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استعدادا الجتٌاز مناظرة الدخول الى المدارس االعدادٌة النموذجٌة شرع مجموعة من : 1السند

التمرٌن  فقدم الفرٌق االول رفاقه ٌعرض عمله على بقٌة  كل فرٌقكان فرقٌا والتالمٌذ فً التحضٌر 

 :التالً 

 االخبثخ انخبطئخ انتي  التتىافق يغ االفبدح   اشطت      :1انتؼهيًخ 

 االجابة ب االجابة أ االفـــــــــــــــــــــــــــــــــادة

 المٌسم المئبر هو العضو االنثوي فً الزهرة

 الدعسوقة النبات اخضر المستهلك من الدرجة االولى هو

 الخلفً االمامً ٌوجد الخلط المائً فً العٌن بالتجوٌف

 الحمراء البٌضاء الكرٌة المستدٌرة والمقعرة الوجهٌن فً الدم هً

 ثالث لترات للمراة خمس لترات للرجل ٌتبرع االنسان السلٌم سنوٌا 

 فصٌــــــــن ثالثة فصوص تنقسم رئة االنسان الٌمنى الى 

 :لًبالتمرٌن التا ثم تقدم الفرٌق الثانً  2 

 اكتت  اسًبء يكىَبد انذاسح انكهشثبئيخ:2انتؼهيًخ : 

 غاز االكسجٌن.  صعدالم. المهبطا 

 .محلول الصودا  .  غاز الهٌدروجٌن 

 .الوشٌعة 

 ٌحدث عندما نقرب عود ثقاب مشتعل من ماذا

 به اكسجٌن ؟ أنبوب

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

 

 :وثؼذ رنك قذو انفشيق انثبنث انتًشيٍ انتبني 3

 تُبفش أو   تدبرة : في قطجي كم يغُبطيس وتحتهى اسى انظبهشح انفيضيبئيخ   (ج )   أو  (ش ) اكتت :  3انتؼهيًخ

 

 تنافر...                 ............تنافر                    تجاذب                                    

 امضاء المراقبين
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هل ٌمكن ان نعزل احد قطبً المغنط عن قطبه االخر مهما استمررنا فً 

 ...........................................................................................تجزئته

  2السند  

وفً المساء اجتمع اعضاء الفرٌق من جدٌد للتباري فً االجوبة حول مادة االٌقاظ  فتقدم احد اعضاء  

 :الفرٌق االول  بالتمرٌن التالً

 :اصهح االفبدح انخبطئخ اٌ وخذد   :1 انتؼهيًخ

 اللفت نبات ذو دورة حٌاتٌة حولٌة 

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

 كل سلسة غذائٌة من أحٌاء منتجة واحٌاء مستهلكة فقط  تتألف

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

 من اعراض مرض الكولٌرا  شعوربفشل عضلً واصفرار فً العٌنٌن وحمى

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

 الوزن ٌتغٌر والكتلة التتغٌر بتغٌر المكان 

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

 لك قدم الفرٌق الثانً  التمرٌن الموالًذوبعد 

اسثظ اَىاع انًشض ثًب يتسجت فيه يٍ     ػٍ تُبول وخجبد غزائيخ غيش يتىاصَخيُتح سىء انتغزيخ   :2 انتؼهيًخ

 َقص

 نقص فً الفٌتامٌن المرض

 الفٌتامٌن ج *                        *تشقق اللثة ومرض االسقربوط    

 الفٌتامٌن د *                         *                      لٌونة العظام   

 الفٌتامٌن أ *                        *ضعف الرؤٌة لٌال                    

هزا في كم وضؼيخ واكتت اسى انظبهشح انُبتدخ ػٍ  انًُحشف او انىاسدانضىئي انشؼبع اتًى سسى : 3انتؼهيًخ 

 .االَحشاف

 

 

 ماء                                                                                                            

 سطح مراة                            سطح مراة     

 مدرسة غرة جوان تطاوين مناظرة الدخول الى المدارس االعدادية النمودجية
 الدائرة الخامسة تطاوين

    2102اختبار تجريبي

ساعة0: الحصة  2102مـــــــــاي 24: التاريخ االيقاظ العلمي: المادة    
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