
  أمامك امتحان في كیمیاء للصفوف السابعة
 

 ·         ُمّدة االمتحان  ساعة وِنصف (90 دقیقة).

  ·         ُیْمِكُنك أن َتْكُتب ِبَقلم َرصاص أو ِبَقلم ِحبر.

 ·          في ِقسم من األسئلة ُكِتبت كلمات مهّمة

 ِبَلْون غامق. انتِبْه إلى هذه الكلمات.
  

ص لذلك بلغة علمیة  * في األسئلة التي ُیطَلُب ِمْنَك فیها كتابة اإلجابة، اْكُتْبها في المكان الُمَخصَّ
 صحیحة.

  

 * في األسئلة التي ُیطَلُب ِمْنَك فیها اختیار  إجابٍة صحیحٍة واحدة  من بین عّدة
 إجابات، اخَتِر اإلجابة الصحیحة.

 *إذا وَضْعَت اشارة بجانب أكثر من إجابٍة واحدة، فسوف ُتْعَتَبر اإلجابة
 غیر صحیحة.

  

 * إذا أَرْدَت أن ُتَغیِّر إجابتك، فعلیك أن تمحو اإلشارة التي َوَضْعَتها جیدا, ثم وضع اشارة جدیدة
  على االجدابة التي اخترتها.

  
 َقْبل تسلیم االمتحان،
 افحْص إجاباتك جیدا

ح ْ  بحسب الحاجة.  وصحِّ
  

  توزیع عالمة االمتحان:
 

 القسم الثالث: بحث علمي  القسم الثاني:  قطعة علمیة القسم االول : معرفة

  20 عالمة  20  عالمة  60 عالمة

 
 

 

 

 

 

 



 المدرسة االعدادیة برطعة

 امتحان كیمیاء - طبقة الصفوف السابعة

 نهایة الفصل االول -2017\2018

***************************************** 

 

  القسم األول: (60 عالمة)

 

 س1:تمعن باالسئلة التالیة ثم اختر االجابة الصحیحة في كل منها.   (10*3 عالمة)

 

.aال  هواء هو  خلیط من غازات  مختلفة. أّیة جملة هي األصّح؟ 
  أ. یحتوي الهواء على أوكسجین ونیتروجین فقط.

  ب.یحتوي الهواء على أوكسجین وثاني أكسید الكربون فقط.
من صغیرة وكّمیة الكربون أكسید وثاني وأوكسجین نیتروجین على الهواء             ج.یحتوي

 غازات أخرى.
  د.یحتوي الهواء على نیتروجین وأوكسجین وهیدروجین وكربون.

 
 

 b. أراد والد أمیرة تصلیح جهاز كهربائّي بواسطة ِمَفّك، فاْنَكَسر ِمْقَبض الِمَفّك (َید المفّك).
أو خشب التالیة: المواّد إحدى من مصنوع مقبض تركیب أمیرة والد أراد المكسور، المقبض من                 َبَدًال

  نحاس أو حدید.
  أّي مقبض علیه أْن یختار لكي یكون الِمَفّك آمًنا لالستعمال في الكهرباء؟

  
 أ.  مقبض خشب

 ب. مقبض نحاس
 ج. مقبض حدید

  
 اشرح اختیارك …………………………………………………………………...

  

 c. حمل رامي على ظهره  اسطوانة تحوي غاز االوكسجین  عندما حاول الغوص تحت الماء.  كان

  سبب ذلك هو:

 أ. الماء بارد جدًا

 ب. ال یوجد اكسجین في الماء

 ج. االنسان یتنفس بواسطة الرئتین

 د. الماء یحتوي على امالح كثیرة



 d. في الصورة تظهر تجربة نفحص من خاللها تأثیر الضوء على عملیة
 التمثیل الضوئي.  ناتج التجربة تظهر فقاعات غاز,  ما نوع الغاز المنطلق:

 
 أ. اكسجین     ب. نیتروجین    ج. ثاني اكسید الكربون          د. بخار الماء

 
 

 

 e.ما هو  النقص   الموجود في  صحن مصنوع من الورق?
 أ .         الصحن غیر شفاف.

 ب .    الصحن موصل للتیار الكهربائي.

 ت .    الصحن نفاذ (یمكن مرور) للماء.

