ادم ادا6ل إ, ا
�Eر  +�ل36  �ل+25  ادم ا�6رج +ن ا

  .+�ھ. ا��2رات ا�. �طرأ -�, ادم -�د 6رو�A +ن ار�E +ن ����� ا�2زات و ا�ون؟  -)1
  .-�, أي +��وى ��+م ھذه ا��2رات +ن ار�E ؟  -)2
  

  
   :ا�+ر�ن ا(ول 

  .  o2وادم ا�6رج ��ون +�+� �ـ ^�ز ,  co2ا#واء ا�6رج +ن ارE��ن ��ون +�+� �ـ  ^�ز  -)1  
  .  ا��1ور��م ا+��د9ت ا�2ز�� -�د ا���ت -�, +��وى  -)2  
  .   �وا�ل ا�(0ب-�ر  ا2وراقإ,   ا�ذور .���*ل ا��e +ن  -)3  
  

 .��(  :    ا�+ر�ن ا
  :ا��2رات ا�. �طرأ -�, ادم -�د 6رو�A +ن ارE��ن  - )1             

   o2و�6رج +�+� َ �ـ  �co2د6ل +�+� َ �ـ : ا�2زات  -                                 
  . �د�6 ذا ون أ�+ر -��م و�6رج ذا ون أ�+ر �4�S : ا�ون     -                                 

  
  .��م ھذه ا��2رات -�, +��وى ا(���خ ارEو��  - )2            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  أ�+��� ��ح اد�ن ا(�و�. �ر	�ن                          +د�ر�� ا�ر��� و��9 أدرار                    
    Oر���  11:10إ, �� 10:30+ن �� : ا�و	�ت                                            م  12/02/2008:ا



    
  

�� :        التمرين األولالتمرين األولالتمرين األولالتمرين األول���را^�ت ا  :إ+] ا
  . +....................... F�4ط. ............ اق +@ ا��e ا��	ص ���د 4. ا(ور  - )1            
  ........ + ......... + ............  .���ون ا��e ا��+ل +ن  - )2            
  .........  .أم از�4ر ��4ون +�+� �ـ ^�ز....... ا�#�ق ��ون +�+� �ـ ^�ز) 3            
��و�� :   :   :   :   ثاني  ثاني  ثاني  ثاني  التمرين الالتمرين الالتمرين الالتمرين ال ���س وظ������  ا  .�*وم �#� ا����Eت ا

�س -�د ا���Uن  +� – )1��  .ھ. +ظ�ھر ا
���� -�د ا���Uن  +� – )2�� .ھو +*ر ا+��د9ت ا
 . ط���F ا#واء ا�6رج +ن ارE��ن  +� – )3
  
 

  
  :        التمرين األولالتمرين األولالتمرين األولالتمرين األول

�ن���� ا+  �واد �)و��ا��e ا��	ص ���د 4. ا(وراق +@ )��. او���د ا�ر�ون F�4ط.   -)1 �  . و$
  . �واد �)و��+  أ��ح ��د���+  ��ء���ون ا��e ا��+ل +ن   -)2 
�نا�#�ق ��ون +�+� �ـ ^�ز  -)3 �  . ���� او$��د ا�$ر�ونأم از�4ر ��4ون +�+� �ـ ^�ز  ���� ا2و$

  :        ثاني  ثاني  ثاني  ثاني  التمرين الالتمرين الالتمرين الالتمرين ال
�س -�د ا���Uن  -)1���ص ا�دري Uد�6ل: +ظ�ھر ا*. ا�#�ق   و�*��6U Aراج از�4ر ��+)ل 4. �+دد ا
���� -�د ا���Uن  -)2��  .ا(���خ اEو�� : +*ر ا+��د9ت ا
     ���� 	���� +ن ^�ز+ ^�ز )��. او��د ا�ر�ون +ا#واء ا�6رج +ن ارE��ن ��ون +�+� �ـ ��6ر ا+�ء  -)3

