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 .31–31  األسئلة عن أجب ثم   التالية المعلومات قطعة اقرأ

 

 2102ميتساف   - 31 السؤال

   البالد؟ في االصطناعي ة الديشة استعمال في بدأوا بسببها التي المشكلة هي ما القطعة، على بناء  

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

 2102ميتساف   -31السؤال 

ر على اإلمكانيّة األكثر مالءمةً للديشة االصطناعيّة؟  أشِّ

 التوصيل الحراريّ  القابليّة لالشتعال المرونة 

3 عال   عالية َمِرنة 

2 منخفض منخفضة َمِرنة 

1 خفضمن عالية قاسية 

1 عال   منخفضة قاسية 

 

 2102ميتساف   -31السؤال 

 .البيئة بجودة يضر   االصطناعي ة الديشة استعمال أن   يد عي َمن هناك

 اشرْح هذا االّدعاء. 

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

في أعقاب أزمة المياه في البالد، بدأت شركات تجاري ة تستورد الديشة )العشب األخضر( 

االصطناعي ة إلى إسرائيل. الديشة االصطناعي ة هي ُمْنتَج تكنولوجي  مصنوع من البالستيك وهي 

صطناعي ة تصمد لتترة زمني ة وويلة، وهي مريةة من اايية تبدو مثل الديشة الطبيعي ة. الديشة اال

العناية والصيااة. يالي  ا، يمكننا أن ارى في كثير من األماكن مسايات خضراء تكسوها الديشة 

 التي هي في الةقيقة ديشة اصطناعي ة.

 

 ام الفحم –رسة المتنبي االبتدائية مد

  من امتحانات ميتساف العلوم لمادة عمل اوراق

 عالم من صنع االنسان وأنظمة بيئية: الموضوع

 ريخ: ............................التا                    الخامس: الصف                 اسم الطالب: .................................................................       
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 2102ميتساف   -12 سؤالال

 : َمْصنَعان يوجد صناعي ة منطقة في

ل المصنع  . البطاوا قشور هي المصنع هذا في النتايات وغالبي ة ،(المقلي ة البطاوا) الْتِشيْبس يُنتج األو 

 أّما المصنع الثاني فَيُنتِج أدوات بالستيكيّة، وغالبيّة النفايات في هذا المصنع هي بقايا البالستيك. 

 اقتِرْح ماذا يمكن أن نفعل بهَذْين النوَعْين من النفايات من أجل تقليل الضرر بجودة 

 البيئة. 

  

                                 :البطاوا قشور

                                :البالستيك بقايا

 

اقرأ
 

قطعة المعلومات التالية ثّم أجب عن األسئلة
 

34–34. 

 

 2102ميتساف   -11السؤال 

 بسبب بقعة النفط، تدخل كّميّة أقّل من أشّعة الشمس إلى الماء. 

  كيف يضّر ذلك بالنباتات المائيّة؟ 

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

 2102ميتساف   -11ل السؤا

 المحيط وشواطئه هما مصدر رزق لكثير من الناس.

ب النفط في خليج المكسيك؟ بضرر اقتصاديّ كيف يمكن أن يُصاب شخص    نتيجةً لتسرُّ

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

ب من موقع للتنقيب عن النتط  2010في شهر ايسان  ي ات كبيرة من النتط تتسر  في خليج المكسيك بدأت كم 

ب إلى المةيط األولسي  أكثر من  1,500على عمق  لتر  700,000متر تةت سطح البةر. في كل  يوم تسر 

ث المياه.  ا أد ى إلى تلوُّ  من النتط، مم 

ات على سطح مياه المةيط بقعة اتط مسايتها أكبر من مساية دولة إسرائيل كل ها.  اتيجة لذلك، تكو 

ة أشهر توق ف الن 3بعد  ي ة أشع  ب، لكن  البقعة بقيت موجودة. بقعة النتط تُقلِّل بشكٍل كبيٍر كم  تط عن التسرُّ

ا  ا كبير  الشمس التي تدخل إلى الماء، كما أا ها تمنع ااتقال األوكسجين من الهواء إلى الماء. تُسبِّب البقعة ضرر 

ائي ة، الطيور البةري ة، الةيتان، األسماك للكائنات الةي ة المختلتة، من بينها أاواع مختلتة من النباتات الم

 وساليف البةر. 

