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 الأسئلة الموضوعية

 (2×8) -( في المربع المقابل لها:الإجابة الصحيحة علمياً لكل من العبارات التالية وضع ) أختر -:السؤال الأول

 :  ما تسمى في مكان كلهاالمكونات الحية وغير الحية التي تتواجد  –1

 النظام البيئي                   التجمع                 الموطن الطبيعي              المجال                   

 :  سلسلة الغذائية والشبكة الغذائيةأحد الكائنات الحية التالية تبدأ به ال –2

           

 

 ، ومي المبينة أسفل كل بطاقة لمدة ثم قمت بوضعها في األماكن التالية البطاقاتإذا قمت بوضع الفازلين على  -3

 :الموجودة في البطاقةيكون التلوث أكبر ما يمكن على س

 

 

 

 يستخدم الجهاز المقابل في قياس كثافة السوائل ، ويسمى:  -4

 الفولتميتر                   األميتر                       الباروميتر                الهيدروميتر         

 :حجم الجسم المغمور وقوة دفع السائلن الشكل الذي يعبر عن العالقة بي -5

          

 

 ( هي لمركب:MgOالصيغة التالية ) -6

 أكسيد الزئبق              أكسيد المغنسيوم           أكسيد النحاس             أكسيد الصوديوم          

 ( : PHلألحماض درجة حموضة ) قوة  -7

  (7(              أقل من )7أكبر من )               14إلى  0من                           7       

  :( تمثل الـ%5يبين الرسم البياني المقابل نسب أجزاء التربة الدبالية، النسبة ) -8

 معادنال   العضوية        مواد الالماء                        الهواء                                 
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5% 

25% 25% 

45% 



2 
 

2 

 

 

 (1×8) -:( أمام العبارة غير الصحيحة علمياً  ×لصحيحة و إشارة ) ا العبارة أمام(  √ضع إشارة  )   -:لسؤال الثانيا

 )...............(                                     اللحوم على الطاقة من النبات بشكل مباشر. آكل يحصلالشكل،  في -1

 )...............(         . راضي الزراعية الخصبة وبناء مساكن اإلنسان عليهاالتعدي على األالرعي الجائر هو  -2

 )...............(                                              . التلوث هو إدخال المواد الضارة إلى البيئة الطبيعية -3

 )...............(                                             المدن.  في المناطق الريفية يكون الهواء أقل نقاوة من -4

 )...............(                      . ية كبيرة من الملح للماء وتحريكهيمكن جعل البيضة المقابلة تطفو بإضافة كم -5

 )...............(                   ( وبالتالي عند وضعه في حوض ماء فإنه سيغوص. 3g/cm 0.5للخشب كثافة )  -6

 )...............(                                                                     الشكل المقابل يعبر عن جزيء مركب.  -7

 .......()........                               تعيش ديدان األرض في التربة الفقيرة بالمواد العضوية.                   -8
 

 (1×6)(:أ)المجموعة عبارات من يناسبها ما أمام رقمها واكتب(ب)المجموعة من العبارة اختر التالي الجدول في-:السؤال الثالث
 

 ب()مجموعة مجموعة ) أ ( الرقم   

)....( 

 

..(..) 

 جزيئات تشير لمادة لها حجم ثابت وشكل غير ثابت. -

 

 .ينغير ثابتجزيئات تشير لمادة لها حجم وشكل  -

1  

 

3 

)....( 

 

 

..(..) 

 شكل يتكون فيه حمض الالكتيك. -

 

 

 شكل يستخدم في تركيبه حمض الكبريتيك -

4  

 

 

6  

)....( 

..(..) 

