
 
                                                                                                  علوم                       –بيزا 

 (Cystic Fibrosis) اىريٞف اىنٞغٜ

مرض ٕ٘ ( Cystic Fibrosis) اىريٞف اىنٞغٜ

 الغدد خارجية اإلفرازٝؽذز فٞٔ ععض فٜ عَو  وراثي

 .  ىعغٌٍَا ٝؤشش تظ٘سج مثٞشج عيٚ ٗظائف مصٞشج فٜ ا

عيٚ قذسج اىعغٌ عيٚ ّقو اىَيػ ٕزا اىَشع ٝؤشش ٗ

ٍَا  ٝؤدٛ تاىشئرِٞ . ٗاىَاء داخو ٗخاسض اىخالٝا

  .ٗاىثْنشٝاط إلفشاص ٍخاؽ عَٞل تشنو غٞش ؽثٞعٜ 

شاس اىريٞف اىنٞغٜ أظٖضج اىرْفظ، ٗاىٖؼٌ، آذطاه و

ٗذغرَش  ٕزٓ اىَشامو ٍع اعرَشاس .. ٗاىرناشش اىعْغٜ

، ٗاىظع٘تاخ اىَرضاٝذج ٍع الرئةٍشاع أاىَْ٘، تذاٝح ٍِ 

تاإلػافح إىٚ طع٘تاخ ٍع  ،اىعٖاص اىٖؼَٜع٘ء اٍرظاص اىفٞراٍْٞاخ ٗاىَ٘اد اىَغزٝح ٍِ قثو 

  .اىخظ٘تح

اىَظاتُ٘ تاىريٞف اىنٞغٜ ٍِ ع٘ء اىرغزٝح، ألُ اىَادج اىَخاؽٞح ذغذ قْاج اىثْنشٝاط ٍَا  ٝعاّٜٗ

. ذعَو عيٚ ذفرٞد اىطعاً داخو األٍعاء اىٖاػَح، اىرٜ( اإلّضَٝاخ)َْٝع االّغٞاب اىطثٞعٜ ىيخَائش 

اىَخاؽ ٕ٘ أٝؼا خاصة وأن ,  مَا ذغذ ٍْافز اىٖ٘اء فٜ اىشئرِٞ ٗذظثؽاُ ُعشػح ىيعذٗٙ اىغشٝعح

 . ٍظذسغْٜ  تاىَ٘اد اىَغزٝح ىيثنرٞشٝا، ٍَا ٝؤدٛ إىٚ اىرٖاتاخ ٍرنشسج 

تٖزا اىَشع مثغ٘الخ ذؽر٘ٛ عيٚ أّضَٝاخ ٕؼَٞح  قثو ٗظثاخ اىطعاً  ُ٘ىزىل ٝرْاٗه اىَظات

األؼَاع اىرٜ ذْرعٖا اىَعذج َٝنِ أُ ذقيو ٍِ ّشاؽ تعغ  ألُ؛ّضٌٝ اىيٞثاصأٗاىرٜ ذشَو 

 . األّضَٝاخ اىٖؼَٞح

 : اىغؤاه االٗه

                ٍخريفح ادٗٝح ششماخ شالز  قثو ٍِ اّرعد مثغ٘الخ تاخرثاس اىعيَاء ٍِ ٍعَ٘عح قاً

 فٜ.  ششمح مو مثغ٘الخ ٍِ عْٞرِٞ أخزٗا ؼٞس ،(  ضاىَعَ٘عح  ، باىَعَ٘عح  ، أ اىَعَ٘عح) 

 اىصاّٞح اىعْٞح فٜ ٗ,  اىَشٝغ ٝثريعٖا أُ قثو  اىيٞثاص أّضٌٝ(  ّشاؽ)  فعاىٞح قٞاط ذٌ األٗىٚ اىعْٞح

 عاعرِٞ. ىَذج اىَعذج ذْرعٔ اىزٛ اىؽَغ ٍِ مَٞح فٜ األّضٌٝ(  ّشاؽ)  فعاىٞح قٞاط ذٌ
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                                                                                                  علوم                       –بيزا 

 

اىرٜ ذٌ ٗػعٖا فٜ ؼَغ اىَعذج   اىصاّٞحٍِ اىعْٞح  عيٖٞا ؼظي٘ا اىرٜ اىْرائط ععو اىعيَاء ٗقذ

 : اىراىٜ اىثٞاّٜ اىشعٌ فٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟  اىعيَاءذ٘طو إىٖٞا ّظش اىٚ اىشعٌ اىثٞاّٜ اىغاتق شٌ اششغ اىْرائط اىرٜ ا - أ

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

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

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

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

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

 

أّضٌٝ ٝعطٚ ىَشػٚ ٕ٘ أفؼو ( ض ) اعرْرط اىعيَاء أُ األّضٌٝ اىَ٘ظ٘د فٜ اىنثغ٘ىح  - ب

  اقرشغ عثثاً ٗاؼذاً ٝثِٞ عذً طؽح ٕزا االعرْراض ؟. اىريٞف اىنٞغٜ 

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

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

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

 

 نوع الكبسولة 



 
                                                                                                  علوم                       –بيزا 

 : اىغؤاه اىصاّٜ 

نصٞش َٝنِ عالض اىفٜ عَش اىغْرِٞ ، ٗاىريٞف اىنٞغٜ  األؽفاه اىزِٝ ٝعاُّ٘ ٍِ ٝرٌ ذشخٞض ٍعظٌ

