
 
 

                                                                                                                                  

                              وزارح انرتثيخ                                                                 
                                                   انهجُخ انفُيخ املشرتكخ نهًردهخ االثزذائيخ

 األول  انذراضي ثُك أضئهخ نهصف اخلبيص انفصم                                  

 و ( 9102/9191) نهعبو انذراضي
 (4منىرج )

 

 

       أوالً : األضئهخ املىضىعيخ

  ( )  اإلجبثخ انصذيذخ عهًيًب نكم يٍ انعجبراد انزبنيخ ثىضع عاليخ اخرت انطؤال األول :
 : يف املرثع املقبثم هلب

 

  :أعخٍ كٕاكب انًجًٕػت انشًغٛت  -1

 األسض                ػطاسد                      نضْشةا                     انًشٚخ  

 

  :% فٙ انغالف انجٕ٘  21انغاص انز٘ ٕٚجذ بُغبت  -2

 ٍٛاألكغج   ٍٛانُٛتشٔج                  ٍٛانٓٛذسٔج   ٌٕثاَٙ أكغٛذ انكشب 

 

 : ػذدْا يتحذِ غاص األٔصٌٔ ٚتكٌٕ يٍ رساث أكغجٍٛ  -3

 1                         2                                 3                     4 

 

  :ْٕ أحذ أجضاء انذو ٚمتم انجشاثٛى ٔٚحًٙ انجغى يٍ األيشاض -4

 خالٚا انذو انحًشاء  خالٚا انذو انبٛعاء            ٕٚتانصفٛحاث انذي                   انبالصيا 

 

  :يشكض انحشكت ٔانغٛطشة ػهٗ انتٕاصٌ فٙ جغى االَغاٌ ْٕ  -5

 انًخ   نشٕكٙ               انحبم ا        انُخاع انًغتطٛم انًخٛخ  



 
 

 

 أكزت ثني انقىضني كهًخ ) صذيذخ ( نهعجبرح انصذيذخ و كهًخ ) خطأ (  : يانثبَ انطؤال
 غري انصذيذخ عهًيب يف كم ممب يأري:  نهعجبرح

 
 (..)................                         .بانغتشاعٕعفٛشلش  نرأسض عؼشف األانغالف انجٕ٘  غبمت -0

 

 (..................)                             .ٚحًُٛا يٍ األشؼت فٕق انبُفغجٛت انعاسةغاص األٔصٌٔ   -2

 

 (...................)                                .ٚشعفغ انحجا  انحاجض إنٗ األػهٗ فٙ ػًهٛت انشٓٛك  -3

 

 (   ..................)         .عؼاف انًصا  بانشػاف ْٙ سفغ سأعّ إنٗ أػهٗ انطشٚمت انصحٛحت إل -4

         

 (....................)           عبذأ شؼٛشاث ديٕٚت جذٚذة بانتكٌٕ نتًذ يُطمت انكغش بانذو ٔانكانغٕٛو. -5

 
  جبراد انزبنيخ:انع يٍ مكى عه ذالاكزت ثني انقىضني املصطهخ انعهًي ان: ثانثبن انطؤال 

  
                                                                                                    (........................)        .ػباسة ػٍ عجًغ يٍ انُجٕو ٔانكٕاكب ٔاأللًاس ٔأجغاو كَٕٛت أخشٖ -1

      

 (........................)             سظٛت.ٙ ٔانجُٕبٙ نهكشة األخػ ًْٔٙ يائم ًٚش بانمطبٍٛ انشًان -2

 

 (........................)        .ػعٕ ػعهٙ كٛغٙ انشكم ٚخط انطؼاو ٔٚخهطّ بؼصاساث ْعًٛت -3

 

 (.........................)                           .َغٛج يتٍٛ يشٌ عتكٌٕ يُّ أجضاء يٍ انٓٛكم انؼظًٙ -4

 

 اإلجشاءاث انتٙ ًٚكٍ عمذًٚٓا إنٗ انًصا  فٙ يكاٌ انحادث لبم انٕصٕل إنٗ يشكض  -5

 (........................)  انشػاٚت انصحٛت.

