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  التاسع للصف ملخصة تقييم مهمة

 صفوف القيادة العلمية التكنولوجية

 4102ايار 

 

 الصف:__________    اسم التلميذ/ة: ______________

 : إرشادات

 . سؤال  41 على التي امامكم المهمة تحتوي  -

 جابةاال اختيار عليكم ,امكانيات عدة بين من صحيحة واحدة إجابة اختيار ممنك ب  طل  ي   التي األسئلة في -

 واحاطتها بدائرة.  األصح

 . المخصص لها المكان في عليكم كتابتها ,فيها كتابة اجابة ممنك ب  طل  ي   التي في األسئلة -

 . المهمة نهاية في موجودة القوانين الئحة  -

 .شخصية حاسبة آلة استخدام تستطيعون  -

 . الحاجة حسب هاووصحح بدقة مإجاباتك واافحص ,تسليم المهمة قبل -

 .دقيقة 01 المهمة مدة  -

 بالنجاح!
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 الطاقة واالنظمة التكنولوجية, ميكانيكا وبصريات - األولالقسم 
  
 

ة لمحبي األلعاب الم  في مدينة المالهي, لعب الاحدى  (0 عامودي وعليه شكل برج على  ةيَّ ن  ب  فة, م  ر  ط  ت  والمعدَّ

وفي  ,ومن ثم يسقط المصعدمتر فوق سطح االرض,  56مصعد حتى ارتفاع . يصعد الراكبون بالمصعد

 من المسافة. اقسم احر اسقوط ,داخله الراكبين

 .كغم 800 هيالكلية معا اشخاص, كتلتهم  01في المصعد  ب  ك  ر  

الذي  االشخاص في المصعد, لجميع الكلية)طاقة االرتفاع(  الوضعطاقة ر )الفرق( في يالتغي وااحسب .أ

 الى طاقة االرتفاع عند تواجدهم على سطح االرض. االرتفاع نسبة   قمةعند تواجدهم في يحدث 

 طريقة الحساب. وانبي  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

 

 

لعد اذا افترضنا ان االحتكاك خالل السقوط الحر للمص .ب م  ه  بشكل  صف, اي من االقوال التالية يم 

  ؟الذي يحدث لطاقة المصعد خالل السقوط الحر صحيح

 

 حركته.طاقة تساوي مصعد ال رتفاعا, طاقة المصعد سقوطخالل كل لحظة في  .1

 لحظة قبل نهاية السقوط.   مساوية لطاقة حركته طاقة ارتفاع المصعد قبل السقوط, .2

  .تقل حركتهوطاقة  تزداد ارتفاع المصعد , طاقةالمصعدسقوط خالل  .3

  . تقل)طاقة االرتفاع والحركة( للمصعد الكلية  الطاقةسقوط المصعد,  خالل .4
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 .قيتسير سيارة في شارع اف  (2

 غم؟ك 0111متر بالثانية, وكتلتها  20سيارة عندما تكون سرعتها طاقة الحركة لل وااحسب .أ

 طريقة الحساب. وانبي  

 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

 

يصف العالقة بين  . يظهر على هذه الشاشة رسم بيانيخاصةتوجد شاشة سيارة على لوحة القيادة في  . ب

 سرعتها.وسيارة للة يطاقة الحركال

 الشاشةالرسم البياني الذي سيظهر على  واراوقوف, اخت حالة من تسيرالسيارة بدأت  ان اضافتر على

 .ةثابت بوتيرةتزداد  بسرعة بالحركة حين تبدأ السيارة

 

 

 

 

 

 

 

 ب.                            ج.                                 د.                                                                  . أ
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العالقة بين ارتفاع الكرة وبين البعد   

 الذي يقطعه الجسم الخشبي

 

, واجروا القسم االفقيفي  اخشنور منحد  الالقسم  بنى طالب الصف التاسع مسارا بحيث كان املسا في  (3

 :التجربة التالية

      ا كرة معدنية كتلتهاوفي التخطيط( وحرر Aالنقطة لقسم االفقي من المسار )في بداية ا خشبييجسم وضعوا 

بالجسم دام الكرة طص. نتيجة ال(نسبة  للمسطح االفقي )تمَّ قياس االرتفاع المنحدر على غم من ارتفاع معينك 1

فة وفي كل مرة قاسوا اربعة ارتفاعات مختلر الطالب الكرة من . حرَّ Aعن النقطة  الجسم الخشبي ابتعد ,الخشبي

ل البعد في . الى ان يتوقف الجسم الخشبي يقطعهالبعد الذي  ر الطالب التجربة عدة مرات وسجلّوا معدَّ كرَّ

 جدول.
 

