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המזכירות הפדגוגית — אגף המדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

המינהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינות

السكرتارية التربوّية - قسم العلوم
التفتيش على تعليم العلوم والتكنولوجيا

اإلدارة التربوّية
قسم االمتحانات

دولـــة إســـرائــيــل
وزارة التربيـــة

امتحان في العلوم والتكنولوجيا للصّف الثامن
ص لبرنامج القيادة العلمّية التكنولوجّية ُمَخصَّ

نيسان 2017 
الصيغة "أ"

الصّف:                            اسم التلميذ/ة:                                      

عزيزي التلميذ*،
في هذا االمتحان 10 أسئلة. يجب َأن تجيب عن جميع األسئلة.

ٍن ثّم َأِجب عنها بانتباٍه شديد. اقرأ أسئلة االمتحان بتمعُّ
ص لذلك. في األسئلة التي ُيْطَلب منك فيها كتابة إجابة، اكتب اإلجابة في المكان الُمخصَّ

ط اإلجابة الصحيحة. في األسئلة التي ُيْطَلب منك فيها اختيار اإلجابة الصحيحة من َبْين عّدة إمكانّيات، حوِّ
يمكن استعمال اآللة الحاسبة لحّل أسئلة االمتحان.

في آخر صفحة من االمتحان توجد ورقة قوانين.

ح ما يحتاج منها إلى تصحيح قبل تسليم االمتحان. ًدا، وَصحِّ راِجع إجاباتك جيِّ
مّدة االمتحان: ساعة ونصف.

* األسئلة والتعليمات في هذا االمتحان مكتوبة بصيغة املذّكر وهي موّجهة للبنات والبنني على حدٍّ سواء.

نتمّنى لك النجاح! 



 2 

מבחן ייעודי במדע וטכנולוגיה לכיתה ח׳, נוסח א׳
תכנית עתודה מדעית טכנולוגית, תשע״ז

ص لبرنامج القيادة  امتحان في العلوم والتكنولوجيا للصّف الثامن ُمَخصَّ
العلمّية التكنولوجّية، الصيغة "أ"، 2017 

بيولوجيا - كيمياء

السؤال 1 )11 درجة(
ث الهواء في السنوات 2012—2015، الذي مصدره هو الصناعة.  نشرت وزارة حماية البيئة تقريًرا ُيبيِّن وضع تلُوّ

ثات الهواء وبشكل خاّص انبعاث أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين.  يّتضح من التقرير أّنه قد طرأ انخفاض كبير على انبعاث ملوِّ
في وزارة حماية البيئة يفترضون أّن السبب في ذلك هو أّن معظم محّطات توليد الكهرباء في إسرائيل انتقلت إلى استعمال الغاز 

الطبيعّي بداًل من الفحم الحجرّي من أجل إنتاج الكهرباء. استعمال الفحم الحجرّي يؤّدي إلى انبعاث أكاسيد الكبريت وأكاسيد 
ث الهواء. هذا باإلضافة إلى أّنه في الكثير من  النيتروجين، ولذلك فإّن االنتقال إلى استعمال الغاز الطبيعّي أّدى إلى انخفاض مستوى تلُوّ

ثات الهواء. المصانع )األجهزة الصناعّية( ُأدخلت وسائل مختلفة لمنع انبعاث ملوِّ

بناًء على القطعة، ما هي أفضلّية استعمال الغاز الطبيعّي بالمقارنة مع استعمال الفحم الحجرّي في محّطات  أ.  )5 درجات( 
توليد الكهرباء؟

ط اإلجابة الصحيحة. َحوِّ  .1 ب.   )6 درجات( 
بات تتكّون خالل عملّية االحتراق. أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين هي مخاليط/ ُمَركَّ  

َعلِّل اختيارك.  .2    
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السؤال 2 )9 درجات(
ًبا. من أجل ذلك قارنت رائدة بين منظومَتْي تجربة تحتويان على ماء، كما يظهر في الرسوم  أرادت رائدة أن تفحص ِإْن كان الماء ُمَركَّ

التوضيحّية التالية:

מעמד

מבחנה 
המכילה מים

מבער

מבחנה
 המכילה מים

אלקטרודה

תיל 
חשמלי

מבחנה
המכילה מים

אמבט
מים

אלקטרודה

סוללה

מערכת ניסוי 2                        מערכת ניסוי 1     

תיל
חשמלי

منظومة التجربة رقم 1

 أنبوب اختبار
فيه ماء

َمْوِقد

منظومة التجربة رقم 2

حوض ماء
إلكترود

سلك كهربائّي

بّطاّرية

إلكترود

سلك كهربائّي

 أنبوب اختبار
فيه ماء

 أنبوب اختبار
فيه ماء

حّمالة

سّخنت رائدة الماء الذي في أنبوب االختبار بواسطة 
 َمْوقِد.

