
 األول  النموذج
  :   اآلتية األسئلة  جميع عن أجب

 : التالية العبارات أكمل ) 1(

  . للجسم  العام  النمو ينظم هرمونا......................    الغدة )تفرز 1(

  .  الجهد  فرق في قياس .................   ستخدمي  بينماالتيار، شدة  قياس  في.........................    ستخدم)ي 2(

 : التالية العبارات في   خط تحته  ما  صوب) ب(

  .  السائدة الوراثية الصفات من الملتحمة  األذن  شحمة  (1)

  الكولوم  هي الكهرية الدافعة  القوة قياس وحدة )  ٢(

 : االتية  العبارات من  كل  على  الدال العلمي المصطلح اكتب) 1( )2(

  . سم الج أعضاء  وظائف  معظم  وتنظم  تضبط كيميائية ) رسائل( مواد  ) 1(

 .ائی ي الكيم التفاعل  أثناء الهيدروجين تنتزع أو األكسجين تعطي التي  المادة) ٢( 

  . إليه أو منه الكبريئة انتقال تبين التي الكهربية  الموصل حالة ) 3(

  

  :  كل مما يأتي رس ف) ب( 

 .الصماء الغدد سيدة  النخامية  الغدة  على يطلق) 1(  

  .األزهار حمراء جميعها نباتات تنتج األزهار  أبيض بسلة  نبات مع األزهار أحمر  بسلة  نبات تلقيح عند ) 2(

 

 : القوسين بين   مما  الصحيحة اإلجابة  اختر (1) )٣(

  ..................................   من الكالسيتونين هرمون فرز  (1)

  )  الكظرية  الغدة/  النخامية الغدة /   الدرقية الغدة /  البنكرياس(                                   

 ............................. ؟  اإلنسان في  السائدة الصفات  من  يلي مما ي أ) ٢( 

  )   الغمازات وجود  عدم/  الواسعة   العيون/  الزرقاء  العيون/  الناعم الشعر(                                   

 :عند يحدث  ماذا)  ب(

  في الدم   السكر  لمستوى  بالنسبة « الجلوكاجون هرمون إفراز عن البنكرياس توقف ) 1(

  «التيار لشدة  بالنسبة« دائرة  في  المنزلق الريوستات  سلك  طول  زيادة) ٢( 

  .أمثلة   ذكر  مع ؟  التامة  بالسيادة  المقصود ما )  4(

  



  الثانی  النموذج
   :اآلتية األسئلةاجب عن جميع 

  - بين االجابات :اختر االجابة الصحيحة مما  )1( 

  .......................   على نحصل   الكالسيوم كربونات  تسخين عند - 1

    الكربون أكسيد وثاني الكالسيوم  بيكربونات(أ)

    الكربون أكسيد وثاني الكالسيوم  هيدروكسيد(ب)

  ربونالك  أكسيد وأول   الكالسيوم أكسيد(ج) 

  . الكربون أكسيد وثاني  الكالسيوم أكسيد(د)

  ............................  بوحدة  الكهربية المقاومة  تقاس ) ٢( 

  .أمبير)  (أ

  . أوم ) ب(  

  .  فولت)  ج ( 

  وم کول) د(

  - (ب) علل لما يأتي :

  الجوي   الهواء  في  احتراقه  من أسرع  باألكسجين مملوء مخبار داخل  األلومنيوم من تنظيف سلك احتراق ) 1(

  .عمالقة يجعلهم مما  أطرافهم عظام  في  مستمر نمو  األشخاص لبعض  يحدث) 2(

  .السكري البول ) 1: ( عرف و

  

  . الطبيعي اإلشعاعي النشاط) ٢(

  .النووی  اإلشعاع عن الناتجة   الخلوية التأثيرات و  الوراثية   التأثيرات و  البدنية   تأثيرات القارن بين 

  

   :التالية  التفاعالت من  كل  عن   المعبرة الموزونة الرمزية المعادلة اكتب  

  . النحاس كبريتات  محلول  إلى الماغنسيوم إضافة (1)

  

  المخفف  الهيدروكلوريك  حمض   إلى الخارصين إضافة ) ٢( 

  

  .  الصوديوم نترات  تسخين )٣(

  

  



  

  : القانون نص اذكر ) ب (

  .لمندل ألول)  ا١(

  .الكهربية القياسات  بداللة مجهولة مقاومة قيمة تعيين بواسطته  يتم الذي  ) 2(

  

١  منها لكل  الكهربية الدافعة  القوة  متماثلة، أعمدة أربعة  لديك كان إذا ) ج    توصيل طريقة التخطيطي بالرسم  وضح فولت، ۵
  :   لها الكهربية  الدافعة القوة  بطارية على للحصول  ما األعمدة هذه