 

 

 

 ارتفاع الكرة 

 )سم(

الذي يقطعه معدل البعد 

ن ع الجسم الخشبي

 )سم(  Aالنقطة 

22 42 

42 02 

02 122 

02 102 

 

ارتفاع اكبر؟ ما حررنا الكرة من كلَّ  Aعن النقطة يزداد البعد الذي يقطعه الجسم الخشبي لماذا , وااشرح .أ

 الطاقة. وا مصطلحاتاستخدم

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

  

 سم؟  60ت من ارتفاع ر  ر  اذا ح   ,بالجسم الخشبيدامها طظة قبل اصسرعة الكرة لح وااحسب .ب

 طريقة الحساب. وانبي  قانون حفظ الطاقة.  وااستخدم: رمز

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

A 

 كرة

ارتفاع  جسم خشبي

 تحرير الكرة
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 ؟Aبواسطة قانون حفظ الطاقة لماذا يتوقف الجسم الخشبي بعد ان يقطع مسافة معينة من النقطة  فسروا .ج 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

ن  (4 ثواني لمدة دقيقة ونصف. الرسم  وقاسا درجة حرارة الزيت كل عشرت غم زيك 1.6ايمن وشادي  سخَّ

  امامكم يصف درجات الحرارة التي قيست منذ بداية التسخين.الذي البياني 

 

 
 

  صحيح او غير صحيح. هواذا  بجانب كل قول من االقوال التالية  واالرسم البياني, اكتب بناء  على .أ

  _. ________________________C20° كانت درجة حرارة الغرفة في بداية التجربة .1

     _______________ زمنين مختلفين.في خالل التجربة  C51°درجة حرارة الزيت  كانت .2

 . ____________ ثانية من بداية التجربة 50عملية تسخين الزيت بعد مرور  الطالباوقف  .3

 

الحرارة النوعية  احسبواجول.  62,611طاقة حرارية تساوي  لت للزيتق  خالل كل مرحلة التسخين, ن   .ب

 طريقة الحساب. وانبي   .لزيتل

 المبيَّنةعلى المعطيات  بناء  الذي حدث خالل هذه المرحلة  ∆(T)ر بدرجة الحرارة يالتغي وا أوالاحسب: رمز

  في الرسم البياني. 

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  
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حرارية التي انتقلت للماء كمية الطاقة ال .20⁰Cماء بدرجة حرارة  وفيه كهربائي ابريقطالب شّغل  (5

  جول.  44,800 تساوي 

تن الطاقة الكهربائية التي أ مت  عل  اذا   .أ د  و   هذا نجاعة احسبواجول,  654,11الكهربائي هي  إلبريقل ز 

نوا .االبريق  .الحساب طريقة بي 

____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

نجاعة على الموقد.  مباشرة   )غير كهربائية( توضع نيةمعد بواسطة اباريقالماء  يغلون واكان في الماضي  .ب

 المصنوعة من البالستيك. نجاعة االباريق الكهربائية  مناقل بكثير كانت  االباريقهذه 

دنااذا   نفس كمية الماءوضعنا وفي كل منهما  ,إلبريقين من كال النوعينحرارية الطاقة نفس كمية ال زوَّ

 ستكون نتيجة القياس؟ ذادرجة حرارة الماء بعد دقيقتين. مابدرجة حرارة الغرفة, وقسنا و

 متساوية.ستكون  االبريقيندرجة حرارة الماء في  .1

 .ستكون مرتفعة أكثرالكهربائي  غير في االبريقدرجة حرارة الماء  .2

  .مرتفعة أكثر ستكونالكهربائي  في االبريقدرجة حرارة الماء  .3

 يمكن معرفة النتيجة الن كتلة الماء غير معروفة.  ال .4

 

بوحدات , الكهربائية كيلو واط. احسبوا, الطاقة 3 مكيف هواء قدرته يوجدوالتكنولوجيا  العلوم مختبر في (6

 . ساعات 8 مدته دراسي يوم خالل مكيفال هذا يستهلكها التي  ,ساعة كيلوواط

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

في هذه الحالة,  ".منتظمة دائرية"هي حركة القطار معروف ان  .دائري مسارب قطار نحو اليمين يتجه (7