 ث .    الصحن قابل للكسر بسهولة .

 

 f.ُتطلى  أنابیب السخان الشمسي  باللون األسود :

 أ. ألن اللون األسود یعكس كل األشعة الساقطة علیه.

 ب. ألن اللون األسود یمتص كل األشعة الساقطة علیه.

 ج. ألن اللون األنابیب السوداء شفافة تسمح للضوء بالعبور عبرها.

 د. ألن اللون األسود المع ویمكن رؤیته بسه

 

 g. خالل تجربة معینة , اوصل احد الطالب خطًأ انبوبة موصولة باسطوانة غاز , مع وعاء فیه

  شمعة مشتعلة, اشتد لهب الشمعة. ما هو الغاز الذي باالسطوانة؟

 أ. اوكسجین    ب. ثاني اكسید الكربون    ج. هواء    د. نیتروجین

 

 

 h. عندما تقوم  بفتح قنینة اي نوع من المشروبات الغازیة یصدر صوت " تس" . سبب الصوت:

  أ. احتكاك  الغطاء مع جدار القنیة

 ب. محاول خروج السائل المضغوط بالوعاء

 ج. خروج غاز الهیدروجین المحصور بالوعاء

 د. خروج ثاني اكسید الكربون المحصور بالوعاء

 



 i. الرسم البیاني التالي  یبین كمیة النیتروجین, االوكسجین, ثاني اكسید الكربون وبخار الماء في عملیة
 الشهیق عند تنفس الكائنات الحیة  . اي من الرسوم البیانیة االربعة التالیة یمثل كمیة الغازات نفسها

  بعملیة الزفیر عند الكائنات الحیة

 

 

.A 

.B 

.C 

.D  



 j. عند تقریب شظیة مشتعلة من وعاء سمع صوت انفجار , اي نوع من الغازات كان في الوعاء؟

 

 أ الهیدروجین              ب. النیتروجین         ج. االوكسجین         د. المیثان

 

 
 س2: بعض الخمیرة, السكر والماء وضعت في انبوب اختبار .الرسم التوضیحي التالي یبین االنبوب

 في بدایة التجربة وبعد مرور ساعة من الزمن . امتأل االنبوب بفقاعات غاز ممتزجة مع محلول

  الخمیرة.

 أ. الغاز الناتج هو ……………………………..                                ( 2 عالمة)

 ب.  اي عملیة قامت بها الخمیرة أ دت إلى التغیر الظاهر في الرسم :              ( 2 عالمة)

 أ. التكاثر

 ب. التنفس

 ج. النمو

 د. اإلفراز

 

 س3: أمامكم ممّیزات لغازات مختلفة.  اكتبوا في نهایة كّل جملة اسم الغاز الذي یالئم الوصف

  الصحیح من القائمة التالیة:      ( 5 عالمات)

 

 أوكسجین، نیتروجین، هیدروجین، ثاني أكسید الكربون ( یمكن أن یظهر أحد الغازات أكثر من مّرة
 .(واحد ة

  أ. الغاز الذي یشّكل المركِّب األساسي في الهواء ولیس ضرورًیا للتنّفس:...........

ا:.............. ب.   غاز أخّف من الهواء وقابل لالشتعال جد  

 غاز عدیم الرائحة وعدیم اللون ضروري لالحتراق:................  ج.

 غاز ُیستعمل إلخماد الحرائق ویغّیر لون ماء الجیر الصافي:...............  د.

 غاز ضروري لتنّفس النباتات والحیوانات:................  ه.



 س4: یمر غاز الناتج من احتراق شمعة عن طریق أنبوب إلى

 وعاء الذي یحتوي على كمیة قلیلة من ماء الجیر الصافي. كتبت

 مریم في التقریر القول التالي:" تغیر لون ماء الجیر بالتدریج

 للون األبیض الحلیبي (متّعكر)."           (3*2 عالمة)

 

 أ. هذا القول هو:

  أ. نتیجة

   ب. استنتاج

 ج. هدف

  د. فرضیة.

 

 ب.  سجلوا  اسم المادة (الغاز) التي نتجت.

_________________________________________________ 

 

  ج.  أذكروا على األقل  صفتین للغاز الذي میزتموه  في البند السابق.