  .قولت ١٫5) 1(  

  .فولت ٣ )٢(

  .فولت 6 )٣(

  

  

  

  

  

  .  فولت ٢٢٠ الكهربی  جهده   بمصدر توصيله  عند دقيقة  ٢  لمدة أوم  ٢٢٠٠ مقاومته موصل في المارة  الكهربية كمية سب ح ا) 4(

  

  

  ؟  الغمازات غياب  صفة على الوجه  غازات وجود   صفة سيادة بسببها ينشأ التي العلمية ما الفكرة ) ب (

  

  ؟  المشعة النفايات مع التعامل عند مراعتها الالزم  االحتياطات  ما) ج(

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الثالث  النموذج

  :  اآلتية  األسئلة جميع عن أجب 

   :المعطاة اإلجابات  بين مما الصحيحة اإلجابة  اختر) أ ) (١(  

  ن ......................... هرمو الدم، في  الكالسيوم مستوى  يضبط  الذي  الهرمون  )١(

  (د) االدرينالين                   اإلنسيولين) ج (              . يروکسينث ال ) ب (              . الكالسيتونين)  أ(

  .............. بجهاز الكهربي  الجهد فرق يقاس ) ٢( 

  . الفولتميتر) ج (                . األوميتر) ب(                           .  األميتر)  أ(

  .................. العامل تسمى تتغير وال  التفاعل  سرعة تغير التي المادة ) ٣(

  (د) المساعد           . النشط) ج (         .المختزل ) ب (       .  المؤكسد )  أ(

  

  .قزما الشخص  يجعل بما الجسم نمو  توقف علل ) ب(  

  

    التوازی  على  توصيلها طريقة و  التوالي  على األعمدة  توصيل طريقة بين  قارن  ) 2(

  . الناتجة  الكهربية الدافعة القوة  قيمة :    حيث من

  

  

   :التالية التفاعالت  عن   المعبرة الموزونة الرمزية  المعادلة  اكتب) أ ) (٣

  . عليه الهيدروجين غاز بإمرار الساخن النحاس أكسيد اختزال  (1)

  

  .المخفف الهيدروكلوريك حمض  إلى  الكالسيوم هيدروكسيد محلول  إضافة ) ٢( 

  

  . المخفف الهيدروكلوريك حمض إلى  ألومنيوم خراطة  إضافة )٣(

  

    :  يلي ما  اذكر )  ب ( 

  .  لمندل  الثاني القانون نص ) ١(

  

  .  الكهربية المقاومة  ي نوع) ٢(

  

  



  المقابل،  الشكل  في ) أ) ( 4(

  ).  ب (  ،) أ(  الطرفين الكهربيةبين الدافعة القوة: احسب 

  

  

  

  .طرفيه بين الجهد فرق  و  ما موصل  في  المار التيار شدة  بين العالقة الستنتاج  المستخدمة  الكهربية  الدائرة بالرسم  وضح) ب (

  

  

  

  

  

  الرابع  النموذج 

  :   اآلتية  األسئلة جميع عن أجب 

   :اآلتية العبارات أكمل ) 1(

  الجسم يحفز  الذي.......................   هرمونفراز با البنكرياس يقوم  الدم في  الجلوكوز سكر  مستوى  يرتفع عندما )١(
  الدم من.......................  المتصاص

  ..............   قياسها  ووحدة  ،.............. بجهاز الكهربى التيار شدة   تقاس  )) 2(

  .............................. هي الموصل  في  مروره  أثناء الكهربى التيار يلقاها التي  الممانعة) 3(

   :يأتي  لما علل(ب)

  المستمر التيار عن  المتردد  التيار استخدام لفض ي ) 1(

  . العكس  يحدث  ال بينما أمالحه،  محاليل في  النحاس  محل  يحل أن الماغنسيوم يمكن )٢(

  

  . »المفهوم:  حيث   من« واالختزال األكسدة بين قارن) أ(  ) 2(

  :   الكهربية األعمدة توصيل  طريقة  بالرسم  وضح) ب (

  . التوازی  على) ٢(                                                    . التوالي على) 1(

  

  

  . طرفيه بين الجهد  فرق احسب  كولوم،  ١٠ الواحدة  الثانية في  خالله  المتدفقة الكهربية وكمية  أوم  ٢٢ مقاومته موصل ) ج(

  



  . أوم  قانون  لتحقيق  المستخدمة  الكهربية الدائرة بالرسم  وضح )  1)(3(

  . به  الخاصة  الرياضية والمعادلة   القانون نص اذكر

  

  

  