 :خالل حركة القطار تكون

 سرعة القطار ثابتة بقيمتها ومتغيرة باتجاهها.  .أ 

 باتجاهها. ثابتة سرعة القطار ثابتة بقيمتها و .ب 

 باتجاهها.  ةبقيمتها وثابت ةسرعة القطار متغير .ج 

 باتجاهها.متغيرة بقيمتها و ةسرعة القطار متغير .د 
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باتجاه  الحاالت حركة جسمتصف ث.  -باألحرف أ اليها ي شار اربع حاالت والتيتخطيطات تصف امامكم  (8

 كما يظهر في التخطيط. (F) ة. على الجسم تعمل قو2النقطة  الى 0من النقطة اليمين, 

  للصفر , سلبي او مساويايجابي هو (F) ةالذي تقوم به القو  ((Wالشغل من الحاالت هلحالة   ل اشيروا4 لك

 ( , => , <)مناسبة شارة بواسطة ا

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفضاء في موجوده ةالصخر. صخرة على تعمل التي االرضية الكرة جاذبية قوة التالية العبارات تصف (9

 .وتقع تحت تأثيرها االرضية الكرة من بالقرب

 

 ": خطأ" أو  "صحيح"  التالية العبارات من كل    بجانب واسجل

 

 ________________الغالف الجوي فقط. حدود  حتىتؤثر على الصخرة  االرضية الكرة جاذبية قوة .أ 

 ___________________________ .عنها الصخرة ابتعدت  كلما تقل  االرضية الكرة جاذبية قوة .ب 

 __________.  االرضية الكرة األكبر عندما تكون الصخرة على سطح هي  االرضية الكرة جاذبية قوة .ج 

 ______________________ .فقط القمر مسار حتى تؤثر على الصخرة االرضية الكرة جاذبية قوة .د 

 
 
 
 

  

F F 

F F 

1
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. 

 .ج
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     W______0حالة أ: 

 

 W______0    حالة ب:

 

   W______0  حالة ج: 

 

   W______0حالة د: 

 

F F 

F F 
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 .التاسع الصف لطالب مشي مسار شبابال مرشدينمن ال مجموعة خططت  (01

 كيلومتر  ,مسافة  يسيرون نحو الشرق, صباحا 8000 الساعة في التجمع نقطة من الطالبينطلق  ,الخطة حسب

 كيلومتر اضافية. 3مسافة  يسيرون نحو الجنوبومن ثم 

 

 :داخل المستطيل الذي امامكم خططوا .أ

 سم لكل كيلومتر. 2 -رسم مساٍو ل ط بمقياسط  خ  المسار الم   -0

 بشكل واضح في التخطيط. الطالب. اشيروا الى المتجه مسارلالكلية  االزاحةمتجه  -2

  سم. 1انتبهوا: طول كل مربع هو 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة الحل. وابّين الكلية.االزاحة  طول متجه وااحسب .ب

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________ _______ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 نقطة التجمع

 شمال
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ووصلوا للنقطة النهائية في الساعة  المحدد,الوقت في و حسب الخطة انطلق الطالب من نقطة التجمع .ج

12:22 . 

 بّينوا طريقة الحل. نقطة النهائية للمسار.حتى المن نقطة التجمع  السرعة المتوسطة لحركة الطالب وااحسب

_________________________________________________________________

_________ ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

في . يوجد Sمظلمة كليا  وفيها مصباح مضيء  من االعلى( غرفة بنظرة) مامامكالذي  المخطط يصف  (11

يوجد اربعة طالب ينظرون  D-و A ,B ,Cاط النق)قواطع( عازلة للضوء. في الغرفة جدران داخلية  حي ز

 المصباح. نحو

ن الطالب يرى المصباح  المخططداخل  تخطيط بواسطة وابّين .أ  . وأي منهم ال يراه مضيءالادناه اي م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الطالبمن واحد  لكل بجانب كل قول نسبة   أحيطوا حول االمكانية الصحيحة .ب

 

 .المصباح  يرى ال / يرى   A الطالب .1

 .المصباح  يرى ال / يرى  B الطالب .4

 .المصباح  يرى ال / يرى  C الطالب  .3

 .المصباح  يرى ال / يرى  D الطالب .2

 

 

 