 . اىَنَالخ اىغزائٞح دٗٝح  أٗألتاعرخذاً ا اىريٞف اىنٞغٜ ٍِ أعشاع

عرح أمصش ٍِ  ُال ٝعٞش0591٘فٜ عاً  تَشع اىريٞف اىنٞغٜ ُ٘االؽفاه اىَظاتتعذ أُ ماُ ٗ 

حسبما يقول األطباء اليوم  ٝعٞشُ٘ اىريٞف اىنٞغٜأمصش ٍِ ّظف اىَظاتِٞ تَشع  فئُ عْ٘اخ،

 .عْح   73ٍا ٝقاسب 

األعثاب اىرٜ أدخ اىٚ صٝادج أعَاس اىَظاتِٞ ٍِ عِ رمش عثثِٞ ٍِ اّظشك ٍِ ٗظٖح  - أ

 عْح ؟ 73ىٚ إ  عد عْ٘اخ 

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

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

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

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

 

 طاتح ٍشػٚ اىريٞف اىنٞغٜ تاالىرٖاتاخ اىَرنشسج ؟إٍِ خاله قشاءذل ىيْض فغش عثة  - ب

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

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

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

 

 ؟ٍا أعثاب إطاتح ٍشػٚ اىريٞف اىنٞغٜ تغ٘ء اىرغزٝح  -ض

 

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

 

 خشِٝ ٍِ األّضَٝاخ اىٖاػَح اىرٜ ذفشص فٜ ظغٌ اإلّغاُ ؟ آرمش ّ٘عِٞ ا -د

0-................................................................................. 

2-................................................................................ 

 



 
علوم                                                                                                                        –بيزا   

 السيارات المستعملة

سؼاس اىسٞاساخ أاىَٞضاّٞاخ اىَحذٗدج ئىٚ ششاء سٞاساخ  ٍسرؼَيح تسثة اسذفاع  أصحابٝيعأ 

اىقٞادج قيٞيح فٜ ألُ خثشذٔ ششاء سٞاسج ٍسرؼَيح قذ ٝنُ٘ قشاساً رمٞاً ىيَثرذئ، ألُ ٗمزىل   ،اىعذٝذج 

ٗٝإمذ اىخثشاء  ئىٚ أُ ٍظٖش   اىصَِ.ٍغ اىسٞاساخ تإظح  فٜ اىرؼاٍوحرٚ ٝط٘س خثشذٔ  فٞسرخذٍٖا

اىسٞاسج اىَسرؼَيح  قذ ٝخفٜ اىؼذٝذ ٍِ اىَشنالخ ٗاىؼٞ٘ب اىرقْٞح حرٚ مأّٖا ذثذٗ ماىسٞاساخ اىعذٝذج. 

 ىزىل ٝيعأ اىَشرشُٗ اىٚ ٍشامض فحص اىسٞاساخ اىَسرؼَيح    ىيرأمذ ٍِ حاىح اىسٞاسج اىرقْٞح . 

تششاء سٞاسج ٍسرؼَيح تذاٝح االٍش ىنٜ ٝرؼيٌ  ؤّٓصحٔ اصذقا قشس ّاصش  ششاء سٞاسج ٗػْذٍا 

ساد ّاصش أٍ٘س اىرٜ ألٗٝط٘س خثشذٔ فٜ اىقٞادج ٗتؼذ رىل ٝشرشٛ  سٞاسج ظذٝذج  . ٗماُ ٍِ إٌٔ ا

اىٖ٘اء ؟ذي٘ز ٍؼشفرٖا، ٕو اىسٞاسج اىرٜ اشرشإا   

 

 

 

 

 

 

 السؤال األول 

ٝحر٘ٛ اىٖ٘اء اىزٛ ٝذخو اىٚ حعشج اىَحشك فٜ اىسٞاسج اىؼذٝذ ٍِ اىغاصاخ , تاإلضافح اىٚ تخاس 

 اى٘ق٘د ٗٝحرشقاُ داخو اىَحشك . 

 مسٞذ اىنشتُ٘ ؟أشاّٜ  غاص ٘ق٘د ىرنِ٘ٝٝرفاػو ٍغ تخاس اىٍا اسٌ اىغاص اىزٛ  - أ

………………………………………………………… 

  مسٞذ اىْٞرشٗظِٞ؟أاىغاصاخ اىرٜ ذرفاػو ىرنِ٘ٝ غاص  اسٌ ٍا - ب

 

1- ………………………………………… 

 

2- ……………………………………….... 

 



 
علوم                                                                                                                        –بيزا   

 

 : الخاني السؤال

ح اىسثة؟٘ضذ دّآاىؼثاساخ أٛ ٍِ أ. ػادً اىسٞاسج اىرٜ ذخشض ٍِ أحذ اىغاصاخ  ٝؼذ األمسعِٞ   

 ٍحشك اىسٞاسج. ٍِمسعِٞ ألاْٝرط  - أ

 اىرفاػالخ فٜ اىَح٘ه اىحفضٛ.ٍِ مسعِٞ ألاْٝرط  - ب

   .مسعِٞ اىزٛ ٝزٕة اىٚ حعشج اىَحشكألال ٝسرخذً مو ا -ض

 اىَسرخذً . مسعِٞألمصش ٍِ اأعِٞ مسأاى٘ق٘د اىحذٝس ٝؼطْٞا  -د      

 

  

 السؤال الخالج :

 ظشٙ ّقاش تِٞ ّاصش ٗأصذقائٔ ح٘ه غاص  أمسٞذ اىنثشٝد  اىزٛ ٝخشض ٍِ ػ٘ادً اىسٞاساخ .