 مادة داكنة اللون تتكون عند تحلل بقايا الحيوانات والنباتات. -

طبقة تتأثر بالتجوية تدريجيا، فتتفتت إلى جزيئات أصغر  -

 مكونة المادة األساسية للتربة. فأصغر،

 

7-  

8-  

9-  

 

 

 الأسئلة المقالية
 

 (1×2)يحدث في كل من الحالات التالية؟ أن تتوقع ماذا -:السؤال الأول
  .للنباتات والطحالب في البيئة البحرية المقابلة -1

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

 عند إضافة كمية من برمنغنات البوتاسيوم إلى الماء. -2

...........................................................................................  
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 (1×3) -:علل لما يأتي تعليلاً علمياً دقيقاً  -:الثانيلسؤال ا

  ام بيئي.يعتبر الشكل المقابل نظ -1

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

 .ال يعتبر ردم اإلطارات المقابلة حل مناسب للتخلص منها -2

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

 نالحظ عند قراءة الملصقات على غالبية األطعمة أنه يتم إضافة األمالح للغذاء. -3

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

 (1×6) -:أي مما يلي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب -:الثالثلسؤال ا

 ( التندرا –األفالج  –التايغا  –السافانا )  -1

 ............................................الذي ال ينتمي للمجموعة: .............................

 ......................................السبب: .........................................................

 

 ( حمض الهيدروكلوريك –حمض األسكوربيك  –حمض الكبريتيك  –سيد الكالسيوم أك)  -2

 الذي ال ينتمي للمجموعة: .........................................................................

 .............السبب: ..................................................................................

 

 (المعادن  –البالستيك  –المادة العضوية  –الهواء  –الماء )  -3

 الذي ال ينتمي للمجموعة: .........................................................................

 ....................السبب: ...........................................................................

 (1/2×4) -:ادرس المعادلة التالية جيداً ثم أكمل جدول المقارنة التالي -:الرابعلسؤال ا

 

 

 

 وجه المقارنة
 مادة ال تشتعل

 وال تساعد على االشتعال

 

 مادة تشتعل

 ..................... ..................... اسم المادة

 نوع المادة

 مركب / عنصر

 

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

 

..................... 
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 (1/2×2) -:ادرس الشكل المقابل جيداً ثم أجب عن المطلوب -الخامس:لسؤال ا

 

 

 

 

  يوجد أقوى حمض في ................................ -1

 ل األمونيا لون ورق تباع الشمس إلى اللون ......................يحو   -2

 (1×2) -الشكل المقابل يبين مردم القرين ادرسه ثم أجب: -:السادسالسؤال 

 غير العضوية ( –هي النفايات ) العضوية  ردممفي ال النفايات التي يتم استغاللها -1

 وعند تحلل هذه النفاايات ينتج غاز ..............................................

 .....................................يستخدم الغاز الناتج في .................. -2

 (1×2) -ادرس الأشكال المقابلة جيداً ثم أجب عن المطلوب: -: السابعالسؤال 

 .......= ........ على الجسم المغمور قوة دفع السائل -1

 ......................وزن السائل المزاح = .................

  .........................السبب: ............................ -2

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

 

 (1/2×2) -:يوضح الشكل المقابل أربعة سوائل مختلفة في الكثافة وضعت داخل وعاء -:لثامنالسؤال ا

 ......(لسائل األكبر كثافة هو الرقم )..ا -1

 ماذا يحدث لسفينة كانت تبحر في السائل -2

 (؟3( وانتقلت للسائل رقم )2م )رق

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

 (1/2×2) -:أدرس التربة التالية ثم أجب عن المطلوب -:التاسعلسؤال ا

 تصنف التربة المقابلة على أنها -1

 رملية ( –طميية  –تربة ) طينية 

 ا:يتم تحسين التربة المقابلة بحيث نضيف له -2

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

 

 نيوتن 2 نيوتن 5

3     2     1      4 

 الطفو

 رقم السائل

 دعائنا لكم بالنجاح والتفوقمع 
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 الأسئلة الموضوعية

 (2×8) -( في المربع المقابل لها:الإجابة الصحيحة علمياً لكل من العبارات التالية وضع ) أختر -:السؤال الأول

 :  تسمى في مكان ما كلهاالمكونات الحية وغير الحية التي تتواجد  –1

 التجمع  الموطن الطبيعي            المجال                                         النظام البيئي             

 :  سلسلة الغذائية والشبكة الغذائيةأحد الكائنات الحية التالية تبدأ به ال –2

           