بعد عّدة دقائق انخفض حجم الماء الذي في أنبوب 
االختبار.

أدخلت رائدة إلى حوض الماء إلكتروَدْين موصوَلْين 
 بدائرة كهربائّية مغلقة.

بعد عّدة دقائق انخفض حجم الماء الذي في أنبوَبي 
االختبار. 

ما هي العملّية التي حدثت في كّل واحدة من منظومَتي التجربة؟  أ.   )4 درجات( 
ط اإلجابة الصحيحة. َحوِّ

في منظومة التجربة رقم 1 حدثت عملّية فيزيائّية/ عملّية كيميائّية.  .1

في منظومة التجربة رقم 2 حدثت عملّية فيزيائّية/ عملّية كيميائّية.  .2

ًبا؟ َعلِّل إجابتك. في أّي منظومة تجربة فحصت رائدة ِإْن كان الماء ُمَركَّ ب.  )5 درجات( 
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السؤال 3 )12 درجة(
ظاهرة انصهار جبال الجليد في المحيط المتجّمد الشمالّي آخذة في االزدياد في أعقاب ارتفاع معّدل درجات الحرارة العالمّية. ُتسيء 

َبَبة القطبّية التي تعيش في المنطقة وتؤّدي إلى تضييق مساحة معيشتها. هذه الظاهرة إلى عشيرة الدِّ
َبَبة القطبّية التي تتغّذى في األساس على عجول البحر التي تصطادها على سطح الجليد، تستصعب اصطياد عجول البحر على سطح  الدِّ

الماء. لذلك فهي تضطّر إلى البحث عن مصادر غذاء إضافّية.
َبَبة القطبّية تصعد إلى اليابسة، تأكل بذور الغابة والبيض،  يبّين بحث ُنشر مؤّخًرا أّنه في المناطق التي انصهر فيها الجليد، بدأت الدِّ

َبَبة القطبّية بكّمّية كافية من الدهون. باإلضافة إلى ذلك  د الدِّ وتصطاد الطيور البحرّية، الوعول، الخراف والقوارض. هذه األغذية ال تزوِّ
َبَبة القطبّية من منطقة معيشتها. ّية تطرد الدِّ فقد شوهدت في تلك المناطق ِدَبَبة ُبِنّ

اذُكر تغييَرْين في العوامل الال أحيائّية المذكورة في القطعة. أ.  )8 درجات( 

َبَبة القطبّية في أعقاب ظاهرة ارتفاع  ن ماذا سيحدث لعشيرة الدِّ بناًء على المعلومات الواردة في القطعة، َخمِّ ب.  )4 درجات( 
معّدل درجات الحرارة العالمّية.

كّلما                                                                    ،                                                                    .   

فيزياء

السؤال 4 )4 درجات(
يوٌم واحٌد على كوكب عطارد يعادل حوالي 59 يوًما على الكرة األرضّية.

 أّي قول من األقوال التالية يشرح هذه الظاهرة؟ 
ط اإلجابة الصحيحة. َحوِّ

كوكب عطارد أبطأ من الكرة األرضّية في إكماله دورة حول محوره. أ. 
كوكب عطارد أسرع من الكرة األرضّية في إكماله دورة حول محوره. ب. 
كوكب عطارد أبطأ من الكرة األرضّية في إكماله دورة حول الشمس. ج. 

كوكب عطارد أسرع من الكرة األرضّية في إكماله دورة حول الشمس. د. 
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السؤال 5 )18 درجة(
يقع المشتري، الكوكب األكبر في المجموعة الشمسّية، على ُبعد حوالي 650,000,000 كيلومتر من الكرة األرضّية، وذلك عندما يكوُن 

كالهما على خّط خيالّي واحد في الفضاء، على نفس الجهة من الشمس، كما يظهر في الرسم التوضيحّي التالي.