  :   التالية  التفاعالت من كل  عن المعبرة  الرمزية المعادلة اكتب )  2(

  .التفاعل هذا  إجراء عند  مراعاتها الواجب االحتياطات اذكر ثم  الماء، مع الصوديوم  تفاعل ) 1(

  .  التفاعل نوع اذكر  ثم الصوديوم، هيدروكسيد مع الهيدروكلوريك حمض تفاعل )2 (

  

  

  .الكيميائي التفاعل سرعة على المؤثرة  العوامل  اذكر  (ج) 

  

  

  

  المتنحية  الصفة واختفاء  السائدة  الصفة  ظهور لتفسير  الفروض من مجموعة مندل  ضع) (أ)و 4(

    الفروض هذه اشرح  البسلة، نبات  على بدراستها قام التي  التجارب في  األول  الجيل في

  

  .الناعم الشعر  صفة   على المجعد  الشعر صفة لسيادة  العلمية الفكرة اذكر ) (ب 

  

  DNA جزيء تركيب  في  کريك و  واطسون  العالمان إليه  توصل  ما اشرح ) (ج  

  

  الخامس النموذج 

  :  اآلتية  األسئلة جميع عن أجب 

  :   يأتي  ما  أكمل  و  

  ..................................................... إلى بالحرارة األحمر الزئبق  أكسيد ينحل ) 1(

)2 ( ……………………………+……………………………….                                                                        3NO2Na 

)3 (Zn + 2HCl                  …………………………..+……………………..       

  تركيز ،...............................  الكيميائي التفاعل  سرعة على تؤثر  التي العوامل  ن م (4) 
  ........................و................................. المتفاعالت،

 مخفف 



  :   بين قارن (1) ) 2(

  .المختزل العامل و  المؤكسد العامل) ١(

  

  

  

  .المستمر الكهربي التيار  و المتردد  الكهربى التيار )٢(

  

  

  

  - العبارة الخطا: أمام)     (  عالمة و  الصحيحة  العبارة أمام )      (  عالمة  ضع)  ب (

  عمالقا   الشخص فيصبح  األطراف عظام  في  مستمر  نمو القزامة ) 1(  

  .  اإلنسان في السائدة الصفات من للسان األنبوبي االلتفاف على القدرة  )٢(

  

  الكيميائي  التفاعل  سرعة   على الحرارة  درجة تأثير) ١: (  به توضح  نشاطا  اشرح  

  

  

  

  .مجهولة مقاومة  قيمة تعيين كيفية )٢(

  

  

  

)4 (  

  : من كل فقط بالرسم  وضح (1) (

  :  كهربية أعمدة ثالثة توصيل  طريقة  )١(

  .  التوالي على -٢                                             .التوازی على  -١ 

  

  

  

  .  كهربی مصباح  طرفی بين الكهربی الجهد  فرق   قياس طريقة )  ٢(

  



  .وراثية  صفة يعتبر ال األطفال  عند المشي تعلم) ١: (  علل ) ب (

  

  

  . ت النحاس  ابريت ک محلول إلى  الماغنسيوم فلز  إضافة  عند أحمر  راسب  يتكون )٢(

  

  

  السادس النموذج 

  : .   اآلتية األسئلة  جميع  عن أجب 

  - :  يأتي ما  أكمل) 1(  

  ........................... وتكوين  المتفاعلة المواد  جزيئات  في .... ................. ..............  هو الكيميائي التفاعل) 1(  

  . التفاعل من الناتجة  المواد  جزيئات في

   )٢ (………………………….……………………………………………  +                                                         4CuSO 

)3 (H2  +  CuO                                                ……………………+…………………. 

 .................    في  الطب في  النووية الطاقة تستخدم  (4)

 

 :   علل ) ب(

 .األطعمة حفظ   في  الثالجة تستخدم ) ١(

  

 . المستمر التيار عن المتردد التيار استخدام  يفضل  )٢(

 

 

 :  من كل بين قارن ) ٢ 

 .واالختزال األكسدة ) ١( 

 

 

  

 .الفولتميتر و األميتر )٢(

 

 



  : اآلتية العبارة  أمام)      (  عالمة أو)    (  عالمة ضع ) أ) (٣ 

 . القنوية الغدد من الهرمونات  تفرز

  10 لمدة  موصل  من  مقطع فيكولوم        6000   مقدارها الكهربية من كمية  مرور عن الناتج الكهربى التيار شدة  احسب ) ب(  
  . دقيقة

  

  

  

  ' سرعة  على  السطح مساحة  تأثير) ١: ( من  كل  يوضح نشاطا اشرح ) 1) ( 4(  

  

  

  .عمليا أوم قانون  تحقيق )  ٢(

  

  . الجهد فرق  عرف) ب (