S 

B A 

D 

C 
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 والوراثة. التغذية - الحية الكائنات في عملياتو أجهزة ,(كيمياء) مواد -القسم الثاني 

للعناصر في  الربطعلى حل االسئلة التي يتطلب بها التطرق الى قدرة  مالجدول ادناه يساعدك :مالحظة

 .13-12االسئلة 

 مختلفة عناصرل الربط على القدرة

  الربطالقدرة على  العنصر

 0 (H) هيدروجين

 0 (Cl) كلور

 0 (F) فلور

 2 (O) اوكسجين

 3 (P)فوسفور

 , ( C) كربون
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 وزونتآكل طبقة األ

 .ه –أ عن االسئلة  وابيقطعة المعلومات التالية واج وااقرأ  (04

. الحية خاليا الكائنات في الطفرات إحداث على قادرة ,ضارة بنفسجية الشمس على اشعة فوق تحتوي أشعة

ل ع  الغالف طبقات احدى)طبقة الستراتوسفير  المتواجدة في األوزون طبقة عن طريق االشعة هذه اغلبية ت بت 

 .(O3) األوزون غاز من نسبيا عالي تركيز على تحتوي التيو( الجوي

 قارة انتاركتيكا في وخاصة فوق األوزون لطبقة خطير تآكل تم اكتشاف الماضي القرن من الثمانينات في

 تآكل على كبير تأثير نسانلإل أن باألبحاث حاتضَّ . "األوزون ثقب"اليوم  التآكل هذا دعىي   .الجنوبي القطب

والتي طورها  (CFCوتلقَّب ب )مواد تدعى الفريونات  العوامل لهذا التآكل هو احد. األوزون طبقة

حتى تصل ببطء  تنتشر ,جدا مستقرةغازات  هي الجوي للغالف المنبعثة الفريونات. االنسان ويستخدمها

 نهايته فيتؤدي الى حدوث تفاعل كيميائي, ل والمواد الناتجة من التحليل , هناك, تتحلالستراتوسفير الى

 .طبقة االوزون تآكلوت األوزون جزيئات تتفكك

 الرئيسية: عدد من الفريونات التالي معلومات عنفي الجدول 

 واستخداماتها الرئيسية اتفريونالكيميائية للغ ي  ص  ال

 االستخدامات الرئيسية صيغ الفريون

CFCl3   ات الهوائيةمكيفالفي  تبريدسائل 

CF2Cl2  )بوات البخاخة  سائل رذاذ )في الع 

3CF3CCl  تبريد في الثالجاتسائل  

 

ي غ البنائية اي من بين .أ   بجدول قدرة العناصر استعينوا ؟CCl3CF3 من واحد جزيء لوصف مناسبة الص 

 .الربط على

   
 

0 4 3 2 
 

 ؟CF2Cl2 من واحد جزيء في الذراتباقي و ذرة الكربون بين الموجودةالكيميائية  ربطةهي األ ما .ب 

 .الفلور مزدوج مع ذرتي كوفلنتيورباط  الكلور مزدوج مع ذرتي تساهمي(كوفلنتي )رباط  .0

 . الفلور مع ذرتين كوفلنتّيان ورباطا الكلور ن مع ذرتياكوفلنتيّ ن رباطا .4

 . الفلور مع ذرتي انيّ ورباطان ايون الكلور مع ذرتين كوفلنتّيارباطان  .3

 . ذرتي الفلور مع انيّ ايونورباطان  الكلور مع ذرتي انيّ ايونرباطان  .2
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تحديد إنتاج  ر  . في هذا المؤتمر تقرَّ مؤتمر دولي في مونتلاير 0891عام  قيم  ا   ,على اثر تآكل طبقة األوزون

ى قرار المؤتمر إلى انخفاض كبير في  اوالتوقف عن استخدامه اتالفريون تدريجيا في جميع دول العالم. أدَّ

ولكن تركيزها في الغالف الجوي بقي مرتفعا. يفترض الباحثون أن إعادة  ,الى الغالف الجوي اتانبعاث الفريون

طبقة  بناءمن المتوقع ان تستمر عملية إعادة  ,ة. لذلكويال ويتأثر بظروف البيئبناء األوزون يستغرق وقتا ط

 .2161األوزون على األقل حتى عام 

في الغالف الجوي بين  اتئيسيان من الفريونيبي ن تركيز نوعان ر 1الرسم البياني امامكم رسمان بيانيان: 

