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            النوع األول:  
   بالنسبة لهذا النوع من األسئلة يتعين عليك تظليل الدائرة المجاورة لإلجابة الصحيحة.

   على سبيل المثال:

   ما لون أوراق الشجر في معظم النباتات؟

    بالنسبة لبعض األسئلة سوف يتعين عليك تظليل دائرة في كل صف. على سبيل المثال:
              كم عدد أرجل كل  حيوان من الحيوانات االتية ؟

أرجل عديدةأربعة أرجلرجالنالحيوان

أسئلة للتدريب

أخضر.أ

أزرق.ب
أرجوان.ج

قرنفلي.د

P1

P2
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            النوع الثالث:
     في بعض االسئلة يتعين عليك رسم شكل بياني.

              على سبيل المثال:
     ارسم عموداً يمثل ثالثة موزات.

4
3
2
1
0 تفاح برتقال موز تمر

    النوع الرابع
     بعض األسئلة ربما يكون لها أكثر من إجابة. تقول هذه األسئلة أن هناك أكثر من إجابة.

               على سبيل المثال: 
      وضح ماذا يحدث للبالون عند تفجيره.

P3

P4
أكتب اجابتك داخل 

ورقة االجابة
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)P،Q،R،S،T(  أستخدمت عليا كرات حمراء وزرقاء لتمثل ذرات ، من خالل النماذج االتية   

P Q R S T

UAE307- Q01

             السؤال األول : أي النماذج تمثل عنصر؟

UAE307- Q02

   السؤال الثاني : أي النماذج تمثل مركب ؟

UAE307-Q03

   السؤال الثالث : أي النماذج تمثل خليط ؟

1

2

3

P و Q أ

R و S ب
S و T ج

P و R د

Q أ

R ب
S ج

T د

Q و T أ

S  و T ب
Q  و S ج

R وS وT د



صقر
كائنات مستهلكة

 من المرتبة الرابعة

كائنات مستهلكة
 من المرتبة الثالثة

كائنات مستهلكة 
من المرتبة الثانية

كائنات مستهلكة
 من المرتبة األولى

 (آكالت) 

كائنات منتجة

ثعبان

ضفدع
فأر

أسماك صغيرةحشرات

نباتات التربة الرطبة

حلزون مائي

النباتات و الطحالب المائية

كركي
بطة

سمكة كبيرة

10UAE323-Q02

            أي سلسلة من سالسل الغذاء األتية تعتبر جزءًا من شبكة الغذاء أعاله؟

النباتات والطحالب المائية ← حلزون مائي ← سمكة كبيرة ← بطة ← صقر.أ

نباتات التربة الرطبة ← حشرات ← فأر ← ضفدع ← ثعبان ← صقر.ب
النباتات والطحالب المائية ← سمكة صغيرة ← ضفدع ← بطة ← صقر.ج

 نباتات التربة الرطبة ← سمكة صغيرة ← سمكة كبيرة ← كركي ← صقر.د



جزء من دورة الماء العذب على األرض موضحة بالشكل 

العملية 2

البحار والمحيطاتبخار الماء بالهواء

المطر، والَبَرد، والثلج

العملية 3

العملية 4

العملية 1

UAE322-Q01

    ما هي الكلمات التي يمكن إضافتها في المربع الفارغ )المظلل باللون الرمادي(؟

UAE322-Q02

    أي صف من الجدول تم تسمية العمليات )  1 و2 و3 و4( به بشكل صحيح؟

1234العملية

هطولتبخيرجريان الماءتكثيفأ
جريان الماءتكثيفتبخيرهطولب
تكثيفتبخيرهطولجريان الماءج
جريان الماءهطولتكثيفتبخيرد

السحب والضباب الرقيق.أ

البحيرات.ب
األنهار والينابيع.ج

تيارات المحيطات.د



UAE322-Q03

      ما المصدر األساس للطاقة في دورة الماء؟

     الحظت حصة بعض الخاليا باستعمال مجهر.
              وأخدت صور رقمية لهذه الخاليا.

I

UAE224_Q01

     ما نوع الخاليا في كل صورة؟
      ظلل دائرة واحدة  لكل صورة.