  .و�����ن ا( )��.                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    أ�+��� ��ح اد�ن ا(�و�. �ر	�ن           �ر��� و��9 أدرار                                 +د�ر�� ا
    Oر���  11:30إ, �� 10:30+ن �� : ا�و	�ت                                            م  12/02/2008:ا



    
  

�� -�, اور	� وأ�+�#:  ا���ر�ن ا2ول���*رة ا  ,    �2وص , ��وھ�ت ��وو��� , ا*�رة : � �+���. ا�*ل ا
  . ا�واة , ا�رة , �+�د , �ا*�رة ا(ر'�, ا���و���ر , ا�6رج , ا+ر�ز, ادا6ل , ارداء                   

. .........إ, ............... وھ. +ن ........... ا(ر'�� +ن )�)� ط�*�ت +��دة ......... ���ون        
ا(ر'�� وارداء ا�Fوي +�دة �6ر�� ���� ............ ���ل �ل +ن . وا�واة ........... ا*�رة ا(ر'�� 

�ت ارداء ���S ا�رة ا(ر'�� +�و�� +ن +�دة ����E �و-� +� وھ. ............. �د-,� .............. ,
��ط�� و-�, .......... ھذه ا(�6رة , +ن ���SE ............ ���ون +-�, .............. +��وى اظ#رات ا

��SE 4. . +��وى ا��6دق ��� ............... ����ب �ر��ت ا��6+.  
  .واز9زل ظواھر ط����F ����� -ن ا���و��� ادا���6 ��رة ا(ر'��  �F��ر ا�را��ن      :ا���ر�ن ا����� 

  ھل �+�ن �و	@ �دوث ا�را��ن ؟ - 1
 +�ھ. اطرق وا�F+�ت ا�. �+�ن +ن �6#� �و	@ �دوث ���ط �ر���. ؟  - 2
 ھل �+�ن �و	@ �دوث از9زل ؟  - 3
�دوث اززال ؟   - 4 ��� +�ھ. ا�Uراءات او	���E اوا�ب إ���-#� �*��ل اE��6ر 4. 

��      :ا���ر�ن ا����ث ��  إ�ك او)�*� ا
  . 5إ,  1أ��ب ا�����ت ا+ر	+� +ن  - 1
 .�ـ ؟  –ب  –�+)ل ا+را�ل أ  +�ذا - 2
 ؟  4+�ھو +�در ا��F�ر ا++)�� �ر	م  - 3
 .+�ھ. ؟ , ��د6ل اظواھر ا��وو��� ادا���6 أ�'� 4. ���ل ا�'�ر�س   - 4
  .	�رن ��ن �W)�ر اظواھر ا��وو��� ادا���6 و اظواھر ا++)�� 4. او)�*�   - 5

                
  
  
  

  
  
  



  
  

   !ل ���!��) 03: ( التمرين األول
  . أ(ف �ن ا���ء  ا���رول ـ  01
    .ا���رول �(ر �ن أ�ل �)وي  ـ 02
دد ���وب ا����ه ا�و%�� %� ا����طق ا������0  ـ 03��.  
  

��ر ا��وارد ا�ط����� و(��� ا���رول ا���ود ا�-Iري �!زا�ر رGم ا��Eر ا�����   )    07( :    ييييــــــــثانثانثانثانــــن الن الن الن الــــريريريريــــــــتمتمتمتمــــالالالال��  

��J��1 ا��-رط                       �  .�ن ا
ددة ؟  -1�  .ھل ����ر ا���رول �روة �
�(راP �ن ��طن ا2رض ؟  -2����ل ���0رة ��د ا� . ھل �
��1ل ا���رول  -3� .أ�ط ���� أ��!� �!R آ��ر ��$ن أن �����J ا
 .ھل ھ��ك �دا�ل ط���� ا�ل ���Sرا �!R ا����� ؟ أ�ط� أ��!�  -4
 . �رف إ#دى ھذه ا����در   -5
  