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 س5: الرسم التوضیحي التالي یبین خطوات احد الطالب الذي اراد ان یثبت ان الكائن الحي

 یتنفس. تأمل به جیدًا ثم اجب عن االسئلة التي تلیه:                       (7*2 عالمة)

 

 

 

 

  أ. ما  الهدف  من وضع  حجر الجیر فوق الوعاء  أ ؟

 

  ب. حسب توقعاتك ما هو   هدف الوعاء أ ؟

 

 ج. ماذا تتوقع ان  یحدث لماء الجیر في الوعاء أ… …………………

   وماذا تتوقع ان یحدث لماء الجیر في الوعاء ب…………………..

 

 د.ما هو  دور ماء الجیر  في التجربة…………………………………………………...

   على ماذا یدل  تعكر ماء الجیر  في الوعاء  ب؟

 

  ه. حسب الهدف المبني له التجربة  هل من المحبذ ان یتعكر ماء الجیر في الوعاء أ ؟ لماذا

 

  ي. اذا استبدلنا  الكائن الحي  في الصورة  بجسم جامد  . ماذا تتوقع ان تكون النتیجة في التجربة؟

 



 

  س6: اسقط عالء مجموعة من المسامیر في حوض فیه زیت كما في الشكل. اراد عالء ان یخرج

 المسامیر الحدیدیة من الحوض دون یدخل یدیه , اشترط والده علیه ان یخرج المسامیر من الزیت

  دون لمس الزیت ال بیده وال باي اداة اخرى ینوي استعمالها الخراج المسامیر

 

 

 أ. اقترح على عالء طریقة تساعده في تخطي محنته وتلبي شروط والده الخراج المسامیر. ( سؤال

 بونص)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم الثاني: (20 عالمة)

 الّدیزل البیولوجّي - وقوٌد أخضر
 

بدیلة مصادر لتطویر الجهود تكثیف إلى مصادره وَتناُقص العالم في الوقود أسعار في الّتغّیرات                أّدت
المألوف من واّلذي الوقود، من جدید نوع تطویر في كبیرة جهوٌد ُتْبَذل األخیرة، الّسنوات في                 للوقود.
اّلذي الـ"عادّي" للوقود خالًفا الّنباتات، من البیولوجّي" "الوقود إنتاج یتّم البیولوجّي". "الوقود              تسمیته

 نستعمله في حیاتنا الیومّیة، واّلذي یتّم إنتاجه من الّنفط الخاّم.
یستخدمها اّلتي الّنباتّیة یوت الزُّ من إنتاجه ویتّم البیولوجّي الوقود أنواع أحد هو البیولوجّي"               "الّدیزل
عّباد الّصویا، مثل نباتات بذور في غالًبا موجودة یوت الزُّ هذه كثیرة. أجیال منذ طعامه في                 اإلنسان
بسیطة كیماوّیة عملّیة وبعد البذور، َعْصر یتّم الّزیت إنتاج أجل من وغیرها. الُقطن، اللِّفت،                الّشمس،

 َنْحصل منه على الوقود الجدید.
على یحتوي ال البیولوجّي الّدیزل أّوال ً ، الـ"عادّي": بالوقود مقارنًة بیئّیتان َحَسنتان البیولوجّي              للّدیزل
الـ"عادّي"، الوقود من العكس على ثانًیا، الهواء. ث یلوِّ ال فهو ولذلك ثة، ملوِّ أو ساّمة ُمراِفَقة                 مواّد
ُیعتبر األسباب، لهذه الهواء. في الكربون أكسید ثاني تركیز من َیْرَفع ال البیولوجّي الّدیزل                استعمال

 الّدیزل البیولوجّي وقوًدا وّدیا للبیئة، ولذلك ُیَسّمى "الوقود األخضر" أیًضا.
األساسّي االّدعاء استعماله. ضّد االّدعاءات بعض أیًضا هناك البیولوجّي، الّدیزل َحَسنات من الّرغم               على
َیْحُدث قد األسعار ارتفاع العالم. في الغذاء أسعار ارتفاع إلى یؤّدي قد البیولوجّي الّدیزل إنتاج أّن                  هو
إلى یؤّدي أن یمكن إنتاجه فإّن ولذلك للّتغذیة، ُتسَتخَدم اّلتي البذور من البیولوجّي الّدیزل إنتاج یتّم                  ألّنه