. فناّد ْٕاك ٗظٖاخ ذشافق ش٘ساُ اىثشامِٞ اىرٜ اىنثشٝدطْاُ ٍِ غاص أمسٞذ ألٍالِٝٞ ا ٗمزىل

 ّظش

اىنثشٝد اىزٛ ٝخشض ٍغ اىثشامِٞ.ٍخريفح ألصذقاء ّاصش ح٘ه أمسٞذ   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

فنشج صحٞحح ػِ اىري٘ز؟ ىذٝٔ صذقاء ّاصشأٍِ  أٛ  

……………………………………………………………………………………………….. 

 أحمد 

غير ملوث ألن البراكين 

.ليست من صنع البشر  

 محمد 

.ملوث ألنه مضر للبيئة    

  سعد

معظم  غير ملوث ألن

 حياتي   فيالبراكين لم تثر 

حياتي

  يوسف

البراكين ث ألن ملو 

 تعطينا خليط من الغازات.
. 



 
علوم                                                                                                                        –بيزا   

 السؤال الرابع: 

ىيَشتغ اىصحٞح طرق تقليل التلوث  تٍِٞخريفح ىرقيٞو اىري٘ز. صو تخط  اً طشق ٟذٜاىعذٗه اٝ٘ضح  

اىزٛ ٝؼطٜ مزيدا   من المعلومات. حم صو تخط آخش ٍِ ٍشتغ مزيد من المعلومات ىيَشتغ اىزٛ 

   .التأحير ٝ٘ضح

 

 

 

  

 

       

        مزيد من المعلومات
 

 تحاظح ىَشمثاخ شقٞيح ذسرٖيل

أمصش اً ٗق٘د   

 

 

 

ىرح٘ٝو ساخْح ذنُ٘ أُ ٝعة  

أقو ضشسا ئىٚ ٍ٘اد اىَي٘شاخ   

 

 

اى٘ق٘د ٍِ أقو مَٞاخ اسرخذاً  

 

 

 

 ٗق٘د ٝحر٘ٛ ػيٚ مثشٝد أقو

 

  

 

 طرق تقليل التلوث

 

 

 اىَح٘ه اىحفضٛ

 اىَ٘اصالخ اىؼاٍح

 

 ٍحشماخ أمصش مفاءج

 ٗق٘د ّظٞف

 

                 

                 التأحير 

 فٜ اىَسرخذٍح اىطاقح ٍِ اىَضٝذ 

تري٘ز أقو ٗىنِ اىَشمثح  

 فٜ اىَسرخذٍح اىطاقح ٍِ اىَضٝذ

 ػيٚ ترأشٞش أقو ٗىنِ اىَشمثح

.اى٘احذ ىشخصا  

 

 اّراض أقو ألمسٞذ اىنثشٝد

 

األقو ٍِ اىطاقح اىَسرخذٍح ىنو 

ٍشمثح ٗىنِ ٍا صاه اىنصٞش ٍِ 

اىطاقح اىرٜ ذإشش ػيٚ اىشخص 

 اى٘احذ



علوم                                                                                                                       –بيزا   

 العزل الحراري

ًٚخهك خبنذ يخضٍَٛ  نألخشبة ٔٚشٚذ حذٕٚهًٓب انٗ يُضنٍٛ  نهغكٍ ٔنكٍ كبَج حٕاجّ خبنذ يشكهت 

 : اٜحٙصهٛت نهًخضٌ جٕفبء كًب ْٕ يبٍٛ فٙ انشكم ألانجذساٌ ا كٌٕ 

 

 

 . نهًخضٍَٛ  بعذ حذٕٚهًٓب انٗ يُضنٍٛ اً اعخشبس خبنذ  يُٓذعبً يعًبسٚبً دٛث أعطبِ حصًًٛبً جذٚذ

 .( جذاً  بً ٚعخبش يقٛبط انفقذ انذشاس٘ نهًخضٌ عبنٛيالدظت )

 السؤال األول: 

 .ببنشغٕة ٙخبسجانٔ ٙذاخهاس انانجذ بٍٛ عذ انفجٕة يذًذ ًُٓذطان ٚقخشح

 فٙ انجذساٌ.) حٛبساث انذًم(   انذًم انذشاس٘ مٛقهإنٗ ح انخغٛٛش ٚؤد٘ ْزا  ششح كٛفا

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

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

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

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

 

 



علوم                                                                                                                       –بيزا   

 : اني السؤال الث

  األنٕاح انشًغٛت ببعخخذاويُضل   مكفٙ  حغخٍٛ انًٛبِ عٛخى

  .عٍ طشٚق انطبقت انقبديت يٍ انشًظ عهٗ انغطخ.انًٕجٕدة 

 

 

 

 

 ؟إنٗ األسض انشًظ يٍ يب انطشٚقت انخٙ حُخقم بٓب انطبقت انذشاسٚت  - أ

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

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

 