�!��ذ��ن �در��ن %� ا���� ا������ ��و�ط  ���� ھ�ر %� ا��ط!� ا�0�و�� �ز��رة   ھ�ر و �روة )10( : عية اإلدمـاجية عية اإلدمـاجية عية اإلدمـاجية عية اإلدمـاجية الوضالوضالوضالوض  

                              �$���ر  تو%� إ#دى ا�(�ر�, %� ا���0ل  �ز��!��J �روة  ا� �-( R!� ا��طر وھ�� ��J%رى , ��د%  
                              �Iا�و�� �% Y(ط�ط� ا��و)�  ) .   01(#وار �����J أ�زا �!R إ�ره ا�ر�م ا�

1-  �( �� �Iا������ت �$�ن ا2ر��م  ��وا�� �!و��.  
��J��1 ؟  -2� .�� ھ� أ�واع ا����ه %� ا�ط���� ؟ و$�ف ��$ن ا
��� �دورة ا���ء %� ���� أ�طر  -3��  .�ن (�ل ا�و���I و��!و���ك �(ص ا��را#ل ا2

        

        
 �I01(ا�و��(  

        
        
  

                                                                                                                                                           �������	  

        أستاذ املادةأستاذ املادةأستاذ املادةأستاذ املادة                                                                                                                                                             

أحأحأحأح        النيالنيالنيالنيــــفففف
  
  

  صالح الدين األيوبي برقاناكمالية 
  في مادة علوم الطبيعة و الحياة ثالثالفرض ال أسئلة

 ســـــــــــاعة1 :المدة
  13/04/2009:التاريخ

 سا11سا الى10من: التوقيت

1 

4 

2 4 

3 

6 

5 



  
  

  
  
  
  

  ا���!�ل       
  )A�) .    ...........................................)..............01 �ط�و 4وق ا+�ء وھو أ	ل �)�A�+ �4:     ا���رول أ(ف �ن ا���ء* 1    

  
01.      .........................................................(9��واAE -�, -��ر ا�ر�ون   :ا���رول �(ر �ن أ�ل �)وي  *2    (  

  
دد ���وب ا����ه ا�و%�� %� ا����طق ا������0  *3    ��)رة +��2)��#�     :�............................  .)...........................01(  

  
  

     
  

  )F� 9)..................................................................................................... .0.5��ر ا��رول )روة +��دد   -/1    
  

  ���-�ت إذ ا�A ��ب أن �+ر ا��رول ا�6م �F+��� ا��ر�ر   �Fد ا��6را�A +ن ��طن ا(رض 4. �ل ا ���F+ل ا��رول +���رة 9  -/2    
  

  )01.  .....................................................................(�وا�ط� أ����ب ا�*ط�ر ��, ���8 +�و��ت أ6رى                     
  

  )E�+)............................................................ .01. أو ھواE.  ا��وث ا��E.  �واء �ري أو*   1   :���� أ��!�   - /3     
  )01.  ............................................................(ا6��ل �وازن ��وو�. 4. ط�*�ت ا(رض *   2                            
��� ������ أو ��وا��� �ر�� أو ��ر�� +وت ا*  3                            ����Eت ا).................................................... .01(  

  
  )1.5. ................(ا��F+�ل ا�ورا��وم , ط�	� ار��ح  ,  اط�	� ا�+���  :   �Fم ھ��ك �داEل ط�	�� أ	ل �W)�را -�, ا���E +)ل  -/4    

  
���F+�ل  ل����F+�  :ا�ر��ح ط���   -/5    ����	 ��E#ر��� �	ط� ,  )01. ............................(+راوح -+�	� ��ول �ر�� ار��ح إ
  

    
        1*-    �Iوان ا�و����:   �Fط��  )5.0. ..................................................(�+)ل او)�*� ر�م �6ط�ط. دورة ا+�ء 4. ا