ا من الخبراء  ث، إال أن  قسم  الشركة المسؤولة عن التنقيب عن النتط في الموقع تعمل يالي  ا على تنظيف التلوُّ

ف هؤال ا من النتط سيواصل االاتشار في البةر. يتخو  ء يد عون بأن  هذه العملي ات غير ُمْجِدية، وأن  قسم 

ة.  الخبراء من أن  بقعة النتط قد تُةِدث كارثة بيئي ة مستمر 
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 2102ميتساف   -11سؤال ال

 أحد الحلول لمشكلة بقعة النفط في خليج المكسيك كان حرق النفط.

 في هذا الحّل؟ البيئيّ ما هو الضرر 

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

 

 .13–82 الية ثّم أِجْب عن األسئلةاقرأ قطعة المعلومات الت

 على اجدها أنْ  يمكن التي الةي ة الكائنات بين من. الةي ة الكائنات من للكثير يياتي ة   بيئة   البرتقال أشجار تُْعتَبر

 . السَّْبع البُقَع وَدْعسوقة األوراق َمن ة: الةشرات من اوعان هناك البرتقال شجرة أوراق

 على األوراق َمن ة تتغذ ى. ميليمتر 2 إلى ميليمتر 3 من ويجمها دقيق خرووم اله يشرة هي َمنّة األوراق

ها التي األوراق ُعصارة ا تُسبِّب العملي ة هذه. خروومها بواسطة تَْمتَصُّ  .البرتقال شجرة ألوراق ضرر 

 أيمر لواُها ُكرة، ْصفاِ  شكل على جسُمها. ميليمترات 6 يوالي يجمها يبلغ ُخْنتُساء هي َدْعسوقة البُقَع السَّْبع

 .َمن ةاألوراق على السَّْبع البُقَع َدْعسوقة تتغذ ى. بُقَع َسْبع ظهرها وعلى

 

 

 

 

 

 

 

 2100ميتساف  22السؤال 

 :الةشرة تنتمي مجموعة أي   إلى لتُبَيِّن يشرة كل   بجااب  إشارة َضعْ 

 .شيء كل   آكلة أو النباتي ات ُمْتتَِرسات،ال

 

 المجموعة 

 الحشرة

 آكلة كّل شيء النباتيّات لُمْفتَِرساتا

 3 2 1 َمنّة األوراق .أ

ْبع .ب  3 2 1 َدْعسوقة البُقَع السَّ

 

 األوراق َمّنة

 السَّْبع الُبَقع َدْعسوقة 
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 2100ميتساف  22السؤال 

 .البرتقال أشجار يُصيب الذي الضرر ِمن السَّْبع البُقَع َدْعسوقة تُقَلِّل كيف اشرحْ 

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

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

 

 2100ميتساف  13السؤال 

  كيف َخمِّن. برتقال أشجار بيئة إلى ْبعالسَّ  البُقَع َدْعسوقة على تتغذ ى عصافير َوَصلَت

 .البرتقال أشجار بيئة في تعيش التي الةي ة الكائنات على ذلك أثَّر

   . المناسبة التكملة تةت  إشارة َضعْ 

 

 

 

 

 

 

 2100ميتساف  13السؤال 

  الكائنات إلبادة كوسيلة السَّْبع البُقَع بَدْعسوقة البرتقال أشجار ُمزارعي بعض يستعين

ة،  (.ُمبيدات) إبادة بمواد   األشجار برش   آخرون يقوم بينما الضار 

ْبعال البُقَع َدْعسوقة بواسطة - رأيك يسب أْفَضل إبادة وسيلة أي   ؟ بواسطة أم سَّ   الرش 

 .إجابتك اشرحْ 

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

 2100ميتساف  12 السؤال

ا يصنعون ليوم،ا. للبيئة صديقة   تُْعتَبَر الورق من المصنوعة االستعمال أُياِدي ة والكؤوس الصةون  صةوا ا أيض 