 َنْقٍص في هذه البذور، وبالّتالي إلى ارتفاع أسعارها.
ع ُیَشجِّ قد البذور أسعار في االرتفاع أّن من َیْخشون اّلذین البیئة بجودة الُمْهَتّمین ِقَبل من جاء آخر                   اّدعاء
مساحات وتدمیر الغابات أشجار َقْطع األمر أْلَزَم لو حّتى الّزراعّیة، المساحات زیادة على               المزارعین

 طبیعّیة.
الغنّیة الّنباتات أجزاء ومن الّنباتات من الوقود إنتاج هو المشاكل هذه لحّل اقُتِرَحت اّلتي الحلول                 أَحد
المیاه في تنمو نباتات هي الّطحالب الّطحالب. أنواع َكَبْعض اإلنسان، لتغذیة ُتْسَتْعَمل ال اّلتي یوت                بالزُّ
خالیاها، في یتجّمع وهو الّزیت من صغیرة قطراٍت ُتْنِتج بحرّیة طحالب هناك البحر. میاه في أو                  العذبة
مراَقبة ظروف في خاّصة، ِبَرٍك في الّطحالب هذه ُتَرّبى البیولوجّي. الّدیزل إنتاج ُیْمكن الّزیت هذا                 ومن
ضوء البحر، میاه هو: الِبَرك هذه في رها َتَطوُّ أجل من الّطحالب هذه تحتاجه ما كّل الّسنة. أّیام                   وطوال
عالیة. بوتیرة الّطحالب تتكاثر كهذه، ظروف في الّتسمید. مواّد من والقلیل الكربون أكسید ثاني                الّشمس،
لهذه سّیئة هناك ذلك، ومع منها. الّزیت وإنتاج َجْمُعها یتّم الِبَرك في الّطحالب اكتظاظ یزداد                 عندما
عالیة. تكالیف هي ولتشغیلها للّتربیة الخاّصة الِبَرك لبناء المطلوبة الّتكالیف أّن وهي أیًضا،               الّطریقة
لهذا الـ"عادّي". بالوقود مقارنًة غالًیا یكون البیولوجّي، الّدیزل أِي علیه، نحصل اّلذي الّناتج فإّن                لذلك،
البحث في المرحلة هذه في یترّكزون إّنما تجارّي، بشكٍل الّطریقة هذه استعمال الیوم حّتى یتّم لم                  الّسبب

 عن ُطُرق لتخفیض تكالیف منظومة الّتربیة وتحسین أصناف الّطحالب.



الخاّم، الّنفط إلى الحاجة من ُیَقلِّل أن المفروض من للّطاقة َكَمْصدر البیولوجّي الّدیزل استعمال                لإلجمال،
في االزدیاد مع ولكن الهواء. تلویث مشكلة حّل في ُیساهم أن وباألساس البیئة، جودة ن ُیَحسِّ                 وأن
في الّنقص منع أجل من إنتاجه، عملّیة على واإلشراف الّرقابة َتْشدید یجب البیولوجّي الّدیزل                استعمال

 الغذاء وارتفاع األسعار.
ف عن "ُحلم أخضر"، ج. بورن،  ِبَتَصرُّ
 ناشیونال جیوغرافیك، أكتوبر/ تشرین األّول  2007

  االسئلة:
 

  الّسؤال  1 :  (4 عالمات)
الـ الوقود منه ُیْنتجون اّلذي المصدر هو وما البیولوجّي الّدیزل منه ُیْنتجون اّلذي المصدر هو                 ما

 "عادّي"؟
 

 
 

 

   الّسؤال2:  (4 عالمات)

 ُاْذُكر  میَّزتْین للّدیزل البیولوجيّ  ِبَفْضِلهما ُیْعَتَبر وقوًدا  وّدیا للبیئة .
 
 

  
 

  الّسؤال  3 : ( 2 عالمة)
 بناًء على القطعة، لماذا  یخشى  المهتّمون بجودة البیئة من االزدیاد في استعمال الّدیزل البیولوجّي؟

  
 

 
 

 
  
 

 الّسؤال  4 : ( 4 عالمة)
 إلنتاج الّدیزل البیولوجّي من طحالب البحر توجد عّدة َحَسنات.أ.
 ُاْذُكر حسنَتْین واشرحهما. 
  