 

 ، ومي المبينة أسفل كل بطاقة لمدة ثم قمت بوضعها في األماكنالبطاقات التالية إذا قمت بوضع الفازلين على  -3

 يكون التلوث أكبر ما يمكن على البطاقة الموجودة في:س

 

 

 

 يستخدم الجهاز المقابل في قياس كثافة السوائل ، ويسمى:  -4

 الفولتميتر                   األميتر                       الباروميتر                الهيدروميتر         

 :حجم الجسم المغمور وقوة دفع السائلالشكل الذي يعبر عن العالقة بين  -5

          

 

 ( هي لمركب:MgOالصيغة التالية ) -6

 أكسيد المغنسيوم           أكسيد النحاس             أكسيد الصوديوم      أكسيد الزئبق                  

 ( : PHلألحماض درجة حموضة ) قوة  -7

  (7(              أقل من )7أكبر من )               14إلى  0من                           7       

  :( تمثل الـ%5الدبالية، النسبة )يبين الرسم البياني المقابل نسب أجزاء التربة  -8

 الماء                        الهواء                       المواد العضوية           المعادن          
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 (1×8) -:( أمام العبارة غير الصحيحة علمياً  ×لصحيحة و إشارة ) ا العبارة أمام(  √ضع إشارة  )  -:السؤال الثاني

 ( × شكل، يحصل آكل اللحوم على الطاقة من النبات بشكل مباشر.                                     )في ال -1

 ( ×)       .    التعدي على األراضي الزراعية الخصبة وبناء مساكن اإلنسان عليهاالرعي الجائر هو  -2

 (√  )                                .        التلوث هو إدخال المواد الضارة إلى البيئة الطبيعية -3

 ( ×) المدن.                                               في المناطق الريفية يكون الهواء أقل نقاوة من -4

 ) √ (يمكن جعل البيضة المقابلة تطفو بإضافة كمية كبيرة من الملح للماء وتحريكه.                        -5

 ( ×) ( وبالتالي عند وضعه في حوض ماء فإنه سيغوص.                    3g/cm 0.5افة ) للخشب كث -6

 ) √ (                                                                     الشكل المقابل يعبر عن جزيء مركب.  -7

 ( ×)                                          تعيش ديدان األرض في التربة الفقيرة بالمواد العضوية.         -8
 

 (1×6)(:أ)المجموعة عبارات من يناسبها ما أمام رقمها واكتب(ب)المجموعة من العبارة اختر التالي الجدول في-:السؤال الثالث
 

 ب()مجموعة مجموعة ) أ ( الرقم   

(2) 

 

(3) 

 جزيئات تشير لمادة لها حجم ثابت وشكل غير ثابت. -

 

 جزيئات تشير لمادة لها حجم وشكل غير ثابتين. -

1  

 

3 

(6) 

 

 

(5) 

 شكل يتكون فيه حمض الالكتيك. -

 

 

 شكل يستخدم في تركيبه حمض الكبريتيك -

4  

 

 

6  

(7) 

(9) 

 مادة داكنة اللون تتكون عند تحلل بقايا الحيوانات والنباتات. -

صغر ى جزيئات أفتتفتت إل،  طبقة تتأثر بالتجوية تدريجيا   -

 فأصغر، مكونة المادة األساسية للتربة.

 

7  

8  

9  

 

 

 الأسئلة المقالية
 

 (1×2يحدث في كل من الحالات التالية؟) أن تتوقع ماذا -السؤال الأول:
  للنباتات والطحالب في البيئة البحرية المقابلة. -1

 .تموت بسبب عدم وصول ضوء الشمس إليها.

 ة من برمنغنات البوتاسيوم إلى الماء.عند إضافة كمي -2

  .نات بين جزيئات الماءغوتنتشر جزيئات البرمنلول بنفسجي يصبح لون المح.
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 (1×3) -:علل لما يأتي تعليلاً علمياً دقيقاً  -:الثانيلسؤال ا

 يعتبر الشكل المقابل نظام بيئي. -1

 .حوض والماء(.ألنه يحتوي على أجزاء حية)األسماك( وأجزاء غير حية)ال

 .ال يعتبر ردم اإلطارات المقابلة حل مناسب للتخلص منها -2

 ألنها ال تتحلل..