انطبقت  جًع كفبءة فٙ حكٌٕ أكثش نكٙ األنٕاح انشًغٛت عطخ نٌٕٚكٌٕ را حقخشح أٌ يب - ب

 ؟يٍ انشًظ انذشاسٚت

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

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

  

نٕاح انشًغٛت ) انغخبَبث انشًغٛت (  فٙ حغخٍٛ انًبء ألنعذو فعبنٛت اعخخذاو  طشٚقت ا اركش عببٍٛ -ج

 فٙ  انًُبصل انجذٚذة . ) انذبجت انٗ اعخخذاو طشٚقت ثبَٛت نخغخٍٛ انًبء (  

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

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

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

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

 

 

 

 

 



علوم                                                                                                                       –بيزا   

 :  ثالث السؤال ال

 

نٗ عضل دشاس٘ إضبفٙ ٔرنك عٍ طشٚق  إبذبجت  انجذٚذة  قشسث انعبئهخبٌ انجذٚذحبٌ أٌ انًُبصل

يعضٔل دشاسٚبً  . يٍ أجم رنك قشسٔا إجشاء حجشبت نًذة شٓش دٛث عخضٛف إضبفت دٔس عهٕ٘ 

عٛخى  ثى، خشٖ نٍ حضٛف انذٔس انعهٕ٘ انًعضٔل ألٔانعبئهت ا انذٔس انعهٕ٘ انًعضٔلإدذٖ انعبئهخٍٛ 

  .انطبقت  انًغخخذيت نخذفئت انًُضنٍٛ  نًذة شٓش ٔادذ دغبة

 

 عبدأل. االخخببس ْزا جعمن ٍٛانعبئهخ نًغبعذة انالصيت االدخٛبطبث اركش اثٍُٛ يٍ  - أ

 

........................................................................................................................................... 1- 

. 

............................................................................................................................................ 2-  

 

 



 
علوم                                                                                                                        –بيزا   

 صناعة الخبز 

يٍ  م  جم ذنك تقىو بخهط كأيٍ ، تقىو واندة هانت بصُاعت عجيُت انخبس 

انطذيٍ وانًهخ وانًاء وانخًيرة يع بعضها انبعض , وبعد ذنك يىضع  

خالل عًهيت و .انعجيٍ في وعاء نعدة ساعاث نهسًاح بعًهيت انتخًر

َىع يٍ انخًيرة ). يسبب اَتفاخها انتخًر يذدث تغير كيًيائي نهعجيُت

 في وانسكرياث انُشا تذىيم يساعد عهىيًا ( وديدة انخهيتانفطرياث 

.كذىلو ثاَي أكسيد انكربىٌ  اندقيق إنى  

 

 السؤال األول: 

 نًاذا تسبب عًهيت انتخًر ارتفاع في انعجيُت ) اَتفار ( 

 .غازيتذىل إنى و انكذىل يتى إَتاج ألَه -1

 .بسبب تكاثر انفطرياث وديدة انخهيت  -2

 .انكربىٌ ثاَي أكسيد غاز يتى إَتاج ألَه -3

 .ًهيت انتخًر تذىل انًاء انى بخارع ألٌ -4

 :  السؤال الثاني

 . لدٌنا أربعالعجٌنة  قد نقص جدت والدة هالة أن وزن من تحضٌر العجٌنة و بعد عدة ساعات

 التجارب.ن كتلة العجٌن متساوٌة فً بداٌة أدناه حٌث أتجارب كما هً موضحة فً الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
علوم                                                                                                                        –بيزا   

السبب فً ي من التجارب ٌجب مقارنتها مع بعضها البعض للتأكد من أن الخمٌرة هً أ - أ

 نقصان وزن العجٌن .

 .2و  1 ربتٌنالتج مقارنة - أ

 . 3و  1 ربتٌنالتج مقارنة - ب

 .4و  2 ربتٌنالتج مقارنة - ج

 .4و  3 ربتٌنالتج مقارنة - د

 

 ؟نقصان وزن العجٌن سبب  فسر -ب

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

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

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

 :  السؤال الثالث

وٌحدث التفاعل  ،فً الدقٌقة الموجود والسكرٌات النشا تحوٌل على تساعد الخمٌرة العجٌن داخل

 .الكٌمٌائً عند تشكل غاز ثانً أكسٌد الكربون والكحول 

 

  والكحول غاز ثانً أكسٌد الكربون الموجودة فً الكربون ذرات من أٌن تأتً  -أ

 .المحتملة التالية من التفسيرات لكل "ال"نعم" أو "حول   دائرة ضع 

  تفسير من أين أتت ذرات الكربون

 نعم  /    ال السكرٌات ذرات الكربون من تأتً بعض

 نعم  /    ال الملح هً جزء من بعض  ذرات الكربون

 نعم  /    ال المٌاه ذرات الكربون من تأتً بعض

 

بخرة  ألز واعندما ٌتم وضع العجٌن المخمر فً الفرن لٌخبز تالحظ هالة تشكل فقاعات من الغا -ب

 ؟األبخرة عند تسخٌنها لماذا تتمدد الغازات ووالتً تأخذ بالتمدد . 