  
6.   ��وذ ا+�ء  - 5.   ���	ط ا(+ط�ر  -4.   ر��ح  -�    .3�S  -2.    ��6ر  -1     :ا������ت                 -  @���+  6)*0.5...(-ودة ا

       
ود     :��7ه ����7      :أ�واع ا���ء %� ا�ط����    -*2      Aة ��ا��� ا��B�4� CD�A1........................... .).........................02(  

  
                                                     �7E�F 7   :��7هGHر أو ا����Jا ��  )CD�A1L )................................................... .02 إ�� ��

  
��� �دورة ا���ء    - *3     ����و -�, ��ل ��6ر ا+�ء +ن      :�!(�ص ا��را#ل ا2 ���F�A 4. اط�*�ت ا(��� ,  ا+�ط��ت �ؤدي إ

    
�ب -�, ��ل +طر 4. ا+�ط��ت وا(رض ��ري �زءا +�A 4. ا+��ري و6Lر                ��ب و��'ل ار��ح ��*ط ھذه ا�  

  
             S���'�ف إ, ا+�ء ا+��6ر +ن   �ر�S -�ر ا�ر�� �+�ص �زء +�A +ن طرف ا���ت )م �Fود -ن طر�ق ظ�ھرة ا  

  
  )2.5. .............................................................................................(ا+�ط��ت ��Fود ادورة +ن �د�د             

     
             

  
  
  
  
  
  



  
                                                            

� ��ح ا���� ا���	� 	���ن                                                                �����                                                  إ
                                                                   �                              أ-,$� ا�+�ض ا�(��) �� '�دة ا� $�م ا�"!� �

                                                                                                                                                           
  

  د30  :ا���ة ا�4'�3�                                                                                                                              �12 ا�و�/   
  18/04/09 :ا���ر�8                                                                                                                               '��-7  ر�1  

   11-10 :ا�����9       )                                                                                                                            05(       
  
  

  �ل ��Jم ��ن $ل �$و��ت ا��ذرة وا���)�    )06(  :  :  :  :  الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول 

                                                                       1(-  ���  ا�0Iرة ا�$!
  ا�ـ!ــــ#�%ـــــ�   -)2ا��ذرة                                                       -أ        

                                                                       3(-  Yا2ح وا��ـــــ  
�                                                          ا -ب       =�!�4( -  �  ا�+ـــ$ــ@ــــــــــ

  ا�Aـــــ3ـــ�ـــــ�  - )5                                                                               
                                                                                  

�$وت �Iوم �#)ن ا��)� ��دة  )  14(  : : : : التمرين الثاني التمرين الثاني التمرين الثاني التمرين الثاني $ R!� ل�#�  �وم  �21!

                1 * Yص $��� ا2ح وا�������  ���ذا ؟, (�ل ھذه ا��دة 
  �� ھ� ؟. �د �ن 0روط �#دوث ھذه ا���!�� .* 2                
�(ط�ط�� �!* 3                 ������� ا������ت أ�ط ر$ �� �(��  .  

�و��ف                                                                                                                             ���    

��ذ                                                                                                                             �  فالني أمحدفالني أمحدفالني أمحدفالني أمحد:      ا2

  
  
  
  
  

                                                            
� ��ح ا���� ا���	� 	���ن إ                                                               �����                                                  
                                                                                               �  أ-,$� ا�+�ض ا�(��) �� '�دة ا� $�م ا�"!� �

                                                                                                                                                           
  

  د30  :ا���ة ا�4'�3�                                                                                                                              �12 ا�و�/   
  18/04/09 :ا���ر�8                                                                                                                               '��-7  ر�1  

   11-10 :���9 ا��      )                                                                                                                            06(       
  
  
  

  �ل ��Jم ��ن $ل �$و��ت ا��ذرة وا���)�   )06(           ::::الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول 