 
 · 

 
 · 

  
 ب.  لماذا لم یتّم حّتى الیوم إنتاج الّدیزل البیولوجّي من طحالب البح  ر ِبَشْكٍل تجارّي؟

  
 

 
  
 

  الّسؤال  5 :   (4 عالمات)
الّتالي البیانّي الّرسم البذور. من البیولوجّي الّدیزل إنتاج المّتحدة الوالیات في بدأ سنوات 10 حوالي                 قبل
بین ما الّسنوات في المّتحدة الوالیات في إنتاُجه تّم اّلذي البیولوجّي الّدیزل كّمّیات في الّتغییرات                 ُیَبیِّن

.2007–1999 

  
  
  في  أّي سنة  أنتجوا في الوالیات المّتحدة 800 ملیون لتر دیزل بیولوجّي ؟أ.

 
  

عي سامي بأّنه َحْسب اّتجاه الّرسم البیانّي ُیْمِكن أن نستنتج بأّن كّمّیة الّدیزل  ب.  َیدَّ
 البیولوجّي اّلذي  سیتّم إْنتاُجه في الوالیات المّتحدة في سنة  2012 ستكون أكثر من

  000،2 ملیون لتر.
 

  حسب رأیك، هل سامي على حّق؟
 ِاْشَرح إجابتك بناًء على المعطیات اّلتي تظهر في الّرسم البیانّي.



 
 

 
 

  
  

 الّسؤال  6 :   ( 2 عالمة)
في للّتغذیة الّصویا بذور ِسْعر على تغییر طرأ البیولوجّي، الّدیزل إنتاج في المتواصل لالرتفاع                نتیجة

 الّسنوات ما بین  2000–2007.
 أّي َرْسٍم بیانّي َیِصف ِبَشْكٍل صحیح هذا الّتغییر؟ ِاْسَتِعن بقطعة المعلومات.

  
 



  
   القسم الثالث: البحث العلمي -( 20 عالمة)

 
  
  

  َیْعِرض الرسم البیانّي الذي أمامك الكّمّیة القصوى لغاز ثاني أوكسید الكربون  (CO2) التي ُیْمِكن
. C°60  َو  C°5  لتر من الماء في درجات حرارة بین  أن  تذوب في  1 

  



  
     تمعن ثم َأِجب بحسب المعلومات التي في الرسم البیانّي.

 

 

 أَ .العامل المؤثر  في التجربة ………………………..                  ( 2 عالمة)
 العامل المتأثر  في التجربة………………………….                  ( 2 عالمة)

 
 ب.  هدف التجربة :                                                      ( 3 عالمة)

…………………………………………………...………………
……… 

 ج.  سؤال البحث  المناسب للتجربة:                                        ( 4عالمة)
……………………………………………………………………

.……… 
 د. اذكر ثالث  عوامل ثابتة بالتجربة  :                                  ( 3 عالمة)

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………

.…………… 
 
 

أوكسید ثاني لغاز القصوى الكّمّیة وبین الماء حرارة درجة بین العالقة ِصف              و.
 الكربون التي ُیمِكن أن تذوب في الماء .                                                 ( 2 عالمة)



 

 

  
 ي1. ماء الصودا هو ماٌء ُمذاٌب فیه غاز ثاني أوكسید الكربون.            ( 2 عالمة)

الصودا ماء في كان .C°10 حرارة درجة في صودا ماء لتر 1 فیه وعاًء سهاد                 أخذت
الوعاء في الذي الصودا ماء سهاد َنت َسخَّ قصوى. بكّمّیة الكربون أوكسید ثاني              غاز

C°25 إلى درجة حرارة 
  

 بكم غرام قّلت كتلة غاز ثاني أوكسید الكربون الُمذاب في ماء الصودا نتیجًة للّتسخین؟
 قّلت بِـ               .

  
  
  

حرارة درجة عند  الماء من لتر 1 في ذائبة كانت الكربون اكسید ثاني من غرام 2.5                  ي2.