ا َرة: مثل ،نباتات صالحةلألكل من للبيئة وصديقة   االستعمال أُياِدي ة وكؤوس   .والبطاوا السك ر قََصب الصتراء، الذُّ

 أا ها إال   للبيئة، صديقة   تُْعتَبَر من الورق المصنوعة الصةون والكؤوس أُياِدي ة االستعمال أن   من الرغم على .أ

ا لبيئةبا تَُضرُّ       كيف؟. أيض 

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

   للبيئة؟ صديقة   تُْعتَبَر لألكلالنباتات الصالحة  من المصنوعة الصةون والكؤوس أُياِدي ة االستعمال لماذا .ب

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

 :السَّْبع البُقَع َدْعسوقةعدد أفراد  .أ
 َكبُر

3 

 َصُغر

2 

 يتغي ر لم

1 

 عدد أفراد َمنّة األوراق: .ب
 َكبُر

3 

 رَصغُ 

2 

 يتغي ر لم

1 
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 2100ميتساف  11 السؤال

تخصيص مسايات للنباتات. ن في إسرائيل، يجب بةسب القااواعندما يَْبنون يارات جديدة في مناوق تَقَع في ُمدُ 

ي ة هي ما .لخضراءالرئات اهذه المسايات تُسمَّى   ؟الرئات الخضراء أهم 

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

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

 2100ميتساف  11 السؤال

 الُمتض ل من أيذية اوع أي   يَْعرفوا لكي .والد لأل جديدة رياضي ة أيذية صناعة أرادوا األيذية لصناعة مصنع في

ا أْجَروا صناعته، ا فيه سألوا استطالع   . الرياضي ة األيذية في تتوف ر أنْ  يجب صتة أهم   رأيهم، يسب هي، ما أوالد 

 :التالي المخط ط في ُمبيَّنة االستطالع اتائج

 

 

 

 

 

 

 

  األوالد؟ من عدد أكبر اختارها التي الرياضي ة األيذية صتة هي ما االستطالع، اتائج يسب .أ

3 الماء تُدِخل ال إا ها 

2 ُمريةة إا ها 

1 َمِراة إا ها 

1 اة إا ها  ُملوَّ

روا أنْ  بَْعد .ب    التكنولوجي ة؟ العملي ة في التالية المريلة هي ما ن، صنعوسي أيذية أي   المصنع في يقر 

3 اإلعالم وسائل في األيذية وتسويق إعالن 

2 األيذية لصناعة المناسبة المواد   اختيار 

1 الةواايت على األيذية توزيع 

1 ي ات صناعة  األيذية من كبيرة كم 

 َمِرنة أحذية ُمريحة أحذية

نة أحذية  ُملوَّ
 ال ُتدِخل أحذية

 الماء
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 2100ميتساف  11 السؤال

َرت   .  الدراسة في الْستِْخدامها ُمتَنَقِّلة بةواسيب بالطال   جميع تزويد" الةكمة" مدرسة قر 

 .الدراسة في الةاسوب استخدام يسنات من حسنتَْين اكتبْ  .أ

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

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

 .الدراسة في الةاسوب استخدام سي ئات من سيّئتَْين اكتبْ  .ب

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

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

 

 

 2100ميتساف  13 السؤال

 

 تكنولوجي ة؟ منظومة هو التالية ِمنَ  أي   .أ

3 القلب 

2 الساعة 

1   البرغي 

1 الغابة 

 

 اْختَْرتَها؟ التي المنظومة في موجودتان التكنولوجي ة المنظومة ي زاتمم من ميزتَيْن أي   .ب

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

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

................................................................................................................... 
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 2101ميتساف   -31 الس ؤال

جي ة هي تزويد اإلاسان بةاجة بشري ة المروية الكهربائي ة هي منظومة تكنولوجي ة. وظيتة المنظومة التكنولو

 )ياجة من ياجات اإلاسان(.