ر في كثافة طبقة األوزون في الغالف الجوي خالل نفس ييبي ن التغي 2الرسم البياني  .2010-1975السنوات 

 (.2010-1975) السنوات

 

 

 تركيز في ارتفاع بالتأكيداألوزون هو  طبقة تأكل في السبب أنَّ  واستنتج   الرسمين البيانيين في رامي نتمعَّ  .ج 

 ؟رامي استنتاجم تدع   الرسمين البيانيين التي كالدة في وجما هي الحقائق المو. الجوي الغالف في اتالفريون

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
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اعادة بناء الى  يؤدي لم اتالفريون استخدام تقييد4 وهي تدَّعي كالتالي: بما ان رامي مع استنتاج ال توافق يارا  .د

 .مؤكد غير استنتاج رامي فإن لذلك شكل فوري4األوزون ب طبقة

 ؟يارا استنتاج تدعم التي البيانيينوفي الرسمين  النص ما هي الحقائق في

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 مؤتمر بعدبشكل فوري  طبقة األوزون لعدم اعادة بناء التفسير هو ما والرسمين البيانيين4 النص بناًء على .ه

 ؟للغالف الجوي اتالفريون انبعاث في الكبير االنخفاض من الرغم على 4مونتريال

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

  وعنصر (Cl) الكلور عنصر بين كيميائي نتيجة لتفاعل نيتكوَّ  مركب الذيلل الكيميائية الصيغة هي ما (13

 .قدرةالعناصرعلىالربطبجدولاستعينوا ؟(P) الفوسفور

 P3Cl3 .أ 

 P3Cl .ب 

 3PCl .ج 

 PCl3 .د 
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 مقياس درجات حرارة

 انبوب فيه ماء  

قطعة جوز مغروزة 

  في ابرة

ابرة  –قاعدة 

مغروزة في قطعة 

 فلين

ر )كالوريميتر(يصف  مامامك الشكل (02 سع   تحديد نيمكبواسطته  والذي ,م 

الذي امامكم  كالوريميترفي ال .كيميائي تفاعل من المنطلقة الحرارة كمية

 حرق الطالب جوز.

 

 احتراق أثناء حدثي الذي الرئيسي الطاقة لتحوّ  في المخطط التالي وااكمل . أ

 .في الجهازالجوز 

 

 

 

 

 الصحيحتين في العبارة التالية: اإلمكانيتيناحيطوا حول  . ب

 

  ربطة كيميائية في المواد المتفاعلة,تفكيك أ  المنطلقة من/   في المبذولةالطاقة كمية , حرق الجوزفي عملية 

  .ربطة كيميائية في المواد الناتجةتكوين أ  المنطلقة من/   في المبذولةالطاقة كمية من  أصغر

 

 

 

 

 

 

 

  

   ____________ طاقة في الجوز____ ________ طاقة

ر )كالوريميتر( سع   م 
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 نباتات من مجموعات ثالث أخذوالقد نّفذوا التجربة التالية:  .1السحلب نباتاتبحثا على  أجرى باحثون (01

 الهواء, الكربون في أكسيد ثانيمختلف من  في تركيز مجموعة كل تنمية النوع, تمَّت نفس من السحلب

 وقاسوا السحلب نباتات الزهور التي ازهرت في عدد الباحثون عدَّ . أشهر ستة لمدة الظروف نفس وفي

 . أدناه البيانيين ينمالرس في النتائجالباحثون  ض  عر   .أشهر ستة لمدة والسيقان األوراق في السكر كمية

 

 CO2 من مختلفة تركيزات في سحلب نبتةكل في  الزهور عدد متوسط: 0 البياني الرسم

 
 

 CO2 من مختلفة بتركيزات( نبات غرام/  ملغ) السحلب نباتات في التي ُوِجَدت كمية السكر: 2الرسم البياني 

 

ضت في التي البحث نتائج بناء  على .أ   .البحث الذي ب ح ث   , اكتبوا سؤالالبيانيين الرسمين كال ع ر 

______________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

                                                           
تأثير تركيز ثاني اكسيد الكربون على نمو نبات السحلب من نوع معين. : معالج من المقالة 1

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjshs1925/66/1/66_1_169/_pdf  
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 اكتبوا استنتاجا واحدا يمكن استنتاجه من نتائج البحث.   .ب 