 .ألن جزٌئاتها تكبر - أ

 .الن جزٌئاتها تتحرك بسرعة  - ب

  .عدد جزٌئاتها الزدٌاد -ج

 .عدد التصادمات بٌن جزٌئاتها  لقلة -د

 



 
علوم                                                                                                                        –بيزا   

 

 طىاحين الهىاء

 

 

 

 

نى إ( رُة يٍ شهر ) ٌُاٌعة انرٌاح  خالل انستبٍٍ انرسىو انبٍاٍَة انًبٍُة أدَاِ يتىسط سر

 . نعانى ( فً أربعة أياكٍ يختهفة يٍ ادٌسًبر(شهر

 السؤال األول : 

يثم ( إلَشاء يحطة تىنٍذ ألَسب ) األنى انًكاٌ اإأي واحذ يٍ انرسىو انبٍاٍَة ٌشٍر بٍٍ  - أ

 نهطاقة انكهربائٍة عٍ طرٌق انرٌاح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فسر إجابتك ؟ 

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

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



 
علوم                                                                                                                        –بيزا   

 

ٌؤثر ارتفاع طواحٌن الهواء على سرعة  دورانها ) كلما كانت طواحٌن الهواء أعلى تقل   - ب

 سرعة دورانها (   فً نفس سرعة الرٌاح .

 أي مما ٌلً ٌفسر سبب دوران طواحٌن الهواء ببطء فً االماكن العالٌة فً نفس سرعة الرٌاح ؟ 

 تقل كثافة الهواء كلما زاد االرتفاع .   -1

 تقل درجات الحرارة كلما زاد االرتفاع  -2

 االرتفاع.بٌة كلما ازداد تقل الجاذ -3

 .  مطار كلما ازداد االرتفاعألتزداد ا -4

 السؤال الثاني : 

نتاج الطاقة الكهربائٌة مقارنة باستخدام إواحدة الستخدام الرٌاح فً  سلبٌة و ٌجابٌة إذكر ا -1

 الوقود االحفوري كالنفط والفحم 

 

 :  يجابيةإلا

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

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

 

 :  السلبية

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

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

 

 متجددة؟لثنٌن من مصادر الطاقة ااذكر ا -2

 

1- ............................................ 

 

2- ............................................ 
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 تصحيح الدليل  
 

 

 

 صناعة الخبز: : سؤالسؤال

 

 السؤال األول : 

 لماذا تسبب عملٌة التخمر ارتفاع فً العجٌنة ) انتفاخ ( 

 ألنه ٌتم إنتاج الكحول وٌتحول إلى غاز. -1

 .بسبب تكاثر الفطرٌات وحٌدة الخلٌة  -2

 .ٌتم إنتاج غاز ثانً أكسٌد الكربون هألن -3

 .خارن عملٌة التخمر تحول الماء الى بأل -4

 درجة واحدة .الكربون أكسٌد ثانً غاز إنتاج ٌتم ألنه3-

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر

 

 

 

 :  ثانيالالسؤال  

 . العجٌن وزن نقصان فً السبب هً الخمٌرة أن من للتأكد البعض بعضها مع مقارنتها ٌجب التجارب من يأ -أ

 2 و 1 التجربتٌن مقارنة. 

 3 و 1 التجربتٌن مقارنة-ج . 

 4 و 2 التجربتٌن مقارنة. 

 4 و 3 التجارب مقارنة. 

 درجة واحدة  4 و 3 التجارب مقارنة

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر

 

  يالثان السؤال

 

 ؟ العجٌن وزن نقصان سبب فسر - ب

نً أكسٌد الكربون الذي ٌتصاعد وٌخرج من الوعاء ألن الخمٌرة تساعد على تحوٌل النشا والسكرٌات فً الدقٌق إلى غاز ثا

. مما ٌعمل على إنقاص وزن العجٌنة   

 

 درجة واحدة    السببلذكر 
 

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر
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  السؤال الثالث  

 من أٌن تأتً  ذرات الكربون الموجودة فً غاز ثانً أكسٌد الكربون والكحول  - أ

 لكل من التفسٌرات المحتملة التالٌة. "ال"نعم" أو "حول   ضع  دائرة

 نعم  /    ال تفسٌر من أٌن أتت ذرات الكربون

/    ال  نعم تأتً بعض ذرات الكربون من السكرٌات  

ال  نعم  /   بعض  ذرات الكربون هً جزء من الملح  

النعم  /     تأتً بعض ذرات الكربون من المٌاه  

 
 درجتان  ة أذا أجاب ثالثة صحٌح

 درجة واحدة  إذا اجاب اثنان من ثالثة  
 

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر إذا اجاب واحدة فقط ,

  

 

 السؤال الثالث 

عندما ٌتم وضع العجٌن المخمر فً الفرن لٌخبز تالحظ هالة تشكل فقاعات من الغاز واألبخرة  والتً تأخذ بالتمدد .  -ب

 د الغازات واألبخرة عند تسخٌنها ؟لماذا تتمد

 ألن جزٌئاتها تكبر. - أ

 ألن جزٌئاتها تتحرك بسرعة . - ب

 الزدٌاد عدد جزٌئاتها.  -ج

 لقلة عدد التصادمات بٌن جزٌئاتها . -د

 

 درجة واحدة  ألن جزٌئاتها تتحرك بسرعة .-ب 
 

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر
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 رصحُح اندنُم  
 

 

 

 التليف الكيسي: : سؤالسؤال

 

  انسؤال األول : 

 انظر الى الرسم البياني السابق ثم اشرح النتائج التي توصل إليها العلماء ؟ - أ

 نالحظ أن معدل نشاط األنزيمات مختلف وذلك بسبب :

خروج األنزيم من يمكن أن تكون بعض الكبسوالت مقاومة لحموضة المعدة أكثر من غيرها لذلك يختلف زمن  -1

 الكبسولة. 