 نالحظ عند قراءة الملصقات على غالبية األطعمة أنه يتم إضافة األمالح للغذاء. -3

 ..ألنها تعطي المذاق لألطعمة ، وتحفظ األطعمة من الفساد

 (1×6) -:مجموعة مع ذكر السببأي مما يلي لا ينتمي لل -:الثالثلسؤال ا

 ( التندرا –األفالج  –التايغا  –السافانا )  -1

 .األفالجالذي ال ينتمي للمجموعة: .

 .من البيئات الحيوية المائية ، والباقي من بيئات اليابسة الحيوية  األنهالسبب: .

 

 ك (ريحمض الهيدروكلو –حمض األسكوربيك  –تيك يحمض الكبر –أكسيد الكالسيوم )  -2

 .أكسيد الكالسيوم.الذي ال ينتمي للمجموعة: 

 .ألنه مادة قلوية والباقي مواد حمضية.السبب: 

 

  (المعادن  – البالستيك –المادة العضوية  –الهواء  –الماء )  -3

 البالستيك..الذي ال ينتمي للمجموعة: 

 .كونات التربة الدباليةوالباقي من م .ألنه ليس من مكونات التربة الدباليةالسبب: 

 (1/2×4) -:ثم أكمل جدول المقارنة التالي ادرس المعادلة التالية جيداً  -:الرابعلسؤال ا

 

 

 

 وجه المقارنة
 مادة ال تشتعل

 وال تساعد على االشتعال

 

 مادة تشتعل

 ..الهيدروجين الماء.. اسم المادة

 نوع المادة

 مركب / عنصر

 

 كب..مر

 

 .عنصر.
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 (1/2×2) -:س الشكل المقابل جيداً ثم أجب عن المطلوبادر  -الخامس:لسؤال ا

 

 

 

 

 .عصارة المعدة )حمض الهيدروكلوريك(.يوجد أقوى حمض في  -1

ل األمونيا لون ورق تباع الشمس إلى اللون  -2   .األزرق.يحو 

 (1×2) -الشكل المقابل يبين مردم القرين ادرسه ثم أجب: -:السادسالسؤال 

 غير العضوية ( – العضويةردم هي النفايات ) مات التي يتم استغاللها في الالنفاي -1

 .الميثان.وعند تحلل هذه النفاايات ينتج غاز 

 .إنتاج )توليد( الكهرباء.يستخدم الغاز الناتج في  -2

 (1×2) -أشكال المقابلة جيداً ثم أجب عن المطلوب:ادرس ال -: السابعالسؤال 

 نيوتن 3=  2 – 5=  على الجسم المغمور قوة دفع السائل -1

 يوتنن 3وزن السائل المزاح = 

 تساوي م المغمورالجسعلى  فع السائلألن قوة د.السبب:  -2

 المزاح. السائلوزن 

 

 (1/2×2) -:يوضح الشكل المقابل أربعة سوائل مختلفة في الكثافة وضعت داخل وعاء -:لثامنالسؤال ا

 (4السائل األكبر كثافة هو الرقم ) -1

 ماذا يحدث لسفينة كانت تبحر في السائل -2

 (؟3( وانتقلت للسائل رقم )2رقم )

 .(كثافة أكثر 3مرق أكثر)ألن السائلالسفينة  ستطفو.

 (1/2×2) -:أدرس التربة التالية ثم أجب عن المطلوب -:التاسعلسؤال ا

 تصنف التربة المقابلة على أنها -1

 ( رملية –طميية  –تربة ) طينية 

 يتم تحسين التربة المقابلة بحيث نضيف لها: -2

  . الدبال والطين .

 

 نيوتن 2 نيوتن 5

3     2     1      4 

 الطفو

 ئلرقم السا

 دعائنا لكم بالنجاح والتفوقمع 