השמש
כדור–הארץ סלול של צדקצדק

המ

לול של
המס

ארץ
דור–ה

כ

مسار المشتريالكرة األرضّيةالمشتري
الشمس

 مسار
الكرة األرضّية

الرسم التوضيحّي للسؤال 5 
)بدون مقياس رسم(

الوحدة الفلكّية )AU( هي وحدة ُتستعمل لقياس المسافات في الفضاء. أ.   )9 درجات( 
 AU 1 يساوي 150,000,000 كيلومتر، التي هي معّدل المسافة بين الشمس والكرة األرضّية.

.AU َعبِّر عن المسافة بين المشتري والكرة األرضّية بوحدات

ْق إلى مرحلة انعكاس الضوء من الكوكب السّيار  ُمعطى أّن سرعة الضوء هي 300,000 كيلومتر/ثانية. تطرَّ ب.  )9 درجات( 
المشتري، واحسب الفترة الزمنّية التي يصل فيها الضوء المنعكس من الكوكب السّيار المشتري إلى عيَني 

المشاهد الموجود على الكرة األرضّية. )يمكن إهمال حجَمي الكوكَبْين السّياَرْين.(
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السؤال 6 )10 درجات(
في الرسم التوضيحّي لهذا السؤال تظهر قّوتان من القوى التي تؤّثر على دّراجة نارّية تسير على شارع مستقيم. 

اكتب، في األماكن المناسبة على الرسم التوضيحّي، اسَمي القّوَتْين اللَتْين تؤّثران على الدّراجة النارّية.  أ.  )6 درجات( 

الرسم التوضيحّي للسؤال 6

هل كانت سرعة الدّراجة النارّية ستتغّير لو كانت القّوتان اللتان ذكرتهما في إجابتك عن البند "أ" متساويَتْين  ب.  )4 درجات( 
 في المقدار؟

ط اإلجابة الصحيحة. َحوِّ
كانت سرعة الدّراجة النارّية ستزيد.  .1

سرعة الدّراجة النارّية لن تتغّير.  .2
كانت سرعة الدّراجة النارّية ستنخفض.  .3
ال يمكن استنتاج ذلك من المعطيات.  .4

السؤال 7 )20 درجة(
 في إطار مشروع االلتزام الذاتّي يحضر تالميذ الفيزياء إلى المختبر المدرسّي ويساعدون في تصليح األجهزة التي فيه. 

وجد التالميذ في المختبر مقياس قّوة )دينامومتر( قد ُقطع زنبركه، فقّرروا تبديل الزنبرك المقطوع بزنبرك جديد.
أّي مقدار فيزيائّي ُيعبِّر عن مدى صالبة الزنبرك؟  أ.   )4 درجات( 

ط اإلجابة الصحيحة. َحوِّ
ثابت الزنبرك  .1

استطالة الزنبرك  .2
القّوة المرنة للزنبرك  .3

طول الزنبرك  .4
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في الرسم التوضيحّي لهذا السؤال يظهر الدينامومتر الذي وجده التالميذ في المختبر. ب.   )9 درجات( 
الخطوط التي على الدينامومتر ُتمثِّل ِقَيم القّوة بالنيوتن.

ْين متجاوَرْين على الدينامومتر ووجدوا أّن المسافة قاس التالميذ المسافة بين خطَّ    
 بينهما هي 0.5 سم. 

احسب كم كان ثابت زنبرك الدينامومتر قبل أن ُيقطع الزنبرك.

 الرسم التوضيحّي
للسؤال 7 

N 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

קפיץ

לוח השנתות
של מד–הכוח

0.5
ס״מ

الزنبرك

سم0.5

خطوط 
الدينامومتر

التالميذ معنّيون بتبديل الزنبرك المقطوع بزنبرك جديد. يوجد معهم زنبركان: ج.   )7 درجات( 
 الزنبرك "أ" والزنبرك "ب". واحد فقط من هَذْين الزنبرَكْين مالئم للدينامومتر.