                                                                       1(-  ���  ا�0Iرة ا�$!
  ا�ـ!ــــ#�%ـــــ�   -)2ا��ذرة                                                       -أ        

                                                                       3(-  Yا2ح وا��ـــــ  
  ا�+ـــ$ــ@ــــــــــ�  - )4ا�!�=�                                                           -ب       

   ا�Aـــــ3ـــ�ـــــ� - )5                                                                               

�$وت �Iوم �#)ن ا��)� ��دة  ) 14(     ::::التمرين الثاني التمرين الثاني التمرين الثاني التمرين الثاني $ R!� ل�#�  �وم  �21!

                 1 * Yذ $��� ا2ح وا��-��  ���ذا ؟, (�ل ����J ھذه ا��دة 
  �� ھ� ؟. �د �ن 0روط �#دوث ھذه ا���!�� .* 2                 
���� ا������ت * 3                 $ ��)ط�ط�� �!���( � ���  .أ�ط ر

�و��ف                                                                                                            ���  
                                       

��ذ                                                                                                                             �  فالني أمحدفالني أمحدفالني أمحدفالني أمحد:      ا2

  



  
                                                            

                                                               � ������                                                  �ح ا���� ا���	� 	���ن إ
                                                                                               �  أ-,$� ا�+�ض ا�(��) �� '�دة ا� $�م ا�"!� �

                                                                                                                                                           
  

  د30  :ا�4'�3� ا���ة                                                                                                                              �12 ا�و�/   
  22/04/09 :ا���ر�8                                                                                                                               '��-7  ر�1  

       09 - 08:ا�����9                                                          )                                                                         08(       
  
  

  و�� ���ل �!�ذرة وا���)� �ل ��Jم ��ن $ل �$ون   )06(           ::::الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول 

           1(-                                              ���  ا�0Iرة ا�$!
  ا��د(رات ا�1ذا���   -ــــ#�%ـــــ�                                           أا�ـ!  -)2           
  ا����ر ا�#ــــــ�    -ا2ح وا��ـــــY                                          ب -)3           
             4( -                                            �  �ـــ��ر #ـــ���� -ـ  ا�+ـــ$ــ@ــــــــــ

  ا�Aـــــ3ـــ�ـــــ�  - )5             
                                                                    ا��Dــــ�ـــــــ1 - )6             

  �وم  �20!�#�ل �!R ���ت %�� $��ل �Iوم ��ذر ا��ذرة ��دة   )  14(     ::::التمرين الثاني التمرين الثاني التمرين الثاني التمرين الثاني 

                  1 *  �I!-ش ا��$��  ���ذا ؟, (�ل ھذه ا��دة 
  �� ھ� ؟. �#دوث ھذه ا���!�� .�د �ن 0روط * 2                  
���� ا������ت * 3                  $ ��(ط�ط�� �!�ذرة � ���  .  أ�ط ر

�و��ف                                                                                                                             ���    

��ذ                                                                                                                             �  فالني أمحدفالني أمحدفالني أمحدفالني أمحد:      ا2

  
  
  
  
  

                                                            
� ��ح ا���� ا���	� 	���ن إ                                                               �����                                                  
�                                       أ-,$� ا�+�ض ا�(��) �� '�دة ا� $�م ا�"!                                                        � �  

                                                                                                                                                           
  

  د30  :ا���ة ا�4'�3�                                                                                                                              �12 ا�و�/   
  22/04/09 :ا���ر�8                                                                                                                               '��-7  ر�1  

   10 -09 :ا�����9       )                                                                                                                            07(       
  
  
  

  و�� ���ل  �ل ��Jم ��ن $ل �$ون �!�ذرة و ا���)�   )06(           ::::الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول 