_____________________ ________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 نباتات الزهور في  وعدد الهواء في (CO2) الكربون أكسيد ثاني تركيز بين العالقة تفسير يمكن كيف  .ج 

 التي العمليات وعلى ين البيانيينمالرس كالفي  نةالمبيَّ  البحث نتائج على مفي إجابتك وااعتمد السحلب؟

 .النبتة خاليا في تحدث

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 

 نزيماو نشا ,ماء على يحتوي محلول النموذج يف وضعوا. انتقائي غشاء ذو خلية نموذج تالميذبنى  (61

  .الشكل واانظر .(اصفر) اليود محلول على تحتوي الى كأس النموذج لوادخ  أ  (. يفكك النشاالذي ) العميالز

لوا لونه محلولوالنشا بال الجلوكوز وجود التالميذ فحص ,ساعة بعد   النتائج؟ كانت ماذا. في الكأس وسجَّ

 

 . فقط جلوكوز ووجدوا به ا,اصفركان  الكأس في اليود محلول لون .أ 

 . ونشا جلوكوز ووجدوا به كان كحليا, الكأس في اليود محلول لون .ب 

 .فقط نشا ووجدوا به كحليا,كان  الكأس في اليود محلول لون .ج 

 يجدوا به جلوكوز ونشا.ولم  ,ااصفر كان الكأسلون محلول اليود في  .د 

 

 

 

 

 

 

 

  

كأس فيها محلول 
 اليود

نموذج خلية فيه محلول 
يحتوي على نشا وانزيم 

 محلالعميالز
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مون عادة لألطفال في وجبة العصر, شريحة مع في  .لألطفال روضةيتطوع سامر في   (07 هذه الروضة, يقد 

ن أ عىوادَّ  الفستق زبدةفي وى الحليب مربَّ  دة فيوجمركبات الغذاء المو قارن سامر بين مربَّى الحليب. 

 الحليب. ى مربَّ  من الكمية نفس استهالك من أكثر صحي الفستق استهالك زبدة

 .الفستقلمربى الحليب وزبدة م الغذائية ي  الق  يعرض  الذي امامكم الجدول 

م الغذائية لمربى الحليب وزبدة الفستق  غرام( 011لكل ) الق ي 

 نوع الغذاء

 المركبات الغذائية

 زبدة الفستق

 غرام()

 الحليبى مربَّ 

 غرام()

  61   22.9 كربوهيدرات

  1.5   20.3 زالل

  9.0   8.6, دهن

  8.,  8.5 منها دهنيات مشبعة

  26  1 كولسترول

  1  9.6 الياف غذائية

 

 اختياركم. واشرحوا سامرعن مركب غذائي واحد والتي تدعم ادعاء معطيات اروا من الجدول اخت . أ

 _____________________________________________________________ المعطيات:

  _________________________________________________________ تفسير بيولوجي:

 

زبدة في الموجود  للزالل ماذا يحدث. زاللغرام  20 حوالي حتوي علىت الفستقمن زبدة  غرام 011كل  .ب

 ؟تستفيد منه خاليا الجسمقبل ان   الفستق

 

ب في خالياالدم الى وحدات  فيتفكك ي .1  الجسم.  بنائه والتي ت ست وع 

  خاليا الجسم. في االمعاء الدقيقة ويتفكك الى وحدات بنائهب في وع  ست  ي    .2

 .ب في االمعاء الدقيقةوع  ست  بنائه والتي ت   المعدة الى وحدات فيتفكك ي .3

  تفكك الى وحدات بنائه في خاليا الجسم.ب في المعدة ويوع  ست  ي   .4
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, يتحرر الكبسولة. فقط بعد ذوبان تتفكك في الجهاز الهضمي بعض االدوية داخل كبسوالتوضع يتم   (61

تذوب في  كبسوالت بحسب وظيفة الدواء, فهنالك الكبسوالتيالئم المطورون ص للدم. مت  الدواء منها وي  

 المعدة واخرى تذوب في االمعاء الدقيقة. 

