
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               التربية وزارة

                                                                                             االبتدائية للمرحلة المشتركة الفنية اللجنة

 نفصم اندراسً األولثنك أسئهخ نهصف اخلبيس ا

 و (9102/9191)نهعبو اندراسً 

 (0منىذج )

 أوالً : األسئهخ ادلىضىعٍخ 
  

ادلقبثم  يف ادلرثع (  )خين انعجبراد انتبنٍخ ثىضع عالي نكمعهًًٍب اإلجبثخ انصحٍحخ  اخرت انسؤال األول :

 ذلب

 -: ًٌثهه انكىكب رقى أربعت يٍ انكىاكب ، انكىكب انًُاسب نهعٍش عهٍه انجدول ٌىضح خىاص -1

 

     (1           )                   (2)                         (3       )                         (4 ) 
 

 انتفسٍز انصحٍح نحدوث فصىل انسُت هى : -2

 

 ١ًِ ِحٛر األرض ٚ دٚراْ األرض حٛي اٌشّص        ١ًِ ِحٛر األرض ٚدٚراْ اٌشّص حٛي األرض             

 

 ١ًِ ِحٛر األرض ٚدٚراْ اٌشّص حٛي ِحٛر٘ب       ر٘باألرض ٚ دٚراْ األرض حٛي ِحِٛحٛر ١ًِ          

 

 :ًٌثم َسبت األكسجٍٍ فً انغالف انجىي نألرض هى نذي نجشء انًظهم اا -3

                                                                                                                                       
   

 

 

 

 (4كىكب ) (3كىكب ) (2كىكب ) (1كىكب )

 حذ٠ذ

 ِٕخفضخحرارح 

 غبز ا١ٌٕترٚج١ٓ 

 حرارح ػب١ٌخ

 ضٙٛي ٚٚد٠بْ

 غبز ثبٟٔ أوط١ذ اٌىرثْٛ

 حرارح ِٕبضجخ

 + غالف جِٛٞبء 

 ٚجٛد اٌجبرث١خ

 ِٕخفضخ حرارح 

 غبز ا١ٌٕترٚج١ٓ

١٢٪  ٥٥٪  ٨٧٪  ٢٪  ١٢٪  



 

 -إنى انجهاس انتُفسً : ال ٌُتًًأحد األعضاء انتانٍت  -4

 

 ٞاٌمفص اٌصذر          اٌحجبة اٌحبجس              اٌرئتبْ                   األٔف                     

 

 -: تجًع َتٍجت تتشكم انجهطت وٌتىقف انُشٌف -5

 

 ور٠بد دَ ث١ضبءٚحّراء ور٠بد دَ                        صف١حبد ٚور٠بد دَ ث١ضبء   

 ٚثالزِب ءور٠بد دَ ث١ضب                      َ حّراءصف١حبد ٚور٠بد د   

 

 انسؤال انثبنً : أكتت ثني انقىسني االسى أو ادلصطهح انعهًً اندال عهى كم عجبرح ين انعجبراد انتبنٍخ:-
 

 ....(......).........                ػجبرح ػٓ تجّغ ِٓ إٌجَٛ ٚاٌىٛاوت ٚاأللّبر ٚأجطبَ و١ٔٛخ أخرٜ. -1

 ....(......).........    وطج١ٓ. األد ِٓ شأ ثتأث١ر األشؼخ فٛق اٌجٕفطج١خ ٠ٚتىْٛ ِٓ ثالث رراغبز ٠ٕ -2

 ....(...........)....                            .  دل١ك رٚ جذراْ رل١مخ ٠ّر ػجر٘ب األوطج١ٓٚػبء دِٛٞ  -3

 ....(......).........            جسء صغ١ر ِٓ اٌذِبؽ  ٚ٘ٛ ِروس اٌحروخ ٚاٌتٛازْ فٟ جطُ اإلٔطبْ.  -4

    ..(........).........             .  ٠ٕتج ػٓ فمذاْ اٌذَ ِٓ اٌجٙبز اٌذٚرٞ ثطجت تّسق األٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ  -5

                 

 بٌنبسجهجملًىعخ )ة( وأكتت رقًهب أيبو يباخرت انعجبرح ين ا خول انتبنٍاانسؤال انثبنث:  يف اجلد
 ىعخ ) أ ( :ين عجبراد اجملً

 اٌّجّٛػخ ) ة ( اٌّجّٛػخ ) أ ( اٌرلُ 

  (   ) 

 

  (    ) 

ٔط١ج لٛٞ ِرْ ٠ّطه ثبٌؼظبَ ِؼب ػٕذ  -

 اٌّفبصً 

 

٠ّٕغ احتىبن اٌؼظ١ّٓ ٔط١ج ِت١ٓ ِرْ  -

 أحذّ٘ب ثبألخر 

 

 اٌّفصً(  1) 

 

 اٌغضرٚف(  2) 

 

 رثبطاٌ(  3) 

 

 اٌّجّٛػخ ) ة ( اٌّجّٛػخ ) أ ( اٌرلُ

   ( ) 