 

 ما هي الةاجة البشري ة ال تي تَُوفُِّرها المروية الكهربائي ة؟ أ.

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

. ب. سم الت وضيةي   المروية الكهربائي ة مبني ة من ِعدَّة أجزاء، كما يَْظهَر في الر 

 لَِعَمل المروية. غير ضروريّ أم  ضروريًّّااُْكتُب إلى جااب كل  جزء من األجزاء الت الية إذا كان  

     أذرع )فَراش(  •

      يَد للَةْمل •

      ِسْلك كهرباء •

 2101يتساف م  -31 الس ؤال

ل المروية الكهربائي ة أو الُمَكيِّف. يف اَُشغِّ  في أي ام الص 

 وايدة للُمَكيِّف مقاراة  بالمروية الكهربائي ة. َحَسنةًّ اُْذُكر  أ.

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

 وايدة للُمَكيِّف مقاراة  بالمروية الكهربائي ة. َسيّئةًّ اُْذُكر  ب.

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

 راش(أذرع )فَ 

 حماية شبكة

 اتيح الّتشغيلمف

 قاعدة

 للَحْمل يد
 ُمَحرِّك

 ِسْلك كهرباء

 قابس

 ام الفحم –مدرسة المتنبي االبتدائية 

  من امتحانات ميتساف العلوم لمادة عمل اوراق

 عالم من صنع االنسان وأنظمة بيئية: وضوعالم

 التاريخ: ............................                    الخامس: الصف                 اسم الطالب: .................................................................       

 

                



- 8 - 

 2101ميتساف   -33 الس ؤال

اص إلى وسائل تكنولوجي ة لكي يغوص.يةتاج ال  غو 

 

 

 

 اُْكتُب إلى جااب كل  وسيلة تكنولوجي ة تَْظهَر في الجدول ما هي الةاجة ال تي تَُوفُِّرها.

 الةاجة الوسيلة الت كنولوجي ة 

  بالون هواء غني  باألوكسجين .أ

امة َغْوص .ب   كم 

 

 2101ميتساف   -31 الس ؤال

ْر على الجملة الّ   تي تَِصف عمليّة اْستِْحداث )تَْدوير(.أشِّ

3 بالستيكي ة كراسي منه واَْصنَع الختيتة المشروبات قنااي بالستيك اَْصهَر. 

2 اتٍ  اتسها الكرتون صناديق اَْستَعمل  .زراعي ة منتوجات لتعبئة كثيرة مر 

1 وتاللأل أُْرجويات منها واعمل يديدي ة بِسالِسل لسي ارات قديمة عجالت اَْربط  .  

1 ة يدائق ري   أجل من براميل في األمطار مياه اَْجَمع  .عام 

 2101ميتساف   -32 الس ؤال

 عندما نتناول الطّعام نَْستَْعِمل عادةً طَْقم أدوات األكل )سّكين، ملعقة وشوكة(.

 ؟تكنولوجي ة منظومةهل طَْقم أدوات األكل هذا هو 

ْر على اإلجابة الّصحيحة.  نعم/ال أشِّ

 ْشَرح إجابتك.اِ 

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

......................................................................................................................................... 
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 2112ميتساف   -22الّسؤال 

ا تَْجَعله الكثيرة البالستيك ِصتات  .مختلتة الْستِعماالت ُمالئم 

 من وايدة   ِصتَة   ُمْنتَج كل   جااب إلى اُْذُكر .البالستيك من مصنوعة ُمْنتَجات ثالثة تَْسجيل تم   الت الي الَجدول في

ر البالستيك ِصتات  .الُمْنتَج ذلك الْستِعمال وري ةض 

 الُمْنتَج 

 

 

 ِصفَة البالستيك الّضروريّة الستِعمال الُمْنتَج

 َسْهلَةُ الَحْمل قنّينة َمْشروب مثال: 

  لُْعبَة ِطْفل أ.

  ِمظَلَّة ب.

  َعَدسات نظّارات ج.