خاليا نباتيةخاليا حيوانيةالصورة
صورة 1

صورة 2

UAE224_Q03

     ماذا يمثل الحرف “I”  في الصورة 2  ؟ 

ضغط الماء.أ

الشمس.ب
الرياح القوية.ج

الجاذبية األرضية.د

غشاء الخلية.أ

السيتوبالزم.ب
 البالستيدات الخضراء.ج

النواة.د

صورة 2صورة 1
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      اضاف راشد mL 50 من الماء الساخن إلى كاس زجاجي يحتوي mL 50 من الماء البارد . 
     وقاس درجات  الحرارة الماء قبل وبعد الخلط وسجل النتائج  بالجدول ادناه :- 

                                درجة حرارة الماء
)°C(  درجة الحرارة

75الماء الساخن

25الماء البارد

45الماء بعد الخلط

UAE207-Q01

     السؤال األول : أي العبارات اآلتية تصف انتقال الطاقة الذي حدث ؟

UAE207-Q02

     في ضوء البيانات في الجدول توقع راشد درجة حرارة الماء بعد الخلط C 50˚  لكن
   ˚C 45 عندما قاسها وجدها               

     السؤال الثاني : لماذا درجة حرارة الماء بعد الخلط أقل من درجة الحرارة التي توقعها  راشد ؟

ماء ساخن

ماء بارد

البرودة  تنتقل من الماء البارد إلى الماء الساخن.أ

الحرارة  تنتقل من الماء الساخن إلى الماء البارد.ب
الحرارة  تنتقل فقط أثناء عملية السكب خالل الهواء.ج

نفس كمية الطاقة تتحرك من الماءالبارد إلى الماء الساخن ومن الماء الساخن إلى الماء البارد.د

جزء من الحرارة تنتقل للهواء المحيط والماء.أ

ألن سخونة الماء دون توقع راشد. ب
ألنه من الصعب دائما المحافظة على سخونة االشياء.ج

درجة الحرارة تعتمد على طريقة قياسها وليس على الطاقة الحرارية للماء .د



10UAE326-Q02

     ضع علي كميتين متساويتين من مادة كيميائية ) P ( في دورقين ثم اضاف المادتين
     الكيميائيتين  ) Q ( و ) R (  كما هو موضح  ادناه . قاس علي درجة الحرارة قبل وبعد

.) R ( و  ) Q ( اضافة المادتين الكيميائيتن             
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قبل

الدورق1الدورق 2الدورق1الدورق 2الدورق1الدورق 2

خالل

 مادة
 كيميائية

 مادة كيميائية مادة كيميائية

فقاعاترواسب

بعد

     أي مما يلي يعد دلياًل على حدوث تفاعل كيميائي في تجربة علي؟

10UAE326-Q03

     الراسب المتكون في الدورق 2 هو:

ظهور فقاقيع فقط.أ

ن رواسب فقط.ب  تكوُّ
ن رواسب.ج ظهور فقاقيع وتكوُّ

ال يوجد دليل.د

المادة الكيميائية ) P(.أ

خليط من المادتين P و R.ب
المادة الكيميائية R على األغلب.ج

مادة جديدة.د



 

 UAE222-Q02

    درست ندى نوعين مختلفين من الجرانيت باستخدام مجهر
             ورسمت البلورات التي الحظتها  بنفس المقياس كما بالرسوم االتية :-

 
                                         منظر مجهري لنوعين مختلفين من الجرانيت

المقياس:  1سم

جرانيت نوع 1 - بلورات صغيرةجرانيت نوع 2 - بلورات كبيرة

    بمقارنة المناظر المجهرية ما هي النتيجة التي يمكن مالحظتها؟

الصخر نوع 1 اقدم من الصخر نوع 2.أ

الصخر نوع 2 سيكون اقسى من الصخر نوع 1.ب
الصخر نوع 2 برد بشكل ابطئ من الصخر نوع 1.ج

الصخر نوع 2 يحتوي على معادن اكثر من الصخر نوع 1.د



UAE108-Q02

   سلط حامد ثالث حزم ضوئية  زرقاء وحمراء وخضراء على جسم. 
       اي من األشكال اآلتية ُتوضح سبب رؤيته للجسم باللون األحمر؟

ضوء منعكسضوء أحمرالمفتاح:  

ضوء أخضر
( كل األلوان)

ضوء ممتصضوء أزرق 

اشعة الضوء

أ

ب

ج

د



 
 

UAE208-Q01

    اي ترتيب من االتية يعد صحيحا من االكبر الى االصغر؟

 

خلية – كرموسوم – جين.أ

كرموسوم– جين – خلية. ب
خلية –جين – كلرموسوم.ج

جين – كرموسوم – خلية. د
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