 

 (    ) 

 ػ١ٍّخ اٌش١ٙك  -

 

 ػ١ٍّخ اٌسف١ر  -

 

 .حجُ اٌرئت١ٓ ٠مً(  1) 

 .ال ٠تغ١ر حجُ اٌرئت١ٓ (  2) 

 .حجُ اٌرئت١ٓ ٠س٠ذ(  3) 

 

 

 



 

 

نهعجبرح غري  (:أكتت ثني انقىسني كهًخ ) صحٍحخ ( نهعجبرح انصحٍحخ وكهًخ  ) خطأ  راثعنانسؤال ا
 -:انصحٍحخ يف كم ممب ٌأتً

                                ....(     .......).........                                        .رة اٌتجبٔخ  وٛوت األرض جسء ِٓ ِجرح د -1

               ....(     .......).........                      اٌتطٛر اٌصٕبػٟ ٠حبفع ػٍٝ ضالِخ طجمبد اٌغالف اٌجٛٞ  -2

                          ....(   .......).........                                   .اٌرئ١ط١خ فٟ اٌذِبؽ اٌحجبة اٌحبجس ِٓ األجساء -3

 ....(     .......).........                    ػٍٝ إٌتئبَ اٌؼظبَ اٌّىطٛرح فٟ جطُ اإلٔطبْ ٠طبػذ اٌىبٌط١َٛ -4

 ....(   .......)......... .ػٓ ز٠بدح غبز ثبٟٔ أوط١ذ اٌىرثْٛ فٟ اٌٙٛاءتٕتج ظب٘رح اإلحتجبش اٌحرارٞ  -5

   

 ثبنٍبً : األسئهخ ادلقبنٍخ

 

 انسؤال اخلبيس : اخرت اإلجبثخ انصحٍحخ يًٍب ٌهً ،  يع ذكر انسجت :- 
 

 يعظى األقًار انصُاعٍت تدور فٍها انتى طبقت ان -1

 

اٌث١رِٛضف١ر                    اٌطتراتٛضف١ر                                 

............................................................................................. -انسبب :  

 

 -انضزورٌت نإلَساٌ فً حانت كسىر انعظاو هً : انًغذٌاثيٍ  -2

 

 اٌىبٌط١َٛ                                                              اٌحذ٠ذ                        

 انسبب :...............................................................................................

 

 -هً : عطً انهٍكم انعظًً انقدرة عهى اإلَحُاء واإلنتفاف ت -3

 

 اٌؼّٛد اٌفمرٞ                   ّفبصً                اٌ                    

 

 انسبب : ....................................................................................................

 
 

 

 

 



 

 انسؤال انسبدس : أكًم ادلنظًبد انشكهٍخ انتبنٍخ :-
 

                                                -ة                                                                                 - أ

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 انسؤال انسبثع : أكًم جدول ادلقبرنخ انتبيل :-

  انسؤال انثبين : قبثم ثني كم ممب ٌهً ثكتبثخ وجه انشجه ثٍنهًب :

 
 
 

 
 انسؤال انتبسع : عهم يب ٌهً تعهٍال عهًٍب سهًٍب :-

 
 . ٌىٛوت األرض  حراد أ١ّ٘خ وج١رجمخ األٚزْٚ ط -1

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

 

 .أصٙبر اٌج١ٍذ فٟ اٌمطت اٌشّبٌٟ ٌٍىرح األرض١خ  -2

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

 

 كريات الدم البيضاء كريات الدم الحمراء أوجه المقارنة

 .............................. .............................. من حيث الوظيفة

 

 وجه الشبه

موسفيررالثي الميزوسفير   

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

درب التبانةمجرة   

 ---------- الكواكب

 --------- ذاتية اإلضاءة

الجهاز 
.............  

 المرئ

 

 

 األمعاء

........... 

 

 الفم

قمارأ  



 

 انسؤال انعبشر : حم ادلشكالد واختبذ قرار 
 

، أػظ حٍٛال  ٌٝ تٍف اٌّسرٚػبد إِّب أدٜ  ٠ؼبٟٔ ِٓ أتشبراٌحشراد فٟ ِسرػتٗحّذ أاٌّسارع 

 دْٚ اٌضرر فٟ اٌج١ئخ.اٌّشىٍخ  حً ػٍٝ  ٌتطبػذٖٚالؼ١خ  

 احلم :
..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  
 انسؤال احلبدي عشر : أكتت انجٍبنبد عهى انرسى انتبيل: -

 
 الفصل من فصول السنه اسم اكتب   -1

 :يكون في المنطقة المشار اليها بالسهم

 

 
 

 
  انعصبًاكتب أجشاء انجهاس  -3                       الغالف الجويطبقة  ظلل -١

 المشار لها بالسهم:                            :تحدث بها الظواهر الجويةالتي 
 

 

 

 

 

 

                                                                                     

6 
 

 

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

 

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

........... 

..................... 
٢ 

١ 

٣ 

٤ 