 _____________                                                              ( 2 عالمة)

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

   بالتوفیق للجمیع
  معلمو العلوم

  
  
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  القسم الثاني :

 
(Hindenburg)   كارثة هندنبیرغ 

 
أثناء 1937 عام تحطم الركاب لنقل ألماني منطاد هو (Hindenburg) هیندنبورغ             منطاد

یحمل الذي الهیدروجین اشتعال بسبب فرانكفورت من قادما جیرسى نیو في لیكهرست بمطار               هبوطه

هذه ووضعت متنه، على كانوا 96 بین من راكبا 36 مقتل عن الحادث هذا اسفر وقد                  المنطاد ،

في األخیرة المنطاد رحلة المنتظمة.انطلقت الركاب خدمات في المناطید الستخدام النهایة             الكارثة

نیوجیرسى قى لیكهرست مطار إلى متوجها ألمانیا فرانكفورت - من 1937 مایو من الثالث               مساء

المتوقع من مسافرا.كان 36 منهم فردا 96 متنه على یحمل وكان األمریكیة ، المتحدة الوالیات –               

ریاح هبوب الحظ براس » «ماكس القبطان ولكن مایو من السادس صباح من الثامنة في                وصوله

من والنصف الثالثة الساعة وعند ساعة، 12 حوالى المنطاد وصول لتأخیر أدى مما معاكسة                قویة

عادة وهذه ستیت امبایر مبني فوق ومر نیویورك فوق الهیندنبیرغ» حلق مایو من السادس ظهر                 بعد

بمنظر التمتع فرصة الركاب منح والي الكبیرة ومناطیدها ألمانیا عن دعایة نشر الي تهدف                قدیمة

 المدینة الرائع.

الجویة الظروف برغم للهبوط القبطان استعد لیكهرست مطار سماء إلى المنطاد وصل              عندما

یستلزم الهبوط (كان الربط صارى من واقترب         السیئة

تثبیتها یتم المنطاد مقدمة من المرساة یشبه ما          انزال

سحب یتم خاللها ومن المطار بارضیة الربط         بصارى

فجأة المنطاد اشتعل وعندئذ المطار)، الرض        المنطاد

ارض على یسقط كان بینما كبیرة بسرعة         واحترق

في المناطید الستخدام النهایة الكارثة هذه        المطار.وضعت

المناطید لتطویر نهایة وكذلك المنتظمة الركاب        خدمات

 الصلدة بوجه عام.

الهیلیوم .كم بغاز واستبداله المناطید في الهیدروجین استخدام عن االستغناء إلى الكارثة             ادت

سالمة على تؤثر النها أكبر بشكل الجویة الظروف مراعاة ضرورة إلى النظر الكارثة               وجهت

 المنطاد.

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85


  س1:ما هو  هدف هندینبیرغ؟

 

 

سافروا الذین االشخاص احد وكنت الیوم. حتى یعمل مازال المناطید هذه مثل ان تخیل                س2:

متن على التدخین یمنع " المنطاد مدخل على الفته وجود الحظت رحلتك اثناء متنه.                على

 المنطاد"  .ما سبب وضع هذه الالفتة حسب معلوماتك

 

 

هذه المنطاد رحلة ان لنفرض . ماطرة جویة ظروف في كانت للمنطاد االخیرة               س3:الرحلة

اشتعال احتمال من قلل ذلك كان هل . فیها رعد وال برق ال صافیة جویة ظروف في                   كانت

  المنطاد . علل؟

 

  س4: اشر الى الصفات التي یتمتع بها غاز  الهیدروجین من بین الصفات التالیة

  أ. غاز الطعم له

 ب. غاز یوجد بنسبة 78% من الهواء

 ج. غاز له تأثیر على طبقة االوزون وزیادة ظاهرة االحتباس الحراري

 د. غاز ال یشتعل وال یساعد على االشتعال

 ه. غاز كثافته اعلى من كثافة الهواء

 و. غاز یساعد على االشتعال

 ى. غاز یشتعل ویسبب انفجار عند اشتعاله

 م. غاز كثافته اقل من كثافة الهواء

 



استخدامه في جمیعها الغازات بین من االفضلیة الهیدروجین منحت السابقة الصفات اي              س:

  بالمناطید في تلك الفترة

 

 

هو ما الحادثة. تلك منذ المناطید في الهیدروجین استخدام عن االستغناء إلى الكارثة ادت                س:

 سبب االستغناء عنه.