 

قان 10—13 الس ؤاالن  ت التالية:المعلوما قِْطعة إلى يَتَطَرَّ

 والبيئة البالستيك

يتّم إلقاء الُمْنتَجات المصنوعة من البالستيك في النّفايات بَْعد ااْلنتِهاء من اْستِعمالها. االْستِعمال الكثير لهذه 

 الُمْنتَجات يؤّدي إلى زياَدة  كبيرة  في كّميّة النّفايات المصنوعة من البالستيك.

في الماضي، اعتادوا على َحْرق نِفايات البالستيك، لكن تَبيََّن في حينِِه أن غازات ساّمة تَْنطَلِق خالل عمليّة َحْرق 

 البالستيك.

 اِتايات ُمعالََجة أي البالستيك، اْستِْةداث: لبالستيكا اِتايات لُمَعالََجة أخرى وريقة ُوِجَدت األخيرة التترة في

ة االْستِعمال إلى وإعاَدتِها َجديد ِمنْ  البالستيك  .جديدة ُمْنتَجات لِصناعة خام َكماد 

 2112ميتساف   -01لّسؤال ا

في مكان  إللقاء النّفايات )ِمْزبَلَةَ( تّم، خالل عشر سنوات، إلقاء كّميّات فََضالت طعام أكبر من كّميّات البالستيك. 

َكَمت في هذا المكان أكبر من كّميّات فََضالت الطّعام. اِْشَرح على الّرغم من ذلك، كانت كّميّات البالستيك الّتي تَرا

 الّسبب.

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

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

 2112ميتساف   -00الّسؤال 

 النّاس الّذين َسَكنوا بالقُرب من أماِكن َحْرق البالستيك عانوا من ُصعوبة  في التَّنفُّس.

 ماذا يُْمكن أن يَكون الّسبب في ذلك؟

......................................................................................................................................... 
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 2112ميتساف   -12الّسؤال 

 اْستِعمال أكياس البالستيك؟ منالتّْقليل كيف يُْمِكن 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 2112ميتساف   -11الّسؤال 

 على قِْسم  ِمن ُمْنتَجات البالستيك يَْظهَر الشِّعار التّالي:

 

 يُْمِكن أن نَْعِرف بأّن الُمْنتَجات الّتي يَْظهَر عليها هذا الشِّعار ُصنَِعت ِمن:

3 .ماّدة خام َجديدة 

2 ّدة خام ُمْستَْحَدثة.ما 

1 .ماّدة خام َصْلبة 

1 .ماّدة خام قابِلة لِْلَكْسر 

 

 ت التالية:المعلوما قِْطعة إلى تَتَطَرَّق 23–22 األسئلة

 الّشتاء أُنقوعة

ن. َمْوِسمي   تَْربِية بَْيت هي الش تاء أُاقوعة تاء في األُاقوعةُ  تَتَكوَّ  درجة تَتِعُ تَرْ . كثيرة   أمطار   تَْهطُل عندما الش 

يف، في الةرارة ر الص  ا بُِسرعة المياهُ  فَتَتَبَخَّ تاء أُاقوعةِ  َجتافِ  إلى ييؤد   مم   الكائنات من كثيرة   أصناف   تَعيشُ  .الش 

تاء أُاقوعةُ  .الش تاء أُاقوعة بيئة في الةي ة  :لَِسبَبَْين وذلك َخطرٍ  يالةِ  في موجودة   فيها تَعيشُ  ال تي الةي ة والكائنات الش 

ش    -  . األُاقوعة بمياه تَُضرُّ  ال تي بالُمبيدات الر 

تاء أُاقوعات فيها توجدُ  ال تي المتتوية األماكن في والبناء الت طوير أْعمال  -  بالتُّراب الَمكانَ  الُمقاولون يَْمألُ . الش 

 .الش وارع َشق   أْجلِ  من أو الِعمارات بناءِ  أْجلِ  من وذلك ُمْستوي ا، ويَْجَعلواَه

 2112ميتساف   -22ّسؤال ال

ا عامال   اُْذُكر ي ة على يَُؤثِّر وايد  تاء أُاقوعة في المياه كم   .الش 

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

......................................................................................................................................... 
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 أْعِط ِمثاالً من القِْطعة الّتي قََرأتها عن أُنقوعة الّشتاء على عمليّة تَُضّر بالبيئة يقوم بها اإلنسان. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 2112ميتساف   -22 الس ؤال