 درجة الحموضة داخل المعدة يمكن ان تؤثر على البنية االساسية لألنزيم او تغير شكله مما يؤثر على نشاطه. -2

 دسجح واحذج . يذكر اختالف معدل نشاط االنزيم مع ذكر السبب 

 ال َسرحق دسجح أو ال ذىجذ إجاتح يإجاتاخ أخش

 

نزيم الموجود في الكبسولة ) ج ( هو أفضل أنزيم يعطى لمرضى التليف الكيسي . اقترح استنتج العلماء أن األ -ب 

  سبباً واحداً يبين عدم صحة هذا االستنتاج ؟

 قد يكون التركيز لألنزيمات مختلفاً في كل كبسولة. -1

 اختبار ثالثة أنواع فقط من الكبسوالت ال يكفي  . -2

 لم يتم اختبارها داخل جسم الكائن الحي. -3

 ذكر أحد االقتراحات .ل
 دسجح واحذج 

 . أو ال ذىجذ إجاتح يإجاتاخ أخش

 
 ال َسرحق دسجح

 

 

 :  ثاٍَانانسؤال  

 ؟سنة 33 إلى  سنوات ست سن من المصابين أعمار زيادة الى أدت التي األسباب من سببين ذكرا نظرك وجهة من - أ

 الرعاية الصحية التي يتلقاها المرضى.  -1

 ض.الكشف المبكر عن المر -2

 تطور علم األدوية . -3

 . التثقيف الصحي -4

   دسجرٍُ  سببين لذكر 
 

 دسجح واحذج  إرا ركش سثة واحذ 
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 ال َسرحق دسجح أو ال ذىجذ إجاتح يإجاتاخ أخشإرا ركش اَجاتُح او سهثُح واحذج , 

 

  انثاٍَ  انسؤال

 

 صاتح يشضً انرهُف انكُسٍ تاالنرهاتاخ انًركشسج ؟يٍ خالل قشاءذك نهُص فسش سثة إ - ب

 ألٌ انًخاط انزٌ ذفشصِ انشئراٌ وانثُكشَاط هى يصذس غٍُ  تانًىاد انًغزَح نهثكرُشَا، يًا َؤدٌ إنً انرهاتاخ يركشسج

 دسجح واحذج   التفسير الصحيح لذكر 
 

 ال َسرحق دسجح أو ال ذىجذ إجاتح يإجاتاخ أخش

 

  السؤال الثاني  

 يا أسثاب إصاتح يشضً انرهُف انكُسٍ تسىء انرغزَح ؟ -ج

انًادج انًخاطُح ذسذ قُاج انثُكشَاط يًا ًَُع االَسُاب انطثُعٍ نهخًائش )األَضًَاخ( انهاضًح، انرٍ ذعًم عهً ذفرُد انطعاو داخم 

 . األيعاء

 

 دسجح واحذج  لذكر السبب   
 

 حال َسرحق دسج أو ال ذىجذ إجاتح يإجاتاخ أخش

 

  السؤال الثاني  
 

 اركش َىعٍُ آخشٍَ يٍ األَضًَاخ انهاضًح انرٍ ذفشص فٍ جسى اإلَساٌ ؟  -د

 انثشوذُض -1

 األيُهُض -2

 

 دسجح واحذج  لذكر النوعين معاً 
 

 ال َسرحق دسجح أو ال ذىجذ إجاتح يإجاتاخ أخشإرا ركش َىع واحذ أو 
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 تصحيح الدليل  
 

 

 

 المستعملة السيارات: : سؤالسؤال

 

  السؤال األول : 

ٝحر٘ٛ اىٖ٘اء اىذٛ ٝذخو اىٚ حعزج اىَحزك فٜ اىسٞارج اىعذٝذ ٍِ اىغاساخ , تاإلضافح اىٚ تخار اى٘ق٘د 

 ٗٝحرزقاُ داخو اىَحزك . 

 ٍا اسٌ اىغاس اىذٛ ٝرفاعو ٍع تخار اى٘ق٘د ىرنِ٘ٝ غاس شاّٜ أمسٞذ اىنزتُ٘ ؟ - أ

 عو ىرنِ٘ٝ غاس أمسٞذ اىْٞرزٗظِٞ؟ٍا اسٌ اىغاساخ اىرٜ ذرفا - ب

 درجة واحدة ) اجابة الفرع األول (   األكسجين - أ

 درجة واحدة االكسجين و النيتروجين )اجابة الفرع الثاني( - ب

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر

 

 السؤال الخاني :

ذ٘ضح اىسثة؟ دّآِ  عادً اىسٞارج. أٛ ٍِ اىعثاراخ أٝعذ األمسعِٞ  أحذ اىغاساخ اىرٜ ذخزض ٍ  