 

 

صفات من صفتین اذكر . الهیلیوم یدعى اخر بغاز بالمناطید الهیدروجین غاز استبدال تم                س:

 الهیلیوم الذي منحنته فرصة االستخدام في المناطي دبدل الهیدروجین .

 

 س: این من المتوقع ان نجد غاز الهیدروجین في الهواء في طبقات الجو العلیا ام السفلى . لماذا؟

في للطاقة. العالمي االستهالك من %80 من أكثر األحفوریة الطاقة تمثل الحاضر، الوقت في                س:

إضافة النامیة. االقتصادات ظهور بسبب یتزاید الطاقة طلب فان تتضاءل، البترول احتیاطات أن               حین

الغازات بین من غاز هو و الكربون، أوكسید ثاني عنه ینتج األحفوري الوقود حرق فإن هذا                  الى

 الدفیئة، والذي یعتبر السبب الرئیسي في ظاهرة االحتباس الحراري.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86


على بالحصول للجمیع السماح وهو أال كبیرا، تحدیا یواجه المجتمع فان المالحظات، هذه على                بناء

القضیة لهذه اإلجابات بین من واحد هو الهیدروجین للبیئة. كامل احترام مع یحتاجها، التي                الطاقة

البیئة على المنخفض تأثیره سواء عدیدة، إیجابیات من له لما بامتیاز، طاقي حل فالهیدروجین                الكبرى،

احتراقه أن إال لالحتراق. قابل لكنه سام، غیر غاز الكون.هو نهایة مع إال له نهایة فال الدائم،                   أوتوفره

لجمیع تلویثا األقل البدیل الحل یكون أن یمكن الهیدروجین فإن بهذا و ملوثة. ضارة غازات أیة ُینِتج                   ال

 الهیدروكربونات األحفوریة.

 

 أ. " الهیدروجین "حل طاقة بامتیاز" وضح هذه العبارة وادعمها.

 

 ب. اعط افضلیتین الستخدام الهیدروجین كوقو بدیل للوقود االحفورید؟

.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القسم الثالث: البحث العلمي
 

تنفس عملیة من الناتج الغاز هو الكربون اكسید ثاني غاز ان من التأكد السابع الصف طالب                  اراد
 النبات :

قبل بالماء نقعها تم أ المجموعة بذور ب) ومجموعة أ مجموعة ) بحث مجمعتي الطالب                  حّضر
البذور بینما سبات) في تكن الجفاف حالة في البذور ان المعروف من ) الموصوف للنظام                 نقلها
اكتشف یوم مرور بعد معالجة. أّیة علىها تحصل ولم الماء في ُتننقع لم ب المجموعة                 في
إلى تحّول أ) ) رطبة بذورا إلیه أدخلوا الذي االختباري األنبوب في الذي الجیر ماء أّن                  الطّالب

 أبیض( تعكر) ، بینما بقي ماء الجیر في األنبوب االختباري "ب" صافًیا.
 

 
  

 ما هو هدف التجربة؟ 1.

                                    أ.           فحص ماذا یحدث لثاني أكسید الكربون بوجود ماء الجیر الصافي.

                                  ب.         فحص ماذا یحدث لماء الجیر الصافي بوجود ثاني أكسید الكربون.

                                   ج.         فحص إذا كانت البذور ُتطلق ثاني أكسید الكربون.

                                    د.          فحص ماذا یحدث للبذور بوجود ماء الجیر الصافي .

 

 2. ما هو العامل المؤثر في التجربة

 3. ما هو العامل المتأثر في التجربة

  4. اكتب سؤال بحث مناسب

 5. ماهو دور ماء الجیر الصافي في التجربة؟

 6. اكتب ثالث عوامل تم تثبیتها بالتجربة ؟



 

 2.      أّي أنبوب اختباري هو الضابط وأّیهما هو للتجربة؟

ال الذي االختباري واألنبوب للتجربة، هو البذور یحوي الذي االختباري األنبوب  أ.              
 یحوي البذور هو الضابط.

الذي االختباري واألنبوب للتجربة، هو البذور یحوي ال الذي االختباري األنبوب  ب.              
 یحوي البذور هو الضابط.

                                   ج.         األنبوبان االختباریان هما للتجربة. ال یوجد ضابط في هذا التجربة.

  
  
  
 
  
  
 
 