 أجرى التالميذ تجربة لكي يعرفوا أّي الزنبرَكْين هو الزنبرك المالئم. بنًاء على نتائج 
ْين التالَيْين: التجربة حّضر التالميذ الرسَمْين البيانيَّ

0 1 2 3 4 0

1
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1 2 3

2

4
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כוחקפיץ ב׳
(ניוטון)

כוחקפיץ א׳
(ניוטון)

התארכות
(ס״מ)

התארכות
(ס״מ)

الزنبرك "ب"الزنبرك "أ"  قّوة
)نيوتن(

استطالة 
)سم(

 قّوة
)نيوتن(

استطالة 
)سم(

ْين، أّي زنبرك - "أ" أو "ب" - مالئم لتبديل الزنبرك المقطوع. َعلِّل إجابتك. د، بنًاء على الرسَمْين البيانيَّ َحدِّ
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السؤال 8 )4 درجات(
ينشر ُمْنِتجو السّيارات المواصفات الفّنّية للسّيارات التي ينتجونها. أحد المعطيات التي تشتمل عليه المواصفات الفّنّية هو الفترة 

الزمنّية التي تحتاجها السّيارة لتصل من وضع السكون إلى سرعة 100 كيلومتر/الساعة، عندما يكون في السّيارة السائق فقط.
 تتغّير هذه الفترة الزمنّية حين يكون في السّيارة خمسة أشخاص.

 ما هو التغيير الذي يطرأ على هذه الفترة الزمنّية وما هو سبب هذا التغيير؟ 
ط اإلجابة الصحيحة. َحوِّ

الفترة الزمنّية تكُبر في أعقاب زيادة القّوة التي تؤّثر على السّيارة. أ. 
ّية للسّيارة. الفترة الزمنّية تكُبر في أعقاب زيادة الكتلة الُكلِّ ب. 

الفترة الزمنّية تصُغر في أعقاب زيادة القّوة التي تؤّثر على السّيارة. ج. 
ّية للسّيارة. الفترة الزمنّية تصُغر في أعقاب زيادة الكتلة الُكلِّ د. 

السؤال 9 )8 درجات(
قاِرب مّطاطّي صغير يطفو على سطح الماء في وسط بركة سباحة، في يوم صاٍف ليس فيه رياح. وقف على  أ.  )4 درجات( 

القارب عصفور وثقب بمنقاره الجدار الخارجّي للقارب. في أعقاب ذلك بدأ القارب يتحّرك إلى اليسار.
أّي جدار للقارب ثقبه العصفور: األيمن أم األيسر؟

   

يمكن شرح حركة القارب التي ُذكرت في البند "أ" بواسطة قانون نيوتن الثالث.  ب.   )4 درجات( 
 أّي ظاهرة من الظواهر التالية يمكن شرحها بواسطة هذا القانون أيًضا؟  

ط اإلجابة الصحيحة. َحوِّ
جريان المياه في النهر  .1

ك سّيارة على مستوى مائل تحرُّ  .2
إطالق سفينة فضاء أو صاروخ   .3

السقوط الحّر  .4
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السؤال 10 )4 درجات(
في هذا السؤال بندان. أِجْب عن أحدهما.

ط اإلجابة الصحيحة. َحوِّ  أ. 
 كثير من األقمار االصطناعّية المستخدمة في االّتصاالت تدور حول الكرة األرضّية. 

لكي تستمّر هذه األقمار االصطناعّية في دورانها حول الكرة األرضّية لمّدة طويلة يجب/ ال يجب إضافة طاقة إليها.

ط اإلجابة الصحيحة. حوِّ  ب. 
ر رامي نفسه مع أفراد عائلته صورَتْين، وقد استعمل عصا السيلفي. في الصورة األولى َمّد العصا كّلها، وفي الصورة الثانية َمّد  َصوَّ

 نصف العصا.
 الحظ رامي أّنه في الصورة األولى بذل جهًدا أكبر في إمساك العصا مقارنًة مع الجهد الذي بذله في الصورة الثانية. 

يمكن شرح هذه الظاهرة بواسطة قانون نيوتن الثالث/ قانون الرافعة.

نتمّنى لك النجاح!
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ص لبرنامج القيادة  امتحان في العلوم والتكنولوجيا للصّف الثامن ُمَخصَّ
العلمّية التكنولوجّية، الصيغة "أ"، 2017 

ورقة قوانني للصّف الثامن

w mg F mg
g

= أو= الوزن:   .1
g kg

N10= c m يمكن االفتراض أّنه على سطح الكرة األرضّية:   

v t
x
3
T= السرعة:   .2

ta v
3
T= التسارع:   .3

F k L3$= قانون هوك:   .4


	דף שער
	השאלות