 ْٝرط األمسعِٞ ٍِ ٍحزك اىسٞارج. - أ

 ْٝرط األمسعِٞ ٍِ اىرفاعالخ فٜ اىَح٘ه اىحفشٛ. - ب

 ال ٝسرخذً مو األمسعِٞ اىذٛ ٝذٕة إىٚ حعزج اىَحزك.   -ض

  ٝعطْٞا اى٘ق٘د اىحذٝس أمسعِٞ أمصز ٍِ األمسعِٞ اىَسرخذً . -د      

 خذً مو األمسعِٞ اىذٛ ٝذٕة إىٚ حعزج اىَحزك.  ال ٝسر -د
 درجة واحدة 

 . أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر

 
 ال يستحق درجة
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 :  خالجالالسؤال  

ظزٙ ّقاش تِٞ ّاصز ٗأصذقائٔ ح٘ه غاس  أمسٞذ اىنثزٝد  اىذٛ ٝخزض ٍِ ع٘ادً اىسٞاراخ . ٗمذىل ٍالِٝٞ 

ٍخريفح ألصذقاء ّاصز  األطْاُ ٍِ غاس أمسٞذ اىنثزٝد ذزافق ش٘راُ اىثزامِٞ. فناّد ْٕاك ٗظٖاخ ّظز

.ح٘ه أمسٞذ اىنثزٝد اىذٛ ٝخزض ٍع اىثزامِٞ  

   

 

 

 

 

 ىذٝٔ فنزج صحٞحح عِ اىري٘ز؟ أٛ ٍِ أصذقاء ّاصز

  درجة واحدة  محمد 
 

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر

 

  السؤال الرابع 

 

ىيَزتع اىصحٞح اىذٛ  طرق تقليل التلوثٝ٘ضح اىعذٗه اٟذٜ طزقاً ٍخريفح ىرقيٞو اىري٘ز. صو تخط تِٞ 

 .التأحيرىيَزتع اىذٛ ٝ٘ضح  يد من المعلوماتمزصو تخط آخز ٍِ ٍزتع شٌ  .مزيداً من المعلوماتٝعطٜ 

 

 درجة واحدة   االختيارات الصحيحة
 

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر 

 

 محمد 

.هن  مر  لليئة  ملوث أل   
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 تصحيح اندنيم  
 

 

 

 العزل الحراري: : سؤالسؤال

 

  انسؤال األول : 

 .ببىشغىة اىجذاس اىذاخيٍ واىخبسجٍ بُِ َهْذط ٍذَذ عذ اىفجىةاى َقتشح

 فٍ اىجذساُ.) تُبساث اىذَو(   اىذَو اىذشاسٌ إىً تقيُو اششح مُف َؤدٌ هزا  اىتغُُش

 ىتُبساث مبفُت ٍغبدت تتشك ال اىشغىة تشنيهب اىتٍ اىصغُشة اىهىاء فقبػبث

 اىذشمت أجو ٍِ اىذشاسٌ اىذَو

 درجة واحدة

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر

 

 انسؤال انثاني :

ػيً اىغطخ. ػِ غشَق اىطبقت اىَىجىدة   األىىاح اىشَغُت ببعتخذاًٍْضه   ومفٍ  تغخُِ اىَُبٓ عُتٌ

 اىذشاسَت اىقبدٍت ٍِ اىشَظ 

 ؟إىً األسض اىشَظ تْتقو بهب اىطبقت اىذشاسَت  ٍٍِب اىطشَقت اىتٍ  -أ

ٍِ  اىطبقت اىذشاسَت جَغ مفبءة فٍ تنىُ أمثش ىنٍ األىىاح اىشَغُت عطخ ٍبرا تقتشح أُ َنىُ ىىُ -ب

 ؟اىشَظ

ارمش عببُِ ىؼذً فؼبىُت اعتخذاً  غشَقت األىىاح اىشَغُت ) اىغخبّبث اىشَغُت (  فٍ تغخُِ اىَبء فٍ   -ج

. ) اىذبجت اىً اعتخذاً غشَقت ثبُّت ىتغخُِ اىَبء (   اىَْبصه اىجذَذة  

 .غشَقت اإلشؼبع  - أ

 ( األعىد اىيىُ غُش إجببت تقبو ال)  ٍالدظت     األعىد اىيىُ - ة

 ال تؼَو فٍ اىيُو . األىىاح اىشَغُت-ج

 ال تؼَو  فٍ أَبً اىشتبء . األىىاح اىشَغُت

 اىغبئَت (  ال تؼَو فٍ األَبً غُش اىَشَغت ) األىىاح اىشَغُت

 واألوعبر( اىثيىج)  ال تؼَو ػْذٍب تىجذ بؼط اىؼىائق ػيً عبُو اىَثبه األىىاح اىشَغُت

(ٌجباختٌارسببٌنللحصولعلىالدرجة–ٌن)أيسببٌنصحٌح  

       -ات :درج 3

) درجة واحدة نكم 

 فرع صحيح (

 . أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر

 
 ال يستحق درجة
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 :  ثانثان انسؤال 

قشسث اىؼبئيتبُ اىجذَذتبُ أُ اىَْبصه اىجذَذة  بذبجت اىً ػضه دشاسٌ إظبفٍ ورىل ػِ غشَق  إظبفت دوس 

ػيىٌ ٍؼضوه دشاسَبً  . ٍِ أجو رىل قشسوا إجشاء تجشبت ىَذة شهش دُث عتعُف إدذي اىؼبئيتُِ اىذوس 

، ثٌ عُتٌ دغبة اىطبقت  اىَغتخذٍت  اىؼيىٌ اىَؼضوه واىؼبئيت األخشي ىِ تعُف اىذوس اىؼيىٌ اىَؼضوه

 ىتذفئت اىَْضىُِ  ىَذة شهش وادذ. 