 من التي الظروف تالئم يصنعونها التي الكبسوالت كانت ما اذا فحصوا, االدوية إلنتاج مصنع في

ر ان رضالمفت في محلول  كبسوالت, وضعوا يفحصوا ذلك لكي. الهضمي الجهاز في الدواء فيها يتحرَّ

في المحلول خالل التجربة. قاموا بقياس نسبة الدواء المتحررة من  درجة الحموضةروا غيَّ وحامضي, 

 امامكم.الذي وسجلوا النتائج في الجدول  ,ساعات دقيقة لمدة ثالث 31كل  الكبسوالت

 

 خالل التجربة الكبسوالتالنسبة المئوية من الدواء التي تحررت من 

درجة حموضة المحلول 

 خالل التجربة

 (pH-قيمة ال)

 الزمن منذ بداية التجربة

 )دقائق(

النسبة المئوية من الدواء التي 

  الكبسوالتتحررت من 

 محلول حامضي

(pH=1) 

1 0 

31 4 

51 5 

81 6 

021 7 

 محلول متعادل

(pH=7) 

061 90 

091 95 

 

 

وفقط بعد ذلك فحصوا  (pH=1)في محلول حامضي  الكبسولةذوبان اوالً لماذا فحص الباحثون  .أ 

 .الهضمي جهازال مبنىالى  مفي اجابتك وا؟ تطرق(pH=7) متعادلذوبانها في محلول 

      ______________________________________________________________ 

      ____________________________________ __________________________ 

      ______________________________________________________________ 

 

 هذه الكبسوالت في الجهاز الهضمي؟ر الدواء من يتحرَّ  ايننة في الجدول, لنتائج المبيَّ بناء  على ا .ب 

 احيطوا حول االمكانية الصحيحة( )  الدقيقةفي المعدة / في االمعاء 

 .م على النتائج المعروضة في الجدولفي اجابتك اعتمدوا. ماختيارك عللوا

      ______________________________________________________________   

     ______________________________________________________________  

    ______________________________________________________________ 
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كالب تعاني من ظاهرة الصمم الخلقي )منذ الوالدة(. الجين ة مختلفة من السالل 42-هنالك ما يقارب ال (11

 . متنحي هو جينالمسؤول عن ظاهرة الصمم 

صفة بها تنتشر ساللة ل ويتبعان يعانيان من الصمم(, ال) يسمعانكلبين بين تهجين  نتيجة لعملية .أ

 ؟ لألبوينخمسة جراء واحد منهم اصم. ما هي الطرز الوراثية  حصلوا علىالصمم الخلقي, 

1. aa x  aa 

2. Aa  x  Aa 

3. AA  x  aa 

,. Aa  x  AA 

 

 صماء. انثىمع  ,لصفة الصمم الخلقي از وراثي خليط )هتروزيجوت(طرذو ذكر نوا كلب هجَّ  .ب

 صفة الصمم الخلقي.بها  تنتشرساللة يتبعان ل كالهما

الممكنة لخاليا التكاثر للوالدين والطرز الوراثية لجميع الطرز  التاليالتهجين  مربَّعفي  وااكمل .1

 ابناء النسل المحتملة.

 

 

 

 خاليا التكاثر  

 ♀ االملدى 
 

 خاليا التكاثر 

  ♂ االب لدى
 

 

  

 

 

  

 

 بناء  على الجدول:  العبارات التاليةاكملوا  .2

 

 ____________ التهجين هو: هذا جرو ذو طراز وراثي خليط )هتروزيجوت( من والدةاحتمال 

 _________________________________ :جرو اصم من هذا التهجين هو والدةاحتمال 
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ازة يوجد يصف ساللة عائلة لقسم من افرادها التالي التخطيط (22  الخد, والتي تبرز عند االبتسامة . في غمَّ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 او غير صحيح. اصحيحاذا كان  قولبجانب كل  اكتبوالتخطيط, بناء  على ا .أ

 

ازة ذو ,و 3 ينللزوجلوالدة طفل  االحتمال .1  ____________ ______ .%011هو  على الخد غمَّ

 _________________ .للصفة( هتروزيجوتي) خليطاز وراثي طر 5و  6من الزوجين  لكلٍ  .2

ازةصفة , الجين المسؤول عن ظهور لتخطيطبناء  على ا .3  __________ .سائدهو جين في الخد  غمَّ

 

                   (6و  5 رقمين بالزوج واني) استع .3للقول رقم  ماجابتك وااشرح .ب

________________________________________________________________   

_________________________ _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 على الخد غمازة ذكر ذو

 على الخد غمازة ذكر بدون

 على الخد غمازةانثى ذات 

 على الخد غمازةانثى بدون 

1 2 

3 4 5 6 

 دليل
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 والتكنولوجيا العلوم تعليم على التفتيش
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