ملي ة التُّربة ا. كبيرة بُِسرعة المياه فيها تَتََغْلغل تُربة هي الر   .بِبُْطء المياه فتَتََغْلغل الط يني ة، التُّربة في أم 

ن أمام الَمجال تَْتَسح التُْربَتَْين هاتَْين من تُربة أي                                                            األُاقوعات؟ تََكوُّ

 _________________________________________________اِْشَرح إجابَتَك. 

__________________________________________________________  

 

 2112ميتساف   -22 الس ؤال

بات بين مختلتة تأثيرات هناك الش تاء، أُاقوعة في  .المختلتة البيئي ة الُمَركِّ

ٍب جاِمدٍ  تأثير تَِصف ال تي الُجملة اِْختَر  .ُمَركِّب حي   على ُمَركِّ

3  ُر على يؤثِّر الةرارة درجة اِرتتاع  .األُاقوعة مياه تَبَخُّ

2  ََرقات البعوض الّتي في األُنقوعة.َسْرطانات تأكل ي 

1 .الطّحالب تُْغني مياه األُنقوعة باألوكسجين 

1 .الُمبيدات تَُضّر بالّشراغيف )الّدعاميص( الّتي في األُنقوعة 

 

 2112ميتساف   -22الّسؤال 

، لتُْنقَل إليها كائنات حيّة من بَِسبَب اختفاء )َزوال( أُنقوعات الّشتاء، بُِذلت جهوٌد من أْجِل بِناء أُنقوعات  اصطناعيّة  

 أُنقوعات الّشتاء التي تََضّررت.

 اُْكتُب تَْعليالً يؤيِّد بِناء أُنقوعات  اصطناعية .

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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م اداتهم لف   في الط الب استعملها كثيرة اايلون أكياس يومٍ  كل   المدرسة في( تَتَجم ع) تَتََكوَّ  (.التطور وجبات) زو 

اداتهم ط البال يََضع بأن وأْوَصت المشكلة هذه والط الب األمور وأولياء المعل مين من ُمشتََركة لجنة بََةثَت  في زو 

 .الن ايلون أكياس في َوْضعها من بدال   دائم بشكل تُْستَْعمل ُعلب

 القطعة؟ تطريها التي البيئي ة المشكلة هي ما .أ

             

وادات َوْضع َسيَةل كيف .ب ائم االستعمال ذات الُعلَب في الز    المشكلة؟ هذه الد 

             

             

 َسيّئة واحدة )ِصفَة َسْلبِيَّة( للُعلبة المخّصصة لالستعمال الّدائم. اُذُكر ج.

             

 اُكتُب ِصفَتَْين يجب أن تتوفّرا في الُعلبة المخّصصة لالستعمال الّدائم. د.

             

             

             

 . لخشبا من َمْصنوعة ُعلَب استعمال الط الب من قسم   اِْقتََرحَ  .هـ

 .الخشب من المصنوعة للُعلبة( إيجابيَّة ِصتَة) وايدة َيَسنة اُذُكر .3 

             

 .الخشب من المصنوعة للُعلبة( َسْلبِيَّة ِصتَة) وايدة َسي ئة اُذُكر .2

             

ة اِْقتَِرح .و ائم لالستعمال ُمخص صة ُعلبة لصناعة مالئمة أخرى ماد    .الد 

             

 .إجابتك َعل ل 

             

 ام الفحم –رسة المتنبي االبتدائية مد

  من امتحانات ميتساف العلوم لمادة عمل اوراق

 عالم من صنع االنسان وأنظمة بيئية: الموضوع

 ريخ: ............................التا                    الخامس: الصف                 اسم الطالب: .................................................................       
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ةراء منطقة إلى بريلة الخامس الص ف والب يقوم أن المتروض من يلة، موعد اقتراب مع. الص   َجَمع الر 