 



 
 

 انرقى  خثبكزرنك ثو ة(يٍ اجملًىعخ )أ( يب يُبضجهب يٍ اجملًىعخ ) اخرتيف اجلذول انزبيل : انطؤال انراثع 
  : أيبيهباملُبضت 

  

 انًجًٕػت )   (  انًجًٕػت ) أ ( انشلى

)    ( 

 

 

)     ( 

 . ( ألًاس 8كٕكب نّ )  -
 

 

 كٕكب نٛظ نّ ألًاس. -

 عطارد. -1

 

 َبتٌٕ. -2

 

 .انًشٚخ -3

 

 انًجًٕػت )   (  انًجًٕػت ) أ ( انشلى

 (    )  

 

)    ( 

 

 غبمت عؼكظ يٕجاث انشادٕٚ إنٗ األسض.  -

 

اػٛت حٕل غبمت عذٔس فٛٓا يؼظى األلًاس انصُ -

 األسض.

 اإلكغٕعفٛش. -1

 

 .انًٛضٔعفٛش -2

 

 األَٕٕٚعفٛش -3

  األضئهخ املقبنيخ  :ً ثبَيب
 

 : ملب يأري رعهيالً عهًيًب ضهيًًب  عهم  انطؤال اخلبيص: 

 . عتًشٌٚخفك انمهب عشٚؼاً ػُذيا  – 1

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

 . عتجًغ انصفٛحاث ػُذ يٕظغ انجشح -2

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

 :جت عهى املطهىة فيًب يهيأ:  انطبدشانطؤال  

 ًٚكٍ أٌ عتؼشض غبمت األٔصٌٔ إنٗ عذيٛش بفؼم ػٕايم يختهفت أركش إثُاٌ يُٓا. -1

 ....................................................-أ

 - ................................................. 

 اث انغالف انجٕ٘ نرأسض.عاليت غبم التشح غشلاً نهؼُاٚت ٔانًحافظت ػهٗ -2     

 ........................................................................... -أ         

         - .......................................................................... 

 

4 4 

4 4 



 
 

  : واختبر انقرار دم املشكالد: انطبثع  طؤال ان
 .نًشكهت ْشاشت انؼظاو ٔآاليٓا انتٙ لذ عٕاجّ سائذ انفعاء حالً التشح  -1

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

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

 

 أكزت ثني انقىضني كهًخ ) صذيذخ ( نهعجبرح انصذيذخ و كهًخ ) خطأ ( انطؤال انثبيٍ :
 يف كم ممب يأري: ,يع وضع خط حتذ اخلطأ إٌ وجذ يع رصذيذهغري انصذيذخ  نهعجبرح

 
 (......................)                                 غٙ.فٙ انُظاو انشً انشابغ ْٕ انكٕكباألسض  -1

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

 

 ()........................   ػُذ إعؼاف حانت إغًاء أِيم انشأط جاَباً ٔإنٗ انخهف.                     -2

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

 

 ().........................       ٔغاصاث أخشٖ. األكغجٍٛاالحتباط انحشاس٘ َاعج ػٍ صٚادة غاص  -3

............................................................................. 
 : انزبيل ملخططا: أكًم انزبضع طؤال ان
 (أ)

 

 
 
 

 

 

 

  خطىاد إضعبف انُسيف ( )
 
 

 السناجب النباتات

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

رفع الجزء  -1
المصاب فوق 
 مستوى القلب.

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

.  

استخدم شاشًا  -3
معقمًا واضغط بقوة 

 على الجرح

4-
..................

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

 تأثير ارتفاع درجة حرارة األرض على كال من:



 
 

                 : أكزت انجيبَبد عهى األشكبل انزبنيخ:انطؤال انعبشر
 

 الشكل ٌوضح طبقات الغالف الجوي :             - 1
 

   (....) مشار إلٌها بالرقم تحمً األرض من خطر الشهبالتً طبقة ال -

 حًٙ األسض يٍ األشؼت انعاسة )....(        غبمت ع -

                                                                    

                                           

     

 الشكل ٌوضح الجهاز العصبً :  -2

 ..........( ٌمثل ......1الجزء رقم ) -

 (عكس ٌمثله الرقم )....الجزء المسؤول عن الفعل المن -

 

 

 

 

 

 

 الشكل ٌوضح الجهاز التنفسً :  -3 

 أكتب البٌانات الناقصة على الرسم . -

 

 

 

 

 

 

 ثبنُجبح وانزىفيق
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