 ارمش اثُِْ ٍِ  االدتُبغبث اىالصٍت ىَغبػذة اىؼبئيتُِ ىجؼو هزا االختببس ػبدالً.

 

وضعمنظماتالحرارة/حفاظاًعلىدرجاتحرارةالمنزلنفسه.

 استخدامنفسالكمٌةمنالماءالساخنٌومٌا. 

 تدفئةلنفسالفترةٌومٌاً.استخدام 

والنوافذمفتوحةلنفسالمقدارمن / كلاألبواب/النوافذمغلقةأوكالهمااألبواب إبقاء

 الوقتٌومٌا.

 نفسعدداألشخاصفًاألسرة. 

 .إجراءالتجربةللبٌتٌنفًنفسالشهر 

 عزلمتطابقفًكالالمنزلٌنإلىجانبالدورالعلوي. 

 النوعمننظامالتدفئة.استخدامنفس 

)ٌجباختٌاراثنٌنمنالتستخدممصادرالحرارةالبدٌلةمثلالمدفئة/موقد،..... 

 االحتٌاطاتللحصولعلىالدرجة(

  درجة واحدة  
 

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر
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 تصحيح الدليل  
 

 

 

 طواحٌن الهواء: : سؤالسؤال

 

  السؤال األول : 

مثل ( إلوشاء محطت تىليد للطاقت ألوسب ) األلى المكان اإبيه أي واحد مه الرسىم البياويت يشير  - أ

 الكهربائيت عه طريق الرياح .

 

. 

 فسر إجابتك ؟ 

 

 )  Cاإلجابة الصحٌحة ) 

هً أعلى قٌمة خالل جمٌع أشهر السنة مثال  (  c )الرسم البٌانً أي إجابة تبٌن أن سرعة الرٌاح فً 

 كم / ساعة ( 00 – 52) السرعة خالل أشهر السنة تتراوح بٌن القٌمتٌن 

 التفسٌر الصحٌح لٌستحق الدرجة كاملة  معٌجب اختٌار المكان األنسب 

 درجت واحدة

 ال يستحق درجت أو ال توجد إجابت ىإجاباث أخر

 

 ا يلي يفسر سبب دوران طواحين الهواء ببطء في االماكن العالية في نفس سرعة الرياح ؟أي مم -ب 

 .تقل كثافة الهواء كلما زاد االرتفاع  - أ

 .تقل درجات الحرارة كلما زاد االرتفاع - ب

.تقل الجاذبٌة كلما ازداد االرتفاع   -ج      

       .تزداد االمطار كلما ازداد االرتفاع -د      

 ة الهواء كلما زاد االرتفاع .تقل كثاف
 درجت واحدة 

 . أو ال توجد إجابت ىإجاباث أخر

 
 ال يستحق درجت
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 :  ثانيالالسؤال 

نتاج الطاقة الكهربائٌة مقارنة باستخدام الوقود االحفوري إالستخدام الرٌاح فً اذكر إٌجابٌة  وسلبٌة  واحدة  -1

 . كالنفط والفحم

 

 السلبٌات : االٌجابٌات :

 

 ال تنتج غاز ثانً أكسٌد الكربون. 

 ال تستهلك الوقود االحفوري.

 ال توجد نفاٌات أو أٌة مواد سامة منبعثة.

 استخدام الطاقة النظٌفة ) الدائمة (.

 صدٌقة للبٌئة وسوف تستمر لفترات طوٌلة.

 

  ًال ٌمكن إنتاج الطاقة المطلوبة دائما

 بسبب اختالف سرعة الرٌاح. 

 جد أماكن متوفرة كثٌرة ال ٌو

 لطواحٌن الهواء. 

  ٌمكن تلف طواحٌن الهواء بسبب

 قوة لرٌاح. 

  الطاقة التً تولدها طواحٌن الهواء

 قلٌلة نسبٌاً .

  ٌمكن أن ٌحدث ضجٌج فً بعض

 االحٌان. 

  تقتل بعض الطٌور فً بعض

 االحٌان. 

  .تكلفة انشاء المحطات 

 .التلوث البصري 
 

  درجت واحدة  معاً احدة لذكر اٌجابٌة وسلبٌة و
 

 ال يستحق درجت أو ال توجد إجابت ىإجاباث أخرإذا ذكر ايجابيت او سلبيت واحدة , 

 

 السؤال الثانً  

 

 ثىيه مه مصادر الطاقت المتجددة؟اذكر ا -2

 طاقة المد و الجزر.

 الطاقة المائٌة. 

 الطاقة الشمسٌة .

 . الطاقة الكهرومائٌة
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 طاقة الكتلة الحٌوٌة. 

  قة حرارة باطن االرض.طا

 درجت واحدة  لذكر مصدرٌن من مصادر الطاقة 
 

 ال يستحق درجت أو ال توجد إجابت ىإجاباث أخراذا ذكر مصدر واحد أو 
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