           1(-                                              ���  ا�0Iرة ا�$!
  ا��د(رات ا�1ذا���   -ا�ـ!ــــ#�%ـــــ�                                           أ  -)2           
  ـــ�  ا����ر ا�#ـــ  -ا2ح وا��ـــــY                                          ب -)3           
             4( -                                             �  �ـــ��ر #ـــ���� -ـ ا�+ـــ$ــ@ــــــــــ
  ا�Aـــــ3ـــ�ـــــ�  - )5             
  ا��Dــــ�ـــــــ1                                                                    - )6              

  �وم  �20!�#�ل �!R ���ت %�� $��ل �Iوم ��ذر ا��ذرة ��دة   ) 14( : : : : رين الثاني رين الثاني رين الثاني رين الثاني التمالتمالتمالتم

��R ھذه ا��دة ؟ * 1                 �  $�ف 
  �� ھ� ؟. �#دوث ھذه ا���!�� .�د �ن 0روط * 2                 
���� ا������ت * 3                 $ ��(ط�ط�� �!�ذرة � ���  .  أ�ط ر

�و��ف                                                                                                            ���  

��ذ                                                                                                                             �  فالني أمحدفالني أمحدفالني أمحدفالني أمحد:      ا2

  
  



  
  

  
                                              

  )06)  /  (05(قسم األوىل متوسط  
  

   ماو�ل ��(�#               ::::رين األول رين األول رين األول رين األول ــــــــــــممممــــــــــــالتالتالتالت

                                                                       1(-  �����  )01.....(................. ...............................ا*�رة ا
  )01.....(...............................................   اـ�ــــ��4ـــــ�  -)2ا�ذرة                                                       -أ        

  )01.....(................................................ ح وا+ـــــS ا( -)3                                                                       
  )01.....(................................................ ا��ـــRــGــــــــــ�  - )4ا��P74                                                           - ب       

  )  02.....(................................................ا�SـــــHـــ7ـــــ�  - )5                                                                               

                : : : : التمرين الثاني التمرين الثاني التمرين الثاني التمرين الثاني  

  )01.............................................(. ....(ن ا���ن ��2ذى -��#+�  :  ����ص $��� ا2ح وا��Y (�ل ا�#)ن  *1              
  3)*01....................................................(  0م39در�� �رارة , ا�#و�� , ارطو��       :0روط ا�#)ن   *2              
   ) 01(ا�����ت  )     01(ا�Fوان      :ا�ر�م ا��(ط�ط�    *3             

  )02(د	� ار�م                                                      

  
               

  
            

  )08)  /  (07(قسم األوىل متوسط  
  

  ماو�ل ��(�#              ::::الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول الـــتـــمـريــن األول 

           1(-                                              �����  ا*�رة ا
  )02. .........................................(ا+د6رات ا2ذا��E   -اـ�ــــ��4ـــــ�                                           أ  -)2           

�ــــــ.  -ا(ح وا+ـــــS                                          ب -)3             )02.........................(................   ا�F�ر ا
  )02.........................................(    -ـــ��ر �ـــ+��� - �ـ ا��ـــRــGــــــــــ�                                             - )4             
  ا�SـــــHـــ7ـــــ�  - )5             
             6( -  Tـــــ7ــــــBا��                                                                 

  : : : : التمرين الثاني التمرين الثاني التمرين الثاني التمرين الثاني 

���� ا��دة    *1                  �  8م1)  .01.........................................................................( .+ر��� ا�U��ش:       
��ن ا�$��ش ا�-   *2                 I!:     �#��- ر��م  7م1) .01...................................................................( .�2ذ�� ا
�رارة ا+�����, ارطو�� , ا�#و�� :  �روط �6ر���/  أ    :0روط ا����ش   *3                   4)*01. ...................(در�� ا

  3)*01.................................( .��+� ا�ذرة و�'�#� ا��+ل    :�روط دا���6 / ب                                             
   ) 01(ا�����ت  )     01(ا�Fوان      : :ا�ر�م ا��(ط�ط�    *4               

  )02(د	� ار�م                                                      

   