ةراء منطقة في لةرارةا درجات يول اإلاترات من ُمعطيات الط الب  .ُمَعي ن أسبوع في الص 

سم في الط الب َجَمَعها التي المعطيات تَْظهَر   :الت الي البيااي الر 
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 الن هار؟ ساعات في الةرارة لدرجة معد ل أعلى كان األسبوع أي ام ِمن يوم أي   في .أ

             

  ؟متساوية الةرارة درجات التُمَعدَّ  كاات األسبوع ليالي ِمن الليالي أي   في .ب

             

ل من التي المالبس اوع الط الب على اِقتَِرح .ج يلة في يلبَسوها أن المتَضَّ  .الر 

 .الحرارة درجات ُمْعطَيات على باالعتماد إجابتك اِْشَرح

             

 2112ميتساف   -22 الس ؤال

 .مصباح: مكتوب عليها، يصل ال تي للمخي م اْلمعد ات قائمةِ  في. صيتي   مخي مٍ  إلى اْلخروجَ  رامي ينوي

ة وفََةص اْلمعلومات رامي عجم. بنتسه اْلمصباح يبني أن رامي يريد. تكنولوجي   منتج هو اْلمصباح  .يلول عد 

 .بط اري ات بواسطة يعمل قب عة مصباح: اْلةل   رامي اِختار

 اْلقب عة؟ مصباحُ ( بها يقوم ال تي اْلوظيتة) يُلب يها ال تي اْلةاجة هي ما

3 اْلجسم يرارةِ  على اْلمةافظة.  

2  ُاْليَدْين استخدامِ  بدون اْلمصباحِ  اِستعمال.   

1 اْلمصباح مستخِدمِ  رْأسِ  يةِيما.     

1 اْلكهربائي ة الط اقةِ  في الت وفير . 

 ثنيناال الخميس الّسبت
 أّيام األسبوع

 يل خالل أسبوعُمَعدَّل درجات الحرارة في الّنهار وفي اللّ  درجة الحرارة

 درجة الحرارة
 هارنّ في ال

 :مفتاح

 الجمعة  األربعاء  الثالثاء  األحد

 درجة الحرارة
 الّليلفي 
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 يُريدُ  اْلمخطَّطِ  هذا على بناء  . مفتوح مفتاحٍ  مع كهربائيّةٍ  لدائرةٍ  مخط ط ا رامي َرَسمَ  اْلمصباِح، تخطيطِ  مريلةِ  في

ائرة اُرسمِ  .اْلمصباح يبني أن رامي  .عليها اْلمتَّتَقِ  اإلشاراتِ  بواسطةِ  رامي َرسمها ال تي كهربائي ةالْ  الد 

ا لستَ )  .(اإلشارات جميع باستعمالِ  ملزم 

 

 

 

 2112ميتساف   -00 الس ؤال

 .بها اْلمصباح لَوْصل األْاَسب اْلقب عةِ  َعنِ  رامي بةث الت نتيذ مريلةِ  في

ةَ  لرامي كااتْ  تَه اْلُمنتَجُ  يؤد ي لن بدواها) ُملزمة   متطلّبات   بعضها اْلقب عة، من متطل باتٍ  عد   وبعُضها( بنجاحٍ  مهم 

لِ  من ولكنْ  بدواها يعملُ  اْلمنتَج) ُملزمةٍ  غيرُ  متطل بات    متطَل ب هو معي ن نٍ لو: مثل اْلمنتَج، في تتوف رَ  أن اْلمتَض 

 (.ُملِزمٍ  غيرُ 

 

ا متطل ب ا اُكتب .أ ا ُملزم   .اْلقب عة من واحدًّ

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

 

ا متطل ب ا اُكتب .ب ا ُملزم   .اْلمصباح من واحدًّ

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

 

ا ُملزمٍ  غير متطل ب ا اُكتب .ج  .اْلقُب عة مصباحِ  من واحدًّ

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

 اإلشارات اْلمّتفق عليها
 بّطارّية

 سلك كهرباء

 مفتاح مفتوح

 مغلقمفتاح 

 لمبة


