
12th INