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املقدمة
عزيزي الطالب: 

يف اإط��ار التطوير امل�ص��تمر للمناهج وبناء على متطلب��ات االمتحانات الدولية  وا�ص��تعداًدا  المتحان TIMSS، جاء هذا 
امللحق ليلبي حاجاتك من  املعرفة واملهارات للح�صول على اأف�صل النتائج، ولتكون مناف�ًصا فعااًل الأقرانك من طلبة العامل 

الذين يتقدمون لهذا االمتحان.

يتكون هذا امللحق من اأربعة درو�س مقررة  يف الف�صل الدرا�صي الثاين:
حتويل القوانني )حمور اجلرب(. الدر�س االأول:  

تب�صيط املقادير اجلربية )حمور اجلرب(. الدر�س الثاين:  
حل معادلتني اآنيتني جربيًّا )حمور اجلرب(. الدر�س الثالث:  

الزوايا وامل�صلعات )حمور الهند�صة(. الدر�س الرابع:  

وال بد من التاأكيد هنا على اأن هذا امللحق لن يزيد من عدد احل�ص�س املقررة للف�صل الدرا�صي الثاين، حيث مت مراعاة حتويل 
بع�س درو�س الكتاب التي مت درا�صتها يف �صفوف �صابقة  اإلى  درو�س اإثرائية، وميكنك االطالع عليها ذاتًيا.

عزيزي المعلم: 
نرجو منك  احلر�س  على تنفيذ حمتوى هذا امللحق ب�صورة تك�صب املتعلمني املهارات الكافية والالزمة للو�صول بهم اإلى 
م�ص��تويات متقدمة يف امتحان TIMSS، كما نرجو منك اإعطاء الطلبة الوقت الكايف للتفكري واملناق�صة واحلوار وتفعيل 

العمل التعاوين  للح�صول على اأف�صل النتائج املرجوة.
نرح��ب دائًم��ا باقرتاحات امليدان الرتبوي ومالحظاته من اأجل التطوير الدائم  يف امل�ص��تقبل، اآملني اأن نكون قد وفقنا يف 

تقدمي  املنا�صب واالأف�صل مع متنياتنا للجميع بالتوفيق.

وميكنكم التوا�صل معنا عرب القنوات االآتية:
• 	uae.curr@gmail.com  الربيد االإلكرتوين الإدارة املناهج

•مركز ات�صال وزارة الرتبية والتعليم: 	
1 .ccc.moe@moe.gov.ae الربيد االإلكرتوين
الهاتف املجاين 80051115. 2
الفاك�س 04-2176006. 3
• 	http://www.moe.gov.ae البوابة االإلكرتونية لوزارة الرتبية والتعليم

واهلل ويل التوفيق 
فريق الإعداد
اإدارة املناهج
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تحويل القوانين

Transforming Formulas
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ولماذا؟
تعلمت �ص��ابًقا اأن العالقة بني م�صاحة متوازي االأ�صالع وطول قاعدته 

A = bh وارتفاعه  هي: 
حيث  A  امل�صاحة،  b طول  القاعدة،  h  االرتفاع.

ميكنك ا�ص��تخدام خ�ص��ائ�س املت�ص��اوية  لتحويل  قانون وحّله الإيجاد 
متغري فيه. ومنه فاإن:

h = A
b

b  اأو   = A
h

القانون: هو قاعدة متثل العالقة بني كميتني اأو اأكرث.

:r الإيجاد ن�صف القطر C مثال1 حل القانون التايل ملحيط الدائرة

C = 2 π r
احلل:

C = 2π.r
2π 2π

r = C
2π

:l  الإيجاد الطول P مثال2 حل القانون التايل ملحيط امل�صتطيل

P = 2l + 2w

تحويل القوانين

Transforming Formulas

6.2

مصطلحاٌت جديدٌة

قانون

سوف تتعّلُم
الحلَّ الإيجاد متغّير.

h

b
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احلل:
P = 2l + 2wاكتب القانون

P − 2w = 2lا�صتخدم خا�صية الطرح يف املت�صاوية

P−2wا�صتخدم خا�صية الق�صمة يف املت�صاوية = 2l
2 2

lب�ّصط = P−2w
2

:u مثال3 حل القانون التايل  الإيجاد

t = u + v
2

احلل:
t×2ا�رضب الطرفني ب� 2 = u + v×22

2t = u + vب�ّصط

2t−v = u + v − vاطرح v من كال الطرفني

u = 2t − vب�ّصط

 ،92 االأولى  االأربعة  االمتحانات  يف  عالماتك  كانت  مثال4   اإذا 
يقل  ال  عالمات  متو�صط  على  حت�صل  لكي   ،85  ،98  ،79
االأقل  على  اخلام�صة  تكون عالمتك  اأن  يجب  كم   ،90 عن 

يف االإمتحان؟

احلل:
ا�صتخدم متغرًيا لكل عالمة ولتكن z العالمة الناق�صة.

90 قانون املتو�صط = v+w+x+y+z
5
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v+w+x+y+z=(90)5خا�صية ال�رضب للمت�صاوية

z=(v+w+x+y)−(90)5خا�صية الطرح للمت�صاوية

z=(92+79+98+85)−(90)5عّو�س

z = 96ب�ّصط

تمارين

:x  حل كل معادلة الإيجاد
1  y = x − 3

2  y = 2 + 6x

3  t = 2x + 4m

4  y = x
3

 + 4

5  m = 1
2

bx

6  f = x - 2y
5

7  اإن قان��ون حتوي��ل F درج��ة فهرنهايت اإلى C درجة �ص��يليو�س هو 

C، ح��ل ه��ذه املعادلة ك��ي توِج��د F وتعطي  = 5 (F−32)
القانون الذي يحول C درجة �صيليو�س اإلى F درجة فهرنهايت.9

 r حيث w=rh+1.5rv 8  يعطي القانون التايل دخلك االأ�ص��بوعي

ميثل اأجر ال�ص��اعة العادية الأربعني �صاعة عمل اأ�صبوعيًّا، وh هو عدد 
�صاعات العمل العادية التي اأكملتها، اأما v فهو عدد �صاعات العمل 

االإ�صافية التي تتجاوز االأربعني �صاعة.



10

:9AED لنفر�س اأن اأجرك  عن �صاعة العمل العادية هو
ما دخلك لو عملت ملّدة a .45 �صاعة اأ�صبوعيًّا؟

ما عدد ال�ص��اعات االإ�صافية التي عملت فيها، فيما لو تقا�صيت  b .
498AED يف االأ�صبوع؟

 .S=6e2 هي e ملكع��ب طول �ص��لعه S 9   اإن امل�ص��احة االإجمالي��ة

.150 cm2 اأوجد طول ال�صلع ملكعب م�صاحته االإجمالية

تب�سيط التعابير الجبرية

Simplifying Algebraic Expressions
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ولماذا؟
تت�ص��من بع�س احل�ص��ابات مثل اإيجاد كلفة �ص��لع عديدة اأكرث من متغري 

واحد، البدء بتب�صيط التعابري ميكن اأن يجعل احل�صابات اأ�صهل.

احلد: هو عدد اأو متغري اأو حا�صل �رضب عدد ومتغري اأو اأكرث.
احلدود املت�صابهة: هي احلدود التي لها العوامل املتغرية نف�صها متاًما.

حدود غري مت�صابهةحدود مت�صابهة
3 , -56 , 3x

5x , -4x2x, 2y
3xy , 4xy3x , 4xy
4x2 , -5x22x2 , 3x

عندم��ا تجم��ع اأو تط��رح ح��دوًدا مت�ش��ابهة فاإن��ك تدم��ج الحدود 
المت�شابهة.

مثال1  ب�ّصط التعابري اجلربية التالية:

5x + 2xa) 
7x   :الإجابة

3x – 2xb) 
x   :الإجابة

2x  + 4x  + x – 3xc) 
4x   :الإجابة

2x + 3y + 4x + yd) 
6x + 4y   :الإجابة

مصطلحاٌت جديدٌة

حدٌّ
حدود مت�صابهة

سوف تتعّلُم
دمج الحدود المت�صابهة وتب�صيط التعابير الجبرية.

تب�سيط التعابير الجبرية

Simplifying Algebraic Expressions
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2x + 4y – 7 + 5x +9e) 
7x + 4y + 2   :الإجابة

7h + 5 + 4d + 2h – 4 – 2df) 
9h + 2d + 1   :الإجابة

3x – x
4 4

g) 
x
2

الإجابة:   

مثال2 اأوجد حميط املثلث املجاور:

احلل:
(x + 4) + 3x + (2x + 5) = املحيط

= x + 4  + 3 x + 2x + 5 
=  x + 3x + 2x  + 4 + 5 
=  6x + 9 

مثال3 ب�ّصط التعابري اجلربية التالية با�صتخدام خا�صية التوزيع:
2(x + 2)a) 

احلل:
2(x + 2) = 2x + 4

5(3k + 4) – 10b) 
احلل:

5(3k + 4) – 10 = 5(3k) + 5(4) – 10
= 15k + 20 – 10 
= 15k + 10

3x

x + 42x + 5
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3(2x + y) + (x – y)c) 
احلل:

3(2x + y) + (x – y) = 3 (2x) + 3 (y) + x – y 
= 6x + 3y + x – y 
= 7x + 2y

2(x + y) – (2x + y)d) 
احلل:

2(x + y) – (2x + y) = 2 (x) + 2 (y) – 2x – y  
= 2x + 2y – 2x – y   
= y

5(x – 2y) – 2(x – y)e) 
احلل:

 5(x – 2y) – 2(x – y) = 5x – 10y – 2x + 2y              
= 3x – 8y

مثال4 حل املعادالت التالية:

2(x + 3) = 14a) 
احلل:

2x + 6 = 14
2x = 14 – 6
x = 4 

5(x + 2) + 3x = 26b) 
احلل:

5x + 10 + 3x = 26
5x + 3x = 26 – 10 
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8x = 16
x = 2 

3(2x – 5) – 6  = 3xc) 
احلل:

6x – 15 – 6 = 3x
6x – 21 = 3x
6x – 3x = 21
3x = 21
x = 7 

.x 16، اأوجد قيمة cm مثال5 اإذا كان حميط امل�صتطيل املجاور ي�صاوي

احلل:
2(3x + 1) + 2(x – 1) = 16 
6 x + 2 + 2x – 2 = 16
8x = 16
x = 2 cm

تمارين

1 ب�ّصط التعابري اجلربية التالية:

3x  + 7x  – x – 3xa) 

7m +  4d + 3m – 5 – 2db) 

10y – 2(3y – 5)c) 

2(2x + 1) – (2x – 5)d) 

3x + 1

x 
– 

1
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2x + x +4x
3 3

e) 

5x – ( x + x )
2 2

f) 

2 حل املعادالت التالية:

8x – 5 = 3xa) 

4(x – 2) – 2x = 2b) 

2(2x + 3) + 3 = 5c) 

.x  مت�صاوي ال�صاقني اأوجد قيمة ABC 34 يف ال�صكل املجاور، املثلثx

x

B

A C
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حل معادلتين ذات متغيرين بالحذف

Solve two Equations With two Variables by Elimination
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ولماذا؟ 
ين. ُتَنمذج العديُد من املواقِف الواقعّي�ِة مبعادلتني ذاِت متغريرِّ

قطعتني  الط�اّلب  من  جمموعٌة  ا�صرَتت  املدر�صِة،  مق�صِف  مثال1  يف 

 ،27AED بكلفة  الع�صري  من  اأكواب  وثالثة  احللوى  من 
واأربعة  احللوى  من  قطع  خم�س  اأخرى  جمموعة  وا�صرتت 
اأكواب من الع�صري بكلفة  50AED. ا�صتخدم x  لتمثل كلفة 

قطعة احللوى و y  لتمثل كلفة كوب الع�صري.
:y  و  x اكتب معادلتني ميكن ا�صتخدامهما الإيجاد قيم

2x + 3y = 27 املعادلة االأولى: 
5x + 4y = 50 املعادلة الثانية: 

1 تحّقٌق سريٌع:
ثم��ن  7دفات��ر و4 حافظات ملفات ه��و 43AED ، وثمن 11 دفرًتا 
yلتمثل ثمن الدفرت و  x 79. ا�ص��تخدمAED و12 حافظة ملفات هو

 y و x ُت�كَتب معادلت��ان اآنّيتان ذاُت متغيرِّرين من الدرجِة االأولى
على ال�صكِل التالي:

a x+ b y  = c
a' x +  b' y = c'

ين من الدرجِة االأولى هو اإيجاد  وحلُّ معادلتني اآنيَّتني ذات متغريرِّ
ُق املعادلتنِي يف اآٍن مًعا. الزوج املرتَِّب )x , y( الذي ُيحقرِّ

  a،  b،  c،  a'،  b'، c'  حيث
اأعداٌد حقيقيٌة.

⎧
⎨
⎩

سوف تتعّلُم
حل معادلتين اآنيَّ�تين ذات متغيرين من الدرجة االأولى بالحذف.

حل معادلتين ذات متغيرين بالحذف

Solve two Equations With two Variables by Elimination

مصطلحاٌت جديدٌة

معادلتان اآنّي�تان
احللُّ باحلذف
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لتمثل ثمن حافظة امللف.
:y  و  x اكتب معادلتني ميكن ا�صتخدامهما الإيجاد قيم

.............................................................. املعادلة االأولى: 

.............................................................. املعادلة الثانية: 

مثال2 حل املعادلتني االآنيتني اأدناه، م�صتخدًما طريقة احلل باحلذف.
–x + 2y = 9
3y + x = 16

⎧
⎨
⎩

نقوم برتتيب املعادلتني اأواًل: 
– x + 2y = 9
   x + 3y = 16

⎧
⎨
⎩

بجمع املعادلتني نح�صل على:
– x + 2y = 9
   x + 3y = 16

⎧
⎨
⎩

   0 + 5y = 25

:y نق�صم كاًل من الطرفني على 5 للح�صول على قيمة
5y = 25
5 5

ومنه فاإن:
y = 5

واالآن للح�ص��ول عل��ى قيمة x نعو���س عن y ب��� 5 يف املعادلة االأولى 
)ن�صتطيع التعوي�س يف املعادلة الثانية(:

–x + 2(5)  = 9
–x + 10 = 9
–x = 9 – 10
–x  =  –1

x = 1
اإًذا احلل هو:     

(x, y) = (1, 5)
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مثال3 حل املعادلتني الآنيتني اأدناه، م�ستخدًما طريقة احلل باحلذف.
2x +10 y = 2 
3x – 5y = –17

⎧
⎨
⎩

ب�رضب املعادلة الثانية بـ 2 نح�سل على: 
2×(3x – 5y = –17)
6x – 10y = –34 المعادلة الثانية بعد ال�سرب بـ 2

بجمع املعادلتني نح�سل على:
2x + 10y = 2
6x – 10y = –34

⎧
⎨
⎩

8x           = –32

:x نق�سم طريف املعادلة على 8 للح�سول على قيمة
8x = -32
8 8

ومنه فاإن:
x = –4

والآن للح�ســول علــى قيمة y نعو�ض عن x بـــ 4- يف املعادلة الأولى 
)ن�ستطيع التعوي�ض يف املعادلة الثانية(:

2(–4) + 10y = 2
–8 + 10y = 2
10y = 2 + 8
10y = 10

y = 10
10

y = 1
اإًذا احلل هو:     

(x, y) = (–4, 1)
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مثال4 حل املعادلتني الآنيتني اأدناه، م�ستخدًما طريقة احلل باحلذف.
2x – 5y = 11
3x + 2y = 7

⎧
⎨
⎩

 
ن�سرب طرفي المعادلة الأولى بـ 3

ن�سرب طرفي المعادلة الثانية بـ 2

ومنه:
6x – 15y = 33
6x + 4y = 14

⎧
⎨
⎩

ب�رضب املعادلة الأولى بـ 1-:
–6x + 15y = –33  
  6x +   4y = 14

⎧
⎨
⎩

بجمع املعادلتني نح�سل على:
–6x + 15y = –33
  6x +   4y = 14

⎧
⎨
⎩

          19y = –19
ومنه فاإن:

y = –1

بالتعوي�ض عن y بـ 1- يف املعادلة الثانية:
3x + 2(-1) = 7
3x + (-2) = 7
3x = 7 – (-2)
3x = 9

x = 3
اإًذا احلل هو:     

(x, y) = (3, – 1)

3×(2x – 5y = 11)
2×(3x + 2y = 7)
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تمارين

في التمارين من )1 – 4( حل المعادلتين اآلنيتين مستخدًما طريقة الحل بالحذف.

 1

 2

 3

 4

من  كل  في    y , x من   كل  قيمة  إليجاد  استخدامها  يمكن  معادلتين  اكتب 
المسائل التالية:

 ،50AED 5  ثم��ن 6 فناجني م��ن القهوة وفطرية تفاح واح��دة هو

 ،110AED وثمن 10 فناجني من القهوة و3 فطائر من التفاح هو
اأوجد ثمن فنجان من القهوة وثمن فطرية التفاح الواحدة.  

)اإذا كان x  ميثل ثمن فنجان القهوة و y  ميثل ثمن فطرية التفاح(

6  ا�ص��رتى حامد ق�صتني و4 م�ص��احف من معر�س الكتاب بال�صارقة 

بكلفة 280AED وا�ص��رتى خالد  5 ق�ص�س و3 م�صاحف بكلفة 
420AED. فكم كلفة الق�صة الواحدة وكلفة امل�صحف الواحد؟
)اإذا كان x  ميث��ل ثم��ن امل�ص��حف الواح��د و y  ميثل ثمن الق�ص��ة 

الواحدة(

2x − 7y = −12
x − 2y = 0

⎧
⎨
⎩

4x + y = 10
5x + 3y = 9

⎧
⎨
⎩

2m − 4n = 6
3m – 7n = 8

⎧
⎨
⎩

4a + 3b − 1 = 0
a − 3b + 11  = 0

⎧
⎨
⎩
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7  ح�رضت عائلة حممد خالل عطلة نهاية االأ�صبوع م�رضحية �صعر تذكرة 

الكبار فيها 20AED و�صعر تذكرة ال�صغار فيها 15AED، بكلفة 
جمموعه��ا 115AED، كم��ا  زارت متحًف��ا للفنون �ص��عر تذكرة 
الكبار فيها 5AED و3AED لتذكرة ال�ص��غار، بكلفة جمموعها 

25AED. كم عدد كبار عائلة حممد و�صغار عائلته؟ 
)اإذا كان x  ميثل عدد الكبار و y  ميثل عدد ال�صغار(

8  اأوجد عددين جمموع �صعفيهما 310 والفرق بينهما 55.

)اإذا كان x  ميثل العدد االأول و y  ميثل العدد الثاين(

الزوايا والم�سلعات

Angles and Polygons
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سوف تتعّلُم
اإيجاد مجموع قيا�صات الزوايا الداخلية لم�صلع.

اإيجاد قيا�س الزاوية الداخلية لم�صلع منتظم.

الزوايا والم�سلعات

Angles and Polygons

مصطلحاٌت جديدٌة

الزاوية الداخلية للم�صلع

 تحقَّقْ من المهاراتِ التي تحتاجُ إليها

1  اأوجد قيا�س كل زاوية من زوايا املثلث 

املتطابق االأ�صالع.

2  اأوجد قيا�س زاويتي القاعدة يف املثلث 

املو�صح.
100

�صكل 1

الزوايا الداخلية

�صكل 2

1
2

3

4

ولماذا؟ 
امل�صلعات غالًبا ما تظهر يف الفنِّ وال�صناعات وت�صميم البالط، ومعرفة 

قيا�صات الزوايا ي�صاعد على  ذلك.

ن�ضاط تح�ضيري:
ما جمموع قيا�ص��ات الزوايا الداخلية لل�ص��كل ال�صدا�ص��ي املو�ص��ح  يف 

ال�صكل 1؟
ت�ص��تطيع اإيجاد اإجابة عن ذلك  بطريق ر�ص��م اأقطار م��ن اأحد  روؤو�س 

ال�صكل، كما هو مو�صح بال�صكل 2.                 
الح��ظ اأنه نتج 4 مثلثات، ومبا اأن جمم��وع زوايا كل مثلث ˚180 فاإن  

جمموع قيا�صات الزوايا الداخلية لل�صكل ال�صدا�صي هي:
180˚ × 4  = 720˚

ت�صتطيع الو�صول لقاعدة اإيجاد جمموع قيا�صات زوايا  اأي م�صلع بنف�س 
الطريقة ال�صابقة.

اأر�ص��م م�صلعات خمتلفة واأر�صم اأقطاًرا من اأحد روؤو�صها، الأح�صل على 
جمموع قيا�صات الزوايا الداخلية، ثم اأكمل اجلدول التايل:

عدد املثلثات الناجتة عدد االأ�صالع
عن ر�صم االأقطار

جمموع قيا�صات الزوايا 
الداخلية لل�صكل 

°180            31 )مثلث(
4 )�صكل رباعي(

5 )�صكل خما�صي(
7 )�صكل �صباعي(
8 )�صكل ثماين(
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من خالل الن�صاط ال�صابق ت�صل اإلى القاعدة التالية:

لأي م�صلع عدد اأ�صالعه n جمموع قيا�صات زواياه الداخلية = 
(n-2) 180˚

مثال1  اأوجد قيا�س الزاوية املجهولة يف ال�صكل املو�صح:

احلل:
الخطوة )1(:

جمموع قيا�صات الزوايا الداخلية لل�صكل الرباعي هي:
(4-2) 180˚ = 2 × 180˚ = 360˚

ويف ال�صكل املجاور جند:
70˚ + 110˚ + 120˚ + x˚ = 360˚
300˚ + x = 360˚
x˚ = 360˚ – 300˚
x˚ = 60˚

تعلمت في السابق...
امل�صلع املنتظم: م�صلع جميع اأ�صالعه متطابقة وجميع زواياه متطابقة

يف امل�ص��لع املنتظ��م  قيا���س اأي زاوي��ة داخلية ي�ص��اوي جمموع 
قيا�صات الزوايا الداخلية له مق�صوًما على عدد الأ�صالع.

لأي م�ص��لع منتظم عدد اأ�ص��العه n  قيا�س اأي زاوية من  زواياه 
(n-2) 180˚

n الداخلية =  

110˚
120˚

70˚

x˚
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الثماين  ال�صكل  زوايا  من  داخلية  زاوية  كل  قيا�س  مثال2  اأوجد 

املنتظم.

احلل:
الخطوة )1(:

جمموع قيا�صات  زوايا ال�صكل الثماين الداخلية:
(8-2) 180˚ = 6 × 180˚ = 1080˚

الخطوة )2(:
قيا�س الزاوية الواحدة من زوايا امل�صلع الثماين املنتظم:

1080˚ ÷ 8 = 135˚

1 تحّقٌق سريٌع:
اأوجد قيا�س كل زاوية من زوايا امل�صلع  اخلما�صي املنتظم.

تمارين

1 اأوجد قيا�صات الزوايا املجهولة يف االأ�صكال التالية:

x˚

95˚

70˚b˚

120˚a˚

110˚

2x˚

2x˚2x˚

2x˚
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2 اأوجد قيا�س الزاوية املجهولة يف ال�صكل املو�صح:

3 اأوجد قيا�س الزاوية املجهولة يف ال�صكل املو�صح:

4 اأوجد قيا�س كل زاوية جمهولة يف ال�صكل املو�صح:

x˚

120˚

x˚

a˚

c˚b˚



ملحق كتاب العلوم
للّصّف الّثامن

TIMSS وفق معايير االختبارات الّدولية المتحانات
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املقدمة
عزيزي الطالب: 

 ،TIMSS يف اإطار التطوير امل�ص��تمر للمناهج وبناء على متطلبات االمتحانات الدولية وا�صتعداًدا المتحان
ج��اء هذا امللحق ليلبي حاجاتك من املعرفة واملهارات التي حتتاجها للح�ص��ول على اأف�ص��ل النتائج ولتكون 

مناف�ًصا فعااًل الأقرانك من طلبة العامل الذين يتقدمون لهذا االمتحان.
يتك��ون هذا امللحق من جمموعة من االأ�ص��ئلة تطرح على �ص��ورة ا�صتك�ص��اف، ثم تط��رح عليها جمموعة من 
االأ�ص��ئلة وت�ص��تطيع التاأكد من �ص��حة اإجابتك عن هذه االأ�صئلة من معلمك ومناق�ص��ته ملعاجلة ما حتتاجه من 

املعرفة واملهارات.
 اأما بالن�ص��بة لزمالئنا املعلمني فرنجو منهم احلر�س على تنفيذ حمتوى هذا امللحق ب�ص��ورة تك�ص��ب املتعلمني 
املهارات الكافية والالزمة للو�ص��ول بهم اإلى م�ص��تويات متقدمة يف امتحان TIMSS، وال بد من االإ�صارة 
اإل��ى اأن��ه لي�س من ال�رضوري حل جميع التمارين مع الطلبة، ولكن ُتتاَب��ع اأعمال الطلبة يف باقي التمارين من 
��ا اإعطاء الطلبة الوقت الكايف للتفكري واملناق�صة واحلوار،  خالل تكليفات منزلية. كما نرجو من زمالئنا اأي�صً

وتفعيل العمل التعاوين؛ لتحقيق اأف�صل النتائج املرجوة.
ونرجو تقدمي نبذة عن بع�س املوا�صيع التي �صيتعرف اإليها الطالب يف الف�صل الثالث، اأو املرحلة الالحقة. 

اآمل��ني اأن نكون قد وفقنا يف تقدمي املنا�ص��ب واالأف�ص��ل، ونحن نرح��ب دائًما باقرتاح��ات امليدان الرتبوي 
ومالحظاته من اأجل التطوير الدائم يف امل�صتقبل.

وميكنكم التوا�صل معنا عرب القنوات االآتية:
• 	uae.curr@gmail.com  الربيد االإلكرتوين الإدارة املناهج

•مركز ات�صال وزارة الرتبية والتعليم: 	
1 .ccc.moe@moe.gov.ae الربيد االإلكرتوين
الهاتف املجاين 80051115. 2
الفاك�س 04-2176006. 3
• 	http://www.moe.gov.ae البوابة االإلكرتونية لوزارة الرتبية والتعليم

مع متنياتنا للجميع بالتوفيق
فريق الإعداد
اإدارة املناهج
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األحياء

1
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1 اأمعن النظر يف ال�ص��كل املجاور الذي يبنّي اجلهاز اله�صمي، ثم اأجب عن االأ�صئلة 

التالية:
 \امل�صار ال�صحيح لتتبع م�صار اللقمة الغذائية بداية من الفم 

وحتى فتحة ال�رضج هي كاالآتي:
املريء – املعدة – البنكريا�س – االأمعاء الدقيقة اأ.

– االأمعاء الغليظة – امل�صتقيم.
البلعوم – الكب��د – املعدة – االأمعاء الدقيقة – ب.

االأمعاء الغليظة – امل�صتقيم.
امل��ريء – البلعوم – املعدة – االأمعاء الدقيقة – ج.

االأمعاء الغليظة – امل�صتقيم.
البلع��وم – املريء – املعدة – االأمعاء الدقيقة – د.

االأمعاء الغليظة – امل�صتقيم.

 \ار�صم اأ�صهًما على ال�صكل ت�صري اإلى مكان كل من:
 �احلوي�صلة ال�صفراوية.

 �الع�صو الذي ميت�س فيه معظم املاء.

2 جتويف اجل�صم الذي يحتوي على القلب واملريء واأع�صاء اجلهاز التنف�صي، هو:

التجويف الفقاري.ب.جتويف اجلمجمة.اأ.

التجويف البطني.د.التجويف ال�صدري.ج.



34

3 ال�صكل املجاور يبنّي اأ�صنان االإن�صان، متعنه، ثم اأجب عن االأ�صئلة التالية:

 \االأ�صنان التى ي�صتخدمها االإن�صان فى هر�س الطعام مت 
االإ�صارة اإليها فى الر�صم بالرقم:

1، 2 فقط.ب.1 فقط.اأ.

3، 4 فقط.د.3 فقط.ج.

.) \ A( مع ما ينا�صبة من القائمة )B( اكتب احلرف ال�صحيح من القائمة

)A( القائمة)B( القائمة
أ. اأمل مربح)      ( نخر ال�صن بطبقة املينا 

ب. ال يوجد اأمل)      ( نخر ال�صن بطبقة العاج
ج. اأمل �صديد)      ( نخر ال�صن بطبقة اللب
د. اأمل خفيف)      ( خراج يف قاعدة ال�صن 

4 ال�ص��كل املجاور ي�ص��ري اإلى قطاع طويل يف كلية اإن�صان، متعنه جيًدا،  ثم اأجب عن 

االأ�صئلة التالية:
 \تتبع م�صار البول بداية من حو�س الكلية حتى خروجه 

من اجل�صم.
...................................................................................

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

ما العالقة بني هرمون ADH \ وبع�س امل�رضوبات التي حتتوي على الكافيني؟
.........................................................................................................................
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5 ذهب �صامل اإلى مطعم واأكل بيتزا. �صف كيف ا�صتخدم �صامل خم�صة اأجهزة لياأكل 

البيتزا ويه�صمها.
.........................................................................................................................

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

6 اأمعن النظر يف ال�ص��كل املقابل الذي ميثل اجلهاز التنف�ص��ي يف االإن�ص��ان، ثم اأجب 

عن االأ�صئلة التالية:
 \مع��دل التنف���س ه��و ع��دد دورات التنف�س يف 
الدقيقة الواحدة، ويرتاوح بني 12-15 مرة يف 
حال��ة الراحة. براأيك هل ي��زداد معدل التنف�س 

عند املدخنني اأم  يقل؟ بّرر اإجابتك.
.........................................................................................................................

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

 \ما �صبب عدم دخول الطعام من فتحة احلنجرة اإلى الق�صبة الهوائية؟
.........................................................................................................................

7 يف فط��ر اخلمرية  يكون م�ص��توى التنظيم م��ن االأكرث تركيًبا اإل��ى االأقل تركيًبا هو 

كالتايل:
ن�صيج/خلية/ع�صي/جزيئات.ب.ذرات/جزيئات/ع�صيات/خلية.اأ.
خلية/ن�صيج/ع�صي/ع�صو.د.خلية/ع�صيات/ جزيئات/ذرات.ج.
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8 اإذا مت ت�ص��جيل معدل التنف�س والنب�س ل�ص��خ�س قبل وبع��د مباراة مالكمة، ما هي 

التغريات التى تتوقعها؟
ال يوجد تغري فى معدل النب�س لكن معدل التنف�س �صينخف�س.اأ.
زيادة فى معدل النب�س، وال تغري فى معدل التنف�س.ب.
زيادة فى معدل النب�س ومعدل التنف�س.ج.
انخفا�س فى معدل النب�س ومعدل التنف�س.د.

9 ادر���س الر�ص��م املقابل الذي  

عند  ال�ص��هرية  ال��دورة  يبنّي 
املراأة، ثم اأجب عن االأ�ص��ئلة 

التالية:
 \اإذا اعتربت بدء املحي�س يوم 
5 من ال�صهر، يف اأي يوم من 

الدورة حتدث فيه االإبا�صة؟
اليوم 19.ب.اليوم 14.اأ.
اليوم 28.د.اليوم 21.ج.

 \كيف تنتقل البوي�ص��ة من املبي�س اإلى الرحم  بالرغم من عدم وجود و�ص��ائل حركة 
لديها؟    

.........................................................................................................................
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 \تنتقل البوي�ص��ة املخ�ص��بة اإلى الرحم عرب قناة فالوب، ويف اأثناء ذلك تنق�ص��م عدة 
مرات، وتكون كرة �صغرية من اخلاليا وت�صمى )جنيًنا(، ويتطور اجلنني يف الرحم 

بالرتتيب التايل:
منو امل�ص��يمة – انغرا�س اجلن��ني – تكّون احلبل ال�رضي – اأ.

تكّون اجلهاز الع�صبي.
انغرا���س اجلنني – تكّون احلبل ال�رضي - منو امل�ص��يمة – ب.

تكّون اجلهاز الع�صبي.
انغرا���س اجلنني - منو امل�ص��يمة – تكّون احلبل ال�رضي – ج.

تكّون اجلهاز الع�صبي.
منو امل�ص��يمة – انغرا�س اجلنني - تكّون اجلهاز الع�صبي– د.

تكّون احلبل ال�رضي.

10 در���س خليفة ع��دد م��رات التنف�س يف 

الدقيقة الواحدة، حيث قا�س هذا العدد 
يف الدقيق��ة يف وق��ت الراح��ة، وعن��د 
اجلري، ثم مثل هذه البيانات، فح�ص��ل 

على الر�صم البياين التايل:
ما الفرتة الزمنية التي �صجل خاللها الزيادة االأعلى مبعدل التنف�س يف الدقيقة؟

بني 30 ثانية و60 ثانية.ب.بني الراحة وبعد 30 ثانية.اأ.

بني 120 ثانية و240 ثانية.د.بني 60 ثانية و120 ثانية.ج.

40
35
30
25
20
15
10

5
0

0 30 60 120 240
الزمن من بداية اجلري )بالثواين(

عدد مّرات التنف�س اأثناء اجلري

يقة
لدق

يف ا
�س 

لتنف
ت ا

مّرا
دد 

ع
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11 عندما يرى ال�صخ�س �صيئا ما، ما الذي يحمل الر�صالة من العني اإلى الدماغ؟

امل�صيمة.ب.ال�صبكية.اأ.

االأع�صاب.د.الع�صالت.ج.

12 اأي من االأع�صاء االآتية ال يقع يف التجويف البطني؟

املعدة.ب.الكبد.اأ.

البنكريا�س.د.اخل�صية.ج.

13 تعر�س اأكرم حلادث فا�ص��طر الطبيب اإلى ا�صتئ�صال اإحدى كليتيه. يجب اأن يقلل 

اأكرم من تناول:
احللويات.ب.الدهون.اأ.
البقوليات.د.االأمالح.ج.

14 اأكل اخل�رضوات الورقية مفيد ل�ص��حة االإن�ص��ان، اأي املواد االآتية نح�صل عليها من 

اخل�رضوات الورقية؟
الكربوهيدرات.ب.الربوتني.اأ.
الدهون.د.االأمالح املعدنية.ج.
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15 تنمو االأجنة يف بع�س االأ�ص��ماك والزواحف داخل البي�س الذي يبقى داخل ج�صم 

االأنثى، ويح�صل اجلنني يف هذه احليوانات على غذائه من:
احليوان املنوي الذي خ�صب البوي�صة.ب.االأم مبا�رضة.اأ.
املح املوجود داخل البي�صة.د.ق�رضة البي�صة.ج.

16 عندم��ا يتحول اأبو ذنيبة اإلى �ص��فدع 

بالغ حتدث تغريات تركيبية يف ج�صمه 
تكون وا�صحة. اأما التغريات الوظيفية 
فتك��ون اأقل و�ص��وًحا، فعلى �ص��بيل 
النيرتوجينية  الف�صالت  املثال، تخرج 
من اأبي ذنيبة على �ص��كل اأمونيا بينما 
تخرج هذه الف�ص��الت من ال�صفدع 

البالغ على �صكل بولينا.
 \مثل البيانات املوجودة يف اجلدول بيانًيا.

عمر اأبي ذنيبة 
اأو ال�صفدع 

باالأيام

الن�صبة املئوية لالأمونيا 
من جمموع كمية املواد 

االإخراجية
5092
5588
6584
7583
9068
9520

10013
11012

النسبة المئوية لألمونيا

عمر أبي ذنيبة باأليام
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

10

30

50

70

90

110
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 \االأمونيا مادة �ص��امة �رضيعة الذوبان، اذكر عاملني ميكنان اأبا ذنيبة من التخل�س من 
االأمونيا ب�ص��كلها هذا، علًما باأن ال�ص��فدع البالغ يحول االأمونيا اإلى البولينا االأقل 

�صمية؟
.........................................................................................................................

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

17 يب��نّي ال�ص��كل الت��ايل مكون��ات 

وجبتني غذائيتني )1، 2( تاأملهما، 
ثم اأجب عن االأ�صئلة التالية:

 \اأي من الوجبتني تعدُّ غذاًء متوازًنا؟ 
ف�رّض اإجابتك.

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

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

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

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

 \اأي الوجبتني حتتوي على �صعرات حرارية اأكرث؟
.........................................................................................................................

 \كيف ميكنك تقليل ال�صعرات احلرارية  لتنا�صب زميل لك يتبع حمية غذائية؟
.........................................................................................................................

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

الوجبة )1(

نقانق 125 �صعر
بي�س مقلي 140 �صعر

بطاط�س مقلية 250 �صعر
خبز + زبد 150 �صعر

قهوة 37 �صعر

الوجبة )2(
دجاج م�صوي 75 �صعر

اأرز 50 �صعر
جنب 9 �صعر

�صلطة 5 �صعر
ع�صري طازج 37 �صعر
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18 يبنّي الر�ص��م البياين 

التايل منطني غذائيني 
ل�صخ�صني )اأ، ب(، 
ادر�ص��ه جي��ًدا، ثم 
اأجب عن االأ�ص��ئلة 

التالية:
 \اإذا علمت اأن االأغذية الغنية بالدهون والفقرية باالألياف ميكن  اأن ت�ص��بب اأمرا�س 

القلب. اأي من ال�صخ�صني تتوقع اأن يكون اأكرث عر�صة الأمرا�س القلب؟
.........................................................................................................................

 \اأي من ال�صخ�صني تتوقع اأن يتمتع باأ�صنان وعظام قوية؟ بّرر اإجابتك.
.........................................................................................................................

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

19 اأحد هذه االأمرا�س لي�س ُمعديًا:

الهيموفيليا.اأ.

داء الكلب.ب.

التهاب احلنجرة.ج.

التيفوئيد.د.

شخص )أ(
شخص )ب(

100

200

300

400

500

600

خ�رضوات حبوب
جذرية

�صكر خ�رضوات 
ورقية

حلوم بي�س منتجات 
احلليب

اأ�صماك دهون 
وزيوت
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20 تاأم��ل ال�ص��كل ال��ذي اأمام��ك، ث��م ا�ص��تنتج االأحداث 

اجليولوجي��ة الت��ي مّرت عل��ى املنطق��ة من االأق��دم اإلى 
االأحدث. 

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

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

 \ما املبداأ الذي اعتمدت عليه الإقرار ذلك؟ 
.........................................................................................................................

21 يف ال�ص��كل املجاور هل ميكن ان يكون هناك فرتة زمنية 

خمتفية يف اأعلى القطاع؟ وملاذا؟
......................................................................................

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

 \اأي ال�صخور التي حتمل رموًزا هي االأقدم؟ وملاذا؟
.........................................................................................................................

 \اأي ال�صخور التي حتمل رموًزا ميكن ح�صاب العمر املطلق لها؟ وملاذا؟
.........................................................................................................................

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

.........................................................................................................................
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22 اأمعن النظر يف ال�صكل اأدناه، هل تتوقع اأن يكون ترتيب ظهور الكائنات احلية من 

الي�صار اإلى اليمني �صحيًحا اأم ال؟ ف�رّض اإجابتك.

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

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

23 العامل البيئي احلي الذي ميكن اأن يوؤثر يف النبات هو:

كمية �صوء ال�صم�س.اأ.

الرقم الهيدروجيني للرتبة.ب.

درجة تركيز ثاين اأك�صيد الكربون.ج.

ح�رضة ناقلة حلبوب اللقاح الأجل االإخ�صاب.د.

24 بع�س الكائنات احلية ت�صبط حتملها للعوامل غري حية عرب:

التاأقلم.ب.التكيف.اأ.

الهجرة.د.الوفاة.ج.
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25 �ص��غار الدجاج والفئران هما الغذاء املف�ص��ل للبوم  وال�صقور. يف والية بن�صلفانيا 

بالوالي��ات املتحدة االأمريكية، قام االأهايل با�ص��طياد البوم وال�ص��قور مما اأدى اإلى 
انخفا�س اأعدادها ب�صكل كبري جًدا يف هذه الوالية.

 \ماذا تتوقع اأن يحدث يف هذه الوالية نتيجة االإق�صاء البيئي للبوم وال�صقور؟
.........................................................................................................................

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

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

26 االبن يرث ال�صفات:

من اأبيه فقط.اأ.

من اأمه فقط.ب.

من االثنني مًعا االأب واالأم.ج.

اإما من االأب اأو االأم.د.

27 ملاذا تعالج ذكور احل�رضات باإيقاف اإنتاج احليوانات املنوية؟

لزيادة اأعداد اإناث احل�رضات.اأ.

لتقليل اأعداد احل�رضات.ب.

الإنتاج اأنواع جديدة من احل�رضات.ج.

ملنع احل�رضات من التزاوج.د.
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28 يتم نقل ال�صفات من جيل اإلى جيل عن طريق:

البوي�صات فقط.ب.احليوانات املنوية فقط.اأ.

اخل�صيتني.د.احليوانات املنوية والبوي�صات.ج.

29 اأكمل اجلدول التايل للمقارنة بني البوي�صة واحليوان املنوي يف االإن�صان:

البوي�صةاحليوان املنوي وجه املقارنة
احلجم

مكان االنتاج
ال�صكل
)ار�صم(

30 اأي من االآتي يتكون مبا�رضة بعد االإخ�صاب؟

البوي�صة املخ�صبة )الالقحة(.ب.احليوان املنوي.اأ.

اجلنني.د.البوي�صة.ج.

31 اأي الطرائق التالية اأف�صل لتحديد �صلة القرابة بني �صخ�صني؟

مقارنة خط اليد.ب.مقارنة ف�صيلة دم كل منهما.اأ.

مقارنة ب�صمات اأ�صابعهما.د.مقارنة جيناتهما.ج.
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علوم 
األرض 
والفضاء

2
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1 تاأمل ال�صكل اأدناه، ثم اأجب عن اال�صئلة التي تليه: 

 \اأكرب كواكب النظام ال�صم�صي هو:
املريخ.ب.امل�صرتي.اأ.
االأر�س.د.زحل.ج.

 \الكوكب الذي درجة حرارة �صطحه هي االأعلى بني الكواكب:
الزهرة.ب.عطارد.اأ.
امل�صرتي.د.االأر�س.ج.

 \اأبعد الكواكب التالية عن ال�صم�س هو:
نبتون.ب.عطارد.اأ.
اأورانو�س.د.املريخ.ج.
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2 العامل الرئي�س يف احرتاق اجل�صم الفلكي عند دخوله الغالف اجلوي هو:

كتلته.ب.�رضعته.اأ.

اأ + ج.د.طبيعة مادته.ج.

3 مب تف�رّض: كوكب االأر�س هو الكوكب الوحيد ال�صالح للحياة؟

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

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

4 عندما يكون ن�صف القمر املواجه لالأر�س مظلًما فاإن �صكل القمر يكون:

بدر.ب.الرتبيع االأول.اأ.

هالل.د.حماق.ج.

5 انظر اإلى ال�صكلني االآتيني، ثم اأجب عن االأ�صئلة التي تليهما:

األرضالقمر

المّد الّتام

الّشمس

القمر

األرض

الجزر المحاقي

الّشمس
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 \تن�صاأ ظاهرة املد واجلزر يف البحار واملحيطات بفعل:
قوة اجلاذبية لكل من ال�صم�س والقمر.اأ.
قوة اجلاذبية لكل من ال�صم�س واالأر�س.ب.
قوة اجلاذبية لكل من االأر�س والقمر.ج.
قوة الطرد املركزي لكل من االأر�س والقمر.د.

 \يحدث املد العايل مرتني يف ال�صهر عندما يكون القمر:
بدًرا وهالاًل.ب.حماًقا وهالاًل.اأ.
حماًقا وبدًرا.د.تربيع اأول وحماق.ج.

 \يحدث املد العايل عندما تكون ال�صم�س واالأر�س والقمر:
على ا�صتقامة واحدة.ب.متعامدة.اأ.
متباعدة.د.بينها زاوية حادة.ج.

6 اأ�رضع الكواكب دوراًنا حول نف�صه هو:

امل�صرتي.ب.املريخ.اأ.

الزهرة.د.اأورانو�س.ج.
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7 ادر�س ال�صكل التايل، ثم اأجب عن االأ�صئلة التي تليه: 

 \تبقى االأر�س دائًما يف مدارها ب�صبب:
اجلاذبية بني القمر وال�صم�س.اأ.
اجلاذبية بني االأر�س والقمر .ب.
اجلاذبية بني االأر�س وال�صم�س.ج.
اجلاذبية بني االأر�س والكواكب.د.

 \اأي العبارات التالية تف�رّض حدوث الليل والنهار على االأر�س:
دوران االأر�س حول نف�صها.اأ.
دوران االأر�س حول ال�صم�س.ب.
دوران االأر�س حول نف�صها وحول ال�صم�س يف نف�س الوقت.ج.
دوران القمر حول االأر�س.د.
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 \حتدث الف�صول االأربعة ب�صبب:
اإهليلجية االأر�س.اأ.
دوران االأر�س حول نف�صها.ب.
ميالن االأر�س حول حمورها بينما تتحرك حول ال�صم�س.ج.
ب + ج.د.

 \ي�صتغرق دوران االأر�س حول ال�صم�س )باالأيام(:
365ب.356اأ.

565د.536ج.

8 مب تف�رّض: يت�صاوى طول الليل والنهار عند خط اال�صتواء طول العام؟

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

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

9 مب تف�رّض: عدم و�صوح نظام الف�صول االأربعة يف اجلهات القطبية اأو اال�صتوائية؟

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

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

: اختالف زاوية �صقوط اأ�صعة ال�صم�س على املكان الواحد بني �صهر واآخر؟ 10 مب تف�سرّ

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

.........................................................................................................................
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11 تاأمل االأ�صكال االآتية، ثم اأجب عن االأ�صئلة التي تليها: 

 \يف اأي من احلاالت االآتية حتدث ظاهرة خ�صوف  القمر؟
عندما تقع االأر�س بني القمر وال�صم�س.اأ.
عندما يقع القمر بني االأر�س وال�صم�س.ب.
عندما تكون ال�صم�س عمودية على كل من االأر�س والقمر.ج.
عندما تقع ال�صم�س بني االأر�س والقمر.د.

 \ظاهرت��ا ... حتدث��ان نتيج��ة دوران القم��ر حول االأر���س ودورانهم��ا مًعا حول 
ال�صم�س:
الف�صول االأربعة.ب.الليل والنهار.اأ.
املد واجلزر.د.الك�صوف واخل�صوف.ج.

 \حتدث ظاهرة .... عندما يقع القمر بني االأر�س وال�ص��م�س، وتكون جميعها على 
ا�صتقامة واحدة.

الك�صوف.ب.اخل�صوف.اأ.

اجلزر.د.املد.ج.

األرض

مدار القمر

الّشمس منطقة
الظل

منطقة �صبه الظل

منطقة �صبه الظل

القمر

مدار القمر

مدار 
الّشمساالأر�س

خمروط ظل الأر�س

منطقة �صبه الظل
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12 يف ال�صكل التايل تتمثل ظاهرة طبيعية هي:

ك�صوف ال�صم�س.ب.خ�صوف  القمر.اأ.

اجلاذبية االأر�صية.د.املد واجلزر.ج.

13 ت�صلق رجل قمة جبل عاٍل. وبينما هو يف القمة �رضب جميع املاء املوجود يف قنينته 

البال�ص��تيكية، ثم اأعاد غطاءها اإليها. وعندما ع��اد ملخيمه بالوادي وجد اأن القنينة 
الفارغة قد انكم�صت.

 \اأي من العبارات التالية هو اأف�صل تف�صري ملا حدث:
درجة احلرارة يف الوادي اأقل منها يف قمة اجلبل.اأ.
درجة احلرارة يف الوادي اأعلى منها يف قمة اجلبل.ب.
�صغط الهواء يف الوادي اأقل منها عند قمة اجلبل.ج.
�صغط الهواء يف الوادي اأعلى منها عند قمة اجلبل.د.

الّشمس
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14 يتناق�س حمد وو�صعيد عما �صيكون عليه العي�س يف كوكب اآخر، بعد اأن قدم لهما 

معل��م العلوم بيانات عن االأر�س وعن كوكب خيايل �ص��ماه اأثين��ا، اجلدول التايل 
يظهر هذه البيانات: 

اأثينا االأر�س
%10 اأك�صجني %21 اأك�صجني

ظروف الغالف اجلوي
%80 ثاين اأك�صيد الكربون %0.03 ثاين اأك�صيد الكربون

%5 نيرتوجني %78 نيرتوجني
بدون طبقة اأوزون طبقة اأوزون

103.600.000 km 148.640.000 km البعد عن جنم كال�صم�س
200 يوم يوم واحد دوران حول املحور
200 يوم ¼365 يوم الدوران حول ال�صم�س

 \اكتب �صبًبا رئي�ًصا عن �صبب �صعوبة عي�س الب�رض على كوكب اأثينا، اإن وجد. 
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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3

الكيمياء
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1 تاأمل ال�صكل االآتي:

اأي مما ياأتي ي�صف املحاليل )1، 2، 3( ب�صكل �صحيح؟
املحلول 3املحلول 2املحلول 1

متعادلقاعدةحم�ساأ.
قاعدةمتعادل حم�سب.
متعادلحم�س قاعدةج.
حم�سمتعادل قاعدةد.

2 الر�صم االآتي يبنّي ما يحدث للرقم الهيدروجيني )pH( لنفايات م�صنع عند اإ�صافة 

.)X( املادة

؟ \ X ماذا تتوقع اأن تكون املادة
خل.ب.ملح طعام.اأ.
�صودا اخلبز.د.ماء.ج.

حتّول اإلى 
اللون االأزرق

ورق
تّباع ال�صم�س

مل يحدث 
اأي تغيري

حتّول اإلى 
اللون االأحمر

3 2 1

7

pH

)X( بعد اإ�صافة املادة)X( قبل اإ�صافة املادة
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3 اأنبوبة اختبار حتتوي على حم�س كربيتيك، الرقم الهيدروجيني )pH( له ي�صاوي 

4. ماذا تتوقع اأن ي�صبح الرقم الهيدروجيني بعد اإ�صافة املاء له؟
4ب.2اأ.

8د.6ج.

4 و�ص��ع اأحد املتعلمني 3 قط��ع من البطاط�س املطبوخة يف 3 اأوعية ثم و�ص��عها يف 

مكان دافئ ومظلم ملدة ع�رضة اأيام، فاأ�صبحت كما يف ال�صكل االآتي: 

 \ما اال�صتنتاج ال�صحيح الذي تو�صل اإليه املتعلم من جتربته؟
االأطعمة تتعفن اأ�رضع يف ال�صوائل.اأ.
القواعد ال�صعيفة مثل �صودا اخلبز حتمي االأطعمة من العفن.ب.
االأطعمة تتعفن يف جميع احلاالت.ج.
االأحما�س ال�صعيفة مثل اخلل حتمي االأطعمة من العفن.د.

ماء

عفنعفن

محلول حمضي ضعيف محلول قاعدي ضعيف
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5 يف التجربة املمثلة بال�ص��كل االآتي يتم اإ�ص��افة حملول حم���س كربيتيك اإلى حملول 

هيدروك�صيد الباريوم. اأي اخليارات االآتية �صحيح فيما يتعلق بهذه التجربة؟ 
ا�صم امللح الناجتنوع التفاعل

كربيتات الباريومتعادلاأ.
كربيتيد الباريوماحرتاقب.
هيدريد الباريوماحتادج.
كربيتيت الباريومتفككد.

6 ال�ص��كل االآتي يبنّي جتربة اإ�ص��افة م�ص��حوق اأك�صيد املغني�ص��يوم اإلى حملول حم�س 

هيدروكلوريك خمفف.

 \اأي االآتية ي�صف التفاعل احلادث يف التجربة ب�صكل �صحيح؟
تعادلطارد للحرارة

اأ.
ب.
ج.
د.

محلول حمض كبريتيك

محلول هيدروكسيد باريوم

محلول حمض الهيدروكلوريك
20˚C - pH2

مسحوق أكسيد المغنيسيوم

محلول كلوريد المغنيسيوم
22˚C - pH7

قبل بعد
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 )pH( 7 ال�ص��كل االآتي يبنّي حديقة بيت مق�ص��مة اإلى ق�صمني والرقم الهيدروجيني

لكل ق�ص��م. اأراد مالك البيت اأن يعادل تربة احلديقة باإ�صافة كربونات ال�صوديوم. 
يف اأي ق�صم يجب اإ�صافة كربونات ال�صوديوم، وملاذا؟

الأن كربونات ال�صوديومالق�صم
حم�صيةXاأ.

حم�صيةYب.
قاعديةXج.
قاعديةYد.

8 حملول رقمه الهيدروجيني )pH=2( و�ص��عت كميات مت�ص��اوية منه يف اأنبوبتي 

اختبار، ثم اأ�ص��يف الإحداهما قطرات من كا�صف اأزرق الربوموثيمول ولالأخرى 
قط��رات من كا�ص��ف الفينولفثالني. اجلدول االآتي يبنّي األوان هذين الكا�ص��فني يف 

الو�صط احلم�صي والو�صط القاعدي.
اللون يف الو�صط القاعدياللون يف الو�صط احلم�صيالكا�صف

اأزرقاأحمراأزرق الربوموثيمول
اأحمرعدمي اللونالفينولفثالني

Y
pH5.5

X
pH7.0
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 \ما اللون الذي يظهر يف املحلول؟
الفينولفثالنياأزرق الربوموثيمول

عدمي اللوناأحمراأ.
اأحمراأحمرب.
عدمي اللوناأزرقج.
اأحمراأزرقد.

.A 9 ال�صكل االآتي يبنّي بع�س تفاعالت املادة

؟ \ A ماذا تتوقع اأن تكون املادة
قاعدة.ب.حم�س.اأ.
ملح.د.عن�رض.ج.

II كبريتات النحاس

ثاني أكسيد الكربون

هيدروجين

II أكسيد النحاس

كربونات الصوديوم

المغنيسيوم

A  المادة
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10 املخطط االآتي يبنّي تغري لون اأربعة كوا�ص��ف خمتلفة. اأي منها يكون لونه اأزرق يف 

الو�صط احلم�صي؟

ف
كا�ص

قيمة pHال
1413121110987654321

أصفراأ. أزرق

أحمرب. أزرقأصفر

أحمرج. أزرق

عديم اللوند. أزرق

11 ال�ص��كل االآتي يبنّي مناذج تركيبية لعدة مواد، ادر�صه جيًدا واأجب عن االأ�صئلة التي 

تليه:

ما رموز النماذج التي متثل عنا�رض؟ ................. و................. و................. \
ما رمز النموذج الذي ميثل غاًزا يتكون من ذرات منفردة؟ ................. \

A

D

B

E

C

F
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ما رمز النموذج الذي ميثل غاًزا يتكون من جزيئات ثنائية الذرة؟ ................. \
ما رمز النموذج الذي ميثل جزيء املاء؟ ................. \
ما رمز النموذج الذي ميثل جزيء امليثان )CH4(؟ ................. \
ما رمز النموذج الذي ميثل اجلرافيت؟ ................. \
ما رمز النموذج الذي ميثل خليط؟ ................. \

12 يف االأ�ص��كال االآتية الدوائر املختلفة امل�ص��احة متثل ذرات عنا�رض خمتلفة. اأي منها 

ميثل غاز كلوريد الهيدروجني؟

13 اأي من االأ�صكال االآتية  متثل جزيء ثاين اأك�صيد الكربون؟ 

د ج ب اأ

جب داأ

كربون=

أكسجين=
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14 ال�صكل االآتي ميثل منوذًجا جلزيء، ما عدد ذرات كل عن�رض فيه؟

هيدروجنياأك�صجنيكربون
126اأ.

215ب.
216ج.
612د.

15 اأي اجلزيئات ميثل النموذج املجاور؟

املاء )H2O(ب.االأمونيا )NH3(اأ.

كلوريد الكال�صيوم )CaCl2(د.امليثان )CH4(ج.

16 ال�صكل االآتي ميثل جزيء الفينيل كلوريد، وهو مركب ي�صتخدم يف �صناعة بوليمر 

.P.V.C

 \ما ال�صيغة اجلزيئية للفينيل كلوريد؟
CH3Cl2ب.C2H3Clاأ.

C2HCl3د.CH2Cl3ج.

هيدروجين

أكسجين

كربون

كربون
كلور
هيدروجين
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17 االأ�ص��يتلني )C2H2( مركب هيدروكربوين غري م�ص��بع، وي�صتخدم مع االأك�صجني 

يف حلم وقطع الفلزات. اأي االأ�صكال االآتية ميثل جزيء االأ�صيتلني؟

18 غ��از ال�ص��يغة اجلزيئية ل��ه NOCl. اأي من االأ�ص��كال االآتية يب��نّي جزيئات الغاز 

النقية؟

. اأي الر�ص��ومات االآتية متثل  X3
1 19 ُطلب من اأربعة متعلمني اأن ير�ص��موا ذرة العن�رض 

ذرة X ب�صكل �صحيح؟

كربون
هيدروجين
أكسجين

جب داأ

د ج ب اأ

أكسجين
نيتروجين
كلور

ennn
p p

e

e

p

e

n
p

enn
p

د ج ب اأ

e

n

p بروتون
نيوترون
إلكترون
نواة
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.X 20 ال�صكل االآتي يبنّي التوزيع االإلكرتوين للعن�رض

اأي االأ�ص��كال االآتية يبنّي التوزيع االإلكرتوين لعن���رض يقع يف جمموعة العن�رض X \ يف 
اجلدول الدوري؟

21 عند اإ�ص��افة 10.0g م��ن كربونات ال�ص��وديوم اإلى وعاء يحت��وي حملول حم�س 

الهيدروكلوري��ك كتلتهما مًع��ا 250.0g، ينتج غاز ثاين اأك�ص��يد الكربون كاأحد 
النواجت. اأي االأ�صكال االآتية متثل نتيجة هذا التفاعل ب�صكل �صحيح؟

e إلكترون
نواة ee

e
e
e
e

e

e
e
e

e

e

د ج ب اأ

ee
e

e
e
e

e

e
e
e

e
e

e
e
e

e

e
e

e

e
e

e
e

ee
e

e

e

e
e

e

e

e

د ج ب اأ

ميزان
260.0g

ميزان
270.0g

ميزان
260.0g

ميزان
250.0g

�صدادة 
فلني

�صدادة 
فلني

قطعة 
قطن

قطعة 
قطن
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22 تتكون ال�صحب من بخار املاء الناجت من تبخر مياه البحر. 

 \ما التغري احلادث للطاقة عند تبخر املاء، وماذا ي�صمى هذا النوع من التغري؟
نوع التغريتغري الطاقة

طارد للحرارةتنتج الطاقةاأ.
ما�س للحرارةتنتج الطاقةب.
طارد للحرارةت�صتهلك الطاقةج.
ما�س للحرارةت�صتهلك الطاقةد.

23 قام اأحد املتعلمني بقيا�س كتلة تفاحة ووجدها 

120g، ثم ق�ص��مها اإلى قط��ع  كما يظهر يف 

ال�صورة املجاورة، ثم قام بوزن قطع التفاحة.
 \كم تتوقع اأن تكون كتلة القطع وملاذا؟

120g الأن الكتلة ال تتغري.اأ.

110g الأن التفاحة اأ�صبحت اأ�صغر.ب.

130g الأن عدد القطع زاد.ج.

130g الأن م�صاحة �صطح التفاحة ازداد.د.

�صحب

بخار املاءبحر
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24 ق��ام اأح��د املتعلمني بتق�ص��يم موزة كم��ا يظهر يف 

ال�ص��ورة. وبعد مرور �صاعتني تكّون لون بني على 
قطع املوز. ما �صبب ظهور اللون البني؟

املوز ي�صداأ عندما يتعر�س للهواء.اأ.

حدوث تفاعل كيميائي.ب.

حدوث تغري فيزيائي.ج.

اللون البني موجود اأ�صاًل  يف املوز ويظهر بعد مرور �صاعتني.د.

25 اأي مما ياأتي ُيعدُّ تفاعاًل كيميائًيا؟

اإذابة ال�صكر يف املاء.ب.حتول املاء اإلى جليد.اأ.

تقطري ماء البحر.د.�صداأ احلديد.ج.

26 املعادلة االآتية متثل احرتاق غاز االإيثان:

2C2H6 + 7O2  4CO2 + 6H2O

 \من هذه املعادلة ن�صتنتج اأن عملية االحرتاق ...
تنتج غاز االأك�صجني.اأ.
حتتاج اإلى ثاين اأك�صيد الكربون.ب.
تنتج املاء وثاين اأك�صيد الكربون.ج.
ما�صة للحرارة.د.
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27 ي�صنع اخلبز من الطحني واخلمرية واملاء وامللح، متزج هذه املكونات معًا ثم تو�صع 

يف الفرن ملدة زمنية كافية. ما التغريات التي حتدث؟
تغريات كيميائية.اأ.
تغريات فيزيائية.ب.
تغريات كيميائية وفيزيائية.ج.
ال حتدث تغريات فيزيائية وال كيميائية.د.

28 حم���ض الهيدروكلوري��ك HCl  يتفاعل مع محلول هيدروك�ش��يد ال�ش��وديوم 

 Na2CO3 كما اأنه يتفاعل مع كربونات ال�شوديوم .NaCl  ويكون اأحد النواتج
ويكون اأحد النواتج غاز ثاني اأك�شيد الكربون. 

قام را�صد باإجراء التجربتني االآتيتني:
و�ص��ع عل��ى مي��زان كاأ�ص��ني زجاجي��ني، اأحدهما يحت��وي 20mL. 1 م��ن حم�س 
الهيدروكلوري��ك، والث��اين يحتوي 20mL من حملول هيدروك�ص��يد ال�ص��وديوم، 
وكتلتهما مًعا 163.5g. ثم اأ�ص��اف احلم�س اإلى الكاأ�س التي حتتوي هيدروك�ص��يد 

ال�صوديوم. كما يظهر يف ال�صكل االآتي:

بعد اإلضافة

163.5 g

قبل اإلضافة

محلول هيدروكسيد 
الصوديوم

حمض 
الهيدروكلوريك

163.5 g
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ال�صكل االآتي يبنّي التجربة الثانية: 2 .

بعد  اإ�ص��افة حم���س الهيدروكلوريك اإلى كربونات ال�ص��وديوم  اأ�ص��بحت كتلة الناجت 
.147g

اأجب عما ياأتي:
 \ملاذا مل تتغري الكتلة يف التجربة االأولى؟

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

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

 \اأكتب املعادلة اللفظية التي متثل التفاعل احلادث يف التجربة االأولى.
.........................................................................................................................

 \ملاذا تغريت الكتلة يف التجربة الثانية؟
.........................................................................................................................

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

 \اأكتب املعادلة اللفظية التي متثل التفاعل احلادث يف التجربة الثانية.
.........................................................................................................................

قبل اإلضافة

كربونات
الصوديوم

حمض 
الهيدروكلوريك

149.0 g
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29 ال�ص��بغ )الدهان( يتكون من �ص��ائل وج�صيمات من ثاين اأك�ص��يد التيتانيوم التي ال 

تذوب فيه. فتح اأحمد علبة من ال�ص��بغ االأبي�س فانف�ص��ل ال�ص��بغ اإلى طبقتني كما 
يظهر يف ال�صكل االآتي:

اأجب عما ياأتي:
 \يعدُّ ال�صبغ:

عن�رًضا.ب.مركًبا.اأ.

خليًطا.د.حملواًل.ج.

 \يعترب ثاين اأك�صيد التيتانيوم:
عن�رًضا.ب.مركًبا.اأ.
خليًطا.د.حملواًل.ج.

 \ملاذا تر�صبت ج�صيمات ثاين اأك�صيد التيتانيوم يف اأ�صفل الوعاء؟
.........................................................................................................................

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

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

جسيمات ثاني أكسيد 
التيتانيوم غير الذائبة

السائل
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30 قام اأحمد با�صتق�ص��اء الإيج��اد الفرق بني التغ��ري الكيميائي 

والتغري الفيزيائي، فو�ص��ع ثالثة مواد كيميائية ب�صكل منفرد 
يف ثالث جفنات ثم �ص��خنها كما يظهر يف ال�ص��كل االآتي، 

وقام بوزنها قبل الت�صخني وبعد اأن بردت.
اجلدول االآتي يبنّي امل�صاهدات التي �صجلها اأحمد:

التغري يف الكتلةامل�صاهدةا�صم املادةالتجربة

ي�صتعل بلهب �صاطع ويتكون مغني�صيوم )رمادي(1
تزدادم�صحوق اأبي�س

بريمنجنات البوتا�صيوم 2
)بلورات بنف�صجية(

يتحول لون البلورات اإلى 
تقلاالأ�صود وينتج غاز عدمي اللون

اأك�صيد اخلار�صني 3
)م�صحوق اأبي�س(

يتحول اللون اإلى االأ�صفر ثم 
تبقى كما هييعود اللون االأبي�س عندما يربد

اأجب عما ياتي:
 \اأكتب املعادلة اللفظية التي متثل التفاعل احلادث يف التجربة االأولى.

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

 \ملاذا زادت الكتلة يف التجربة االأولى؟
.........................................................................................................................

 \ما نوع التغري احلادث يف كل جتربة؟
التجربة االأولى .................................
التجربة الثانية  .................................
التجربة الثالثة  .................................

غطاء

الجفنة

المادة الكيميائية
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 \ملاذا قلت الكتلة يف التجربة الثانية؟
.........................................................................................................................

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

 \ما ا�صم املادة الناجتة يف التجربة الثالثة؟
.........................................................................................................................

 \هل ن�ص��تنتج من التجارب اأن التغريات الكيميائية ي�ص��احبها اختالف يف الكتلة؟ 
وملاذا؟

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

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

31 يوج��د حول نواة الذرة  العديد من م�ص��تويات الطاق��ة، ولكل منها عدد حمدد من 

االإلكرتونات التي تدور فيها:
•امل�صتوى االأول يت�صع اإلكرتونني. 	

• اإلكرتونات. امل�صتوى الثاين يت�صع 8	
• اإلكرتون. امل�صتوى الثالث يت�صع 18	

عندما يكون م�ص��توى الطاقة االأخري للذرة ممتلئ اأو فيه 8 \ اإلكرتونات تكون الذرة 
م�صتقرة. اأي الذرات االآتية اأكرث ن�صاًطا؟

د ج ب اأ
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32 من اأنواع الروابط بين الذرات:

•الرابطة الأيونية وتتكون بين الفلزات )م�شتعدة لفقد اإلكترونات( والالفلزات  	
)م�شتعدة لك�شب اإلكترونات(. 

•الرابطة الت�شاهمية وتتكون بين الالفلزات حيث تت�شارك الذرات بالإلكترونات  	
وكل رابط��ة ت�ش��اهمية اأحادي��ة يوجد به��ا اإلكترونين )اإلكت��رون من كل ذرة 

م�شتركة في الرابطة(.
H-O-O-H :)فوق اأك�صيد الهيدروجني( H2O2 ال�صكل االآتي يبنّي الروابط يف جزيء

 \ما جمموع االإلكرتونات املوجودة يف الروابط يف هذا اجلزيء؟
3د.4ج.6ب.8اأ.

33 التفاع��الت الكيميائية تحدث نتيجة لتفكك الروابط في المواد المتفاعلة )ما�ض 

للحرارة(، وتكون روابط جديدة في المواد الناتجة )طارد للحرارة(.
اجلدول املو�صح اأدناه يبنّي مقارنة بني قوة الروابط للمواد يف التفاعل االآتي:

X2 + Y2    2XY

 \اأي التفاعالت ينتج اأكرب كمية من الطاقة؟
X2 الروابط يفY2 الروابط يفXY الروابط يف

قويةقويةقويةاأ.
�صعيفةقويةقويةب.
�صعيفة�صعيفة�صعيفةج.
قوية�صعيفة�صعيفةد.
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34 ال�شكر مركب يتكون من جزيئات، فعند اإذابته في الماء...

 \ماذا يحدث جلزيئات ال�صكر؟
تتداخل بني جزيئات املاء.اأ.
تتفاعل مع املاء مكونة عن�رض جديد.ب.
تختفي.ج.
تتبخر.د.

  CH4 35 م��ا ع��دد االإلكرتونات امل�ص��رتكة يف تكوي��ن الروابط يف كل م��ن جزيء

وجزيء H2O؟
CH4H2O

42اأ.
44ب.
82ج.
84د.

36 اجلدول االآتي يبنّي تركيز بع�س االأيونات املوجودة يف ماء البحر:

تركيزه)g/L(رمزها�صم االأيون
Br-0.07الربوميد

Ca2+0.4الكال�صيوم
Cl-19.1الكلوريد
Mg2+1.2املغني�صيوم
K+0.3البوتا�صيوم
Na+10.6ال�صوديوم
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اأجب عما ياأتي:
اأي االأيونات ال�صالبة االأعلى تركيًزا يف ماء البحر؟ ........................ \

 \اأي االأيونات املوجودة يف اجلدول ت�صملها املجموعة االأولى يف اجلدول الدوري؟   
........................ و........................

ما نوع الرابطة التي تتكون بني اأيون الربوميد واأيون الكال�صيوم؟ ...................... \
 \عندم��ا يتم تبخري ماء البح��ر تتكون جمموعة من املركبات، ما ا�ص��م املركب الذي 
تكون كتلته اأكرب؟ وما نوع الرابطة الكيميائية فيه؟ ..........................................

 \للح�ص��ول على ماء ال�رضب من ماء البحر ن�صتخدم طريقة التقطري لف�صل املكونات 
وال ن�صتخدم طريقة الرت�صيح، ف�رّض ذلك.

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

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

37 ت�شتخدم خاليا الوقود في مركبات الف�شاء لإنتاج الطاقة الكهربائية.

اأجب عما ياأتي:
 \كيف ميكن احل�صول على االأك�صجني من الهواء امل�صال )مثل طريقة ف�صل مكونات 

البرتول(؟ ....................................

هيدروجين

أكسجين

المهبط )الكاثود(

المصعد )اآلنود(

إلكتروليت
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\ 2H2 + O2  2H2O :يتفاعل االأك�صجني مع الهيدروجني لتكوين املاء
• اكتب مثااًل على رابطة تتفكك يف التفاعل ال�صابق. ...................................	
• هل تفكك الرابطة طارد اأم ما�س للحرارة؟ ..............................................	
• اكتب مثااًل على تكون رابطة يف التفاعل ال�صابق. .....................................	
• ا للحرارة؟ .............................................	 هل تكون الرابطة طارًدا اأو ما�صً

 \اأكتب �صببني لتو�صح ملاذا يعترب الهيدروجني الوقود املثايل للم�صتقبل.
.........................................................................................................................

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

38 اأي العب��ارات االآتي��ة �ص��حيحة فيما يتعلق بغ��از كلوريد الهيدروج��ني وكلوريد 

البوتا�صيوم ال�صلب؟
الرابطة يف كلوريد الهيدروجني ت�ص��اهمية اأ.

بينما الرابطة يف كلوريد البوتا�صيوم اأيونية.
الرابطة يف كلوريد الهيدروجني اأيونية بينما ب.

الرابطة يف كلوريد البوتا�صيوم ت�صاهمية.
الرابطة يف كليهما اأيونية.ج.
الرابطة يف كليهما ت�صاهمية.د.
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39 ماذا يحدث عند ان�صهار اجلليد؟

ت�صبح جزيئات املاء اأكرب حجًما.اأ.
يحدث تغري كيميائي.ب.
تتك�رض الروابط املوجودة يف جزيء املاء.ج.
ت�صبح جزيئات املاء اأكرث حرية يف احلركة.د.

40 اأي �ص��ف يف اجل��دول االآتية �ص��حيح بالن�ص��بة للمركب��ات االأيوني��ة واملركبات 

الت�صاهمية فيا يتعلق بالتو�صيل الكهربائي؟
املركبات الت�صاهميةاملركبات االأيونية

تو�صل يف احلالة ال�صلبةتو�صل يف احلالة ال�صلبةاأ.
تو�صل يف احلالة ال�صائلةتو�صل يف احلالة ال�صائلةب.
ال تو�صل يف احلالة ال�صائلةتو�صل يف احلالة ال�صائلةج.
ال تو�صل يف احلالة ال�صلبةتو�صل يف احلالة ال�صلبةد.
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الفيزياء

4
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1 للمادة ثالث حالت اأ�شا�ش��ية هي الحالة ال�شلبة والحالة ال�شائلة والحالة الغازية، 

ويمك��ن للم��ادة اأن تتغير م��ن حالة اإلى اأخ��رى وفق المحتوى الح��راري )الطاقة 
الداخلية للجزيئات( التي تزيد اأو تقلل من قوى الترابط بين جزيئات المادة. 

يف ال�صكل املجاور كمية من الثلج كتلتها )10g( و�صعت على لهب 
ف�صخنت اإلى درجة حرارة  )C˚15(، اأجب عما يلي:

 \ماذا طراأ على كل من؟
  • كتلة املادة: ...............................................................	

• حجم املادة: .............................................................	
• امل�صافة بني جزيئات املاء: ............................................	
• كثافة املادة: ...............................................................	

2 الر�ص��ومات يف ال�صكلني )1( و)2( هي للمادة نف�ص��ها، اكتب حالة املادة يف كل 

�صكل منها، و ار�صم جزيئات املادة يف احلالة الغازية يف ال�صكل )3(:

-5˚C

حالة المادة:  ................

الشكل )1(

حالة المادة:  ................

الشكل )3(الشكل )2(
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3 املنظ��م البي��اين االآتي هو ملادت��ني يف حالت��ني فيزيائيتني خمتلفتني للم��ادة، وبع�س 

خ�صائ�صهما  الفيزيائية، ما حالة كل مادة؟

 .......................................................................................................... :X  املادة
.......................................................................................................... :Y املادة

4 املنظ��م البي��اين االآتي هو ملادت��ني يف حالت��ني فيزيائيتني خمتلفتني للم��ادة، وبع�س 

خ�صائ�صهما  الفيزيائية، ما حالة املادة Z؟ دّلل على �صحة اإجابتك.

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

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

Y المادةX المادة

الحجم ثابتقابلة للجريانالحجم غير ثابت

V المادةZ المادة

قابلة للجريانالحجم ثابتغير قابلة للجريان
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5 و�ص��عت كمية م��ن الثل��ج يف كاأ�س على 

�ص��طح طاول��ة يف غرفة املخت��رب، املراحل 
)�س( و )���س( و )ع( هي للكاأ�س نف�ص��ه 

خالل فرتات زمنية خمتلفة.
ما املرحلة التي كانت فيها درجة حرارة ما يف الكاأ�س ثابتة؟ \

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

 \ما ا�صم العملية الفيزيائية يف املرحلة )�س(؟
.........................................................................................................................

 \قارن بني املرحلتني  )�س(  و )�س( من حيث: 
      كتلة املادة: ...................................................................................................
     حالة املادة: ...................................................................................................

.1˚C 6 يف ال�صكل املجاور عندما ت�صبح درجة حرارة املواد

 \اأي املواد ال يتغري حجمها ب�صكل ملحوظ؟
.........................................................................................................................

 \اأي املواد يتغري حجمها ب�صكل ملحوظ؟
.........................................................................................................................

 \هل يرتفع املاء اأم ينخف�س يف الكاأ�س؟ وملاذا؟
.........................................................................................................................

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

س

ثلج ثلج 
وماء

ماء

ص ع

هواءماءنحاس

25˚C درجة حرارة األجسام
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 )1 cm3( 7 يظهر الر�صم البياين املجاور تغري حجم

من املاء النقي بتغري درجة حرارته.
 \ما درجة احلرارة التي يكون للماء عندها اأكرب كثافة؟

C˚4ب.C˚0اأ.

C˚10د.C˚8ج.

 \دّلل على �صحة اإجابتك.
.........................................................................................................................

8 ال�ص��كل التايل ميثل �ص��قوط �صعاع �ص��وئي على �ص��طح مراآة، متعنه، ثم اأجب عن 

االأ�صئلة التي تليه:

 ما نوع املراآة الظاهرة يف ال�صكل ال�صابق؟ .................................................... \
 \اأكمل م�صار االأ�صعة ال�صاقطة على املراآة.

 \من �صفات ال�صورة املتكونة داخل هذه املراآة:
معكو�صة – معتدلة – م�صاوية للج�صم.اأ.
معكو�صة – معتدلة – مكربة.ب.
معكو�صة – معتدلة – م�صغرة.ج.
معكو�صة – مقلوبة – م�صاوية للج�صم.د.

1.0005
V )cm3(

T )˚C(

1.0004
1.0003
1.0002
1.0001
1.0000

0 2 4 6 8 10
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9 و�ص��ع ج�ص��م اأمام مراآة م�ص��توية كما 

اجل�ص��م  كان  اإذا  الت��ايل،  ال�ص��كل  يف 
يبعد م�ص��افة 15 �صنتيمرًتا عن املراآة فاإن 

�صورته تبعد عن املراآة م�صافة:
15 �صنتيمرًتا.ب.30 �صنتيمرًتا.اأ.

7.5 �صنتيمرًتا.د.5 �صنتيمرتات.ج.

10 عندما يقرتب اجل�صم م�صافة 5 �صم من املراآة امل�صتوية فاإن �صورته تقرتب منه م�صافة:

10 �صم.ب.5 �صم.اأ.

2.5 �صم.د.15 �صم.ج.

11 كل مما ياأتي من خوا�س ال�صورة املتكونة باملراآة امل�صتوية عدا:

حقيقية.ب.م�صاوية للج�صم.اأ.

معتدلة.د.معكو�صة الو�صع.ج.

12 اإذا كانت الزاوية املح�ص��ورة بني ال�ص��عاع ال�ص��وئي ال�ص��اقط وال�ص��عاع ال�صوئي 

املنعك�س عن �صطح مراآة م�صتوية ت�صاوي ˚30 فاإن زاوية االنعكا�س ت�صاوي:
˚30ب.˚15اأ.

˚90د.˚60ج.

الجسم

عين المراقب

الصورة 
التقديرية
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13 لل�شوء خ�ش��ائ�ض فيزيائية مختلفة، فهو ي�شلك �شلوك الموجات من حيث الطاقة 

والظواهر الموجية كالحيود والتداخل وي�ش��لك �شلوك الج�شيمات في النت�شار 
والتفاع��ل مع الم��ادة والت�ش��ادم بجزيئاتها، وينتقل ال�ش��وء في الو�ش��ط الواحد 

المتجان�س  مثل الماء والهواء والفراغ في خطوط م�ستقيمة.
عندما ي�ش��قط  ال�شوء على �ش��طح غير منفذ كالمراآة ينعك�ض عنها، ويكّون �شوًرا 

لالأج�شام ال�شادر عنها.
وت�ش��تخدم مخططات الأ�شعة لتحديد مو�شع ال�شورة و�شفاتها كما في المخطط 

التالي:
 

اعتماًدا على ما �صبق، اأجب عن االأ�صئلة التالية:
 \اأكمل اجلدول التايل:

�صفات ال�صورةموقع ال�صورةر�صم املخططموقع  اجل�صم

...................FC O...................

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

مقلوبة
...................

محور أساسي

مرآة كروية مقعرة

cF
البؤرةمركز التكور

الصورة

الجسم

�صفات ال�صورة املتكونة
م�صغرة  1 .
مقلوبة  2 .

حقيقية: اأي ت�صتقبل على �صا�صة   3 .
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 \ا�صتخدم خمططات االأ�صعة لتحديد موقع �صورة القلم و�صفاتها. 

اأي مما يلي �صفات لل�صورة املتكونة للقلم يف ال�صكل املجاور؟ \
حقيقية وقائمة.اأ.
حقيقية ومقلوبة.ب.
حقيقية ومكربة.ج.
حقيقية وم�صغرة.د.

14 ما التغري الذي يطراأ على �ص��ورة القلم  اإذا اقرتب من مركز تكّور املراآة يف ال�صكل 

املجاور؟
تكرب وتقرتب من البوؤرة F.اأ.
تكرب وتقرتب من املركز c.ب.
ت�صغر وتقرتب من البوؤرة F.ج.
ت�صغر  وتقرتب من املركز c.د.

cF

cF

القلم

صورة
القلم

cF

القلم

صورة
القلم
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15 ما املو�صع الذي  تتكون عنده �صورة القلم يف املراآة يف ال�صكل املجاور؟

املو�صع a.اأ.

املو�صع b.ب.

املو�صع c.ج.

املو�صع d.د.

16 ما �صفات ال�صورة التي تتكون للقلم يف املراأة يف ال�صكل املجاور؟

قائمة وحقيقية ومكربة.اأ.

قائمة وحقيقية وم�صاوية للقلم.ب.

مقلوبة وحقيقية ومكربة.ج.

مقلوبة وحقيقية وم�صاوية للقلم.د.

17 تتبع م�ص��ار كل من ال�صعاعني )x  وy( يف ال�صكل 

املجاور، اأي ال�ص��عاعني م�صار انعكا�صه عن املراآة 
لي�س �صحيًحا؟ وملاذا؟

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

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

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

cba d

c F

cF

X
Y
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18 ا�ص��تخدم خمططات االأ�ص��عة لتحدد موق��ع القلم 

املتكون �ص��ورته يف املراآة يف ال�صكل املجاور، ثم 
ا�صتنتج �صفات ال�صورة.

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

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

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

19 عندما ينتقل  ال�ش��وء من و�شط �ش��فاف كالهواء اإلى و�شط �شفاف اآخر  كالزجاج 

ينحرف عن م�شاره، وي�شمى ذلك انك�شار ال�شوء، وعندما تكون �شطوح الأج�شام 
ال�سفافة منحنية مثل العد�سات، فاإن ال�سوء ال�ساقط عليها والنافذ منها يكّون �سوًرا 
لالأج�ش��ام ال�شادر منها وتتوقف �شفات ال�شورة على نوع العد�شة وموقع الج�شم 

منها.
وت�شتخدم مخططات الأ�شعة لتحديد مو�شع ال�شورة و�شفاتها كما يظهر في ال�شكل.

اعتماًدا على ما �صبق، اأجب عن االأ�صئلة التالية:

cF

صورة
القلم

محور أساسي

عدسة رقيقة مجمعة

F
بؤرة

F
بؤرة

الصورة

الجسم

�صفات ال�صورة املتكونة
م�صغرة  1 .
مقلوبة  2 .

حقيقية: اأي ت�صتقبل على �صا�صة   3 .
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 \ا�صتخدم خمططات االأ�صعة لتحديد موقع �صورة القلم  و�صفاتها. 

ما �صفات ال�صورة املتكونة للقلم يف ال�صكل املجاور؟ \
مكربة وقائمة.اأ.
م�صغرة ومقلوبة.ب.
م�صاوية للقلم وقائمة.ج.
م�صاوية للقلم ومقلوبة.د.

ما التغري الذي يطراأ على �صورة القلم  اإذا اقرتب من العد�صة  يف ال�صكل املجاور؟ \
تكرب وتقرتب من العد�صة.اأ.
تكرب تبتعد عن العد�صة.ب.
ت�صغر وتبتعد عن العد�صة.ج.
ت�صغر وتقرتب من العد�صة.د.

20 ما املو�صع الذي  تتكون عنده  �صورة القلم يف العد�صة يف ال�صكل املجاور؟

املو�صع b.ب.املو�صع a.اأ.

املو�صع d.د.املو�صع c.ج.

عدسة رقيقة مجمعة

F F

�صفات ال�صورة املتكونة

F F
الصورة

القلم

F F

F F
a b c d
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21 ما �صفات ال�صورة  املتكونة  للقلم يف العد�صة يف ال�صكل املجاور؟

قائمة  وحقيقية ومكربة.اأ.

قائمة  وحقيقية وم�صاوية للقلم.ب.

مقلوبة وحقيقية ومكربة.ج.

مقلوبة  وحقيقية وم�صاوية للقلم.د.

22 تتب��ع م�ص��ار كل م��ن ال�ص��عاعني )x  وy( يف 

ال�صكل املجاور، اأيُّ ال�صعاعني م�صار انك�صاره 
يف العد�صة لي�س �صحيًحا؟ وملاذا؟

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

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

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

23 ا�ص��تخدم خمطط��ات االأ�ص��عة لتح��دد موق��ع 

القلم املتكون �ص��ورته يف العد�صة يف ال�صكل 
املجاور، ثم ا�صتنتج �صفات ال�صورة.

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

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

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

F F
الصورة

القلم

F F

X

Y

F F
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24 ي�س��در ال�س��وت ع��ن الأج�س��ام المهتزة مث��ل الوتر وف��ق ت��رددات معينة يمكن 

  )20 Hz – 20 kHz( ش��ماعها م��ن قب��ل الإن�ش��ان اإذا كان��ت  في ح��دود�
والت��رددات الت��ي تزي��د ع��ن ذل��ك اأو تقل ل ي�ش��معها الإن�ش��ان، وقد ت�ش��معها 
حيوانات اأخرى، ي�ش��لك ال�شوت �شلوك الموجات  في خوا�شه  من تردد وطول 
موجي و�ش��رعة انت�ش��ار، يحدث لل�ش��وت  انعكا�ض وتداخل وحيود وانك�شار، 
ولكنه موجات مادية ل تنت�س��ر في الفراغ بل في و�سط مادي. ال�سوت الم�سموع 

بعد انعكا�شه عن حاجز ي�شمى ال�شدى. 
 \ي�صمع اأحمد �صدى �صوته بعد ارتداده عن �صطح 
اجلبل العاك�س لل�ص��وت والذي يبعد عن اأحمد 
م�صافة تزيد عن )17m(. ماذا يحدث لل�صوت 

اإذا كانت امل�صافة بني اأحمد واجلبل )19m(؟
.........................................................................................................................

(، فهل تتوقع اأنه ي�ص��تطيع  \ 17m( اإذا كان��ت امل�ص��افة بني اأحمد واجلبل اأق��ل من 
�صماع  �صدى �صوته؟   

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

تُ�شتغل ظاهرة ال�شدى في عدد من الآلت 
وفي ع��دد م��ن المجالت، خا�ش��ة اآلت 
ال�ش��بر )ال�ش��ونار( وال��رادارات، وهن��اك 

كائنات حية تعتمد على ظاهرة ال�شدى.
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 \ا�صتنتج من ال�صورة ال�صابقة ا�صم كائن حي يعتمد على ظاهرة ال�صدى:
 �اخلفا�س
 �احلمامة

 �اجلمل
 �الع�صفور

 \ما ا�صم الظاهرة التي  يعتمد عليها هذا الكائن يف حتديد موقع فري�صته لياًل؟
.........................................................................................................................

25 وقف��ت �ص��فينة يف عر�س البحر بالقرب من ميناء الفجرية، ف�ص��در من جهاز فيها  

�ص��وًتا باجتاه جبل، ثم ا�ص��تقبل اجلهاز ال�ص��وت املنعك�س  بعد )8s(، فاإذا كانت 

م�شاعدة
d = v × t

  .)340m/s( رضعة ال�صوت يف الهواء�
 \اح�صب بعد ال�صفينة عن اجلبل.

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

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

26 اإذا �ص��در ال�صوت من ذات ال�صفينة املذكورة يف ال�صوؤال ال�صابق ولكن باجتاه قاع 

 .)1533m/s( و�رضعة  ال�صوت يف ماء البحر ،)0.5s( البحر، وا�صتقبل بعد
 \اح�صب عمق البحر يف  مكان وقوف ال�صفينة.

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

.........................................................................................................................
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27 يظه��ر املنظ��م البي��اين املج��اور �رضع��ة 

ال�ص��وت يف بع���س الأو�ص��اط  املادية،  
اأجب عما يلي:

 \اأي الأو�صاط �سعة ال�صوت فيه الأكرب؟
الزئبقب.ماء البحراأ.
احلديدد.الهواءج.

 \قارن بني �رضعة ال�صوت يف املواد ال�صائلة و�رضعة ال�صوت يف  املواد ال�صلبة.
.........................................................................................................................

 \قّدر �رضعة ال�صوت يف مادة االأملنيوم.
.........................................................................................................................

28 الرافعة اآلة ب�ش��يطة تتكون من �ش��اق ترتكز على نقطة ثابتة ت�شمى نقطة الرتكاز. 

يوجد ثالثة اأنواع من الروافع تبًعا  لمواقع نقطة الرتكاز والثقل )الحمل( والقوة 
المطبقة، والآلت الب�ش��يطة ت�شاعد على بذل �ش��غل على قوة اأو تغير اتجاه القوة 

المطبقة.
 \ املق�س املو�صح يف ال�صورة املجاورة 
يعدُّ من الروافع، �ص��ع رقم امل�صطلح 
اأم��ام التعريف املنا�ص��ب يف اجلدول 

االآتي:

m/s سرعة الصوت بوحدة

6000
4000
2000

0 الهواء ماء البحر الحديد النحاس الزئبق
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التعريفالرقمامل�صطلحالرقم
امل�صافة بني نقطة االرتكاز والقوةاجلهد1
القوة املبذولة لتحريك املق�ساحلمولة2
امل�صافة بني نقطة االرتكاز واملقاومةذراع اجلهد3
اجل�صم الذي يتم ق�صه باملق�سذراع احلمولة4

29 اإذا علمت اأن:

ال�صغل المبذول = ال�صغل الناتج   

القوة المطبقة×100القوة الناتجة=الفائدة الميكانيكية
         

ال�صغل الناتج=الكفاءة الميكانيكية
ال�صغل المبذول          

 ،)900N( الثق��ل  املج��اور، وزن  ال�ص��كل  يف 
ونقط��ة تاأث��ري الق��وة املطبقة يبع��د )1.2m( عن 
نقط��ة االرت��كاز، بينما مرك��ز الثقل يبع��د عنها 

.)0.20m(
 \اح�صب القوة الالزم تطبيقها لرفع الثقل.

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

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

 \اح�صب الكفاءة  امليكانيكية للرافعة.
.........................................................................................................................

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

W = F1 × d1 = F2 × d2

القوة الناتجة
F2

القوة المطبقة
F1

المركز

d
1

d
2



98

30 اأي مما يلي متثله املواقع A،B،C  للرافعة يف ال�صكل املجاور؟

ABC
نقطة االرتكازالقوة الناجتةالقوة املطبقةاأ.

القوة الناجتةنقطة االرتكازالقوة املطبقةب.
القوة املطبقةنقطة االرتكازالقوة الناجتةج.
القوة الناجتةالقوة املطبقةنقطة االرتكازد.

31 م��ا  مقدار كل م��ن الفائدة امليكانيكية وال�ص��غل 

الناجت للرافعة يف ال�صكل املجاور؟
ال�صغل الناجت الفائدة امليكانيكية 

J 525اأ.
J 5125ب.
J 20125ج.
J 2025د.

32 يتطلب دفع ج�شم على �شطح مائل قوة اأقل من القوة الالزمة لرفع الج�شم مبا�شرة 

اإلى اأعلى لالرتفاع الراأ�ش��ي نف�ش��ه، على الرغم من بذل  �ش��غل مت�شاوي  في كلتا 
الحالتين.

    
طول المنحدر=الفائدة الميكانيكية

ارتفاع المنحدر         

A

C

B

100N

0.25m

500N

االرتفاع  طول السطح المائل
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(، ما الفائدة  \ 2m( ي�ص��تخدم لدفع �ص��ندوق اإلى ارتف��اع )6m(  منح��در طوله
امليكانيكية للمنحدر؟

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

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

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

وزن  املج��اور  ال�ص��كل  يف   33

ال�ص��ندوق )40N(، اح�صب 
اأقل قوة تلزم لدفع ال�ص��ندوق 

الأعلى املنحدر.
.........................................................................................................................

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

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

34 يف ال�صكل ال�صابق، اح�صب ال�صغل الالزم لرفع ال�صندوق اإلى اأعلى ال�صطح.

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

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

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

0.5 m
2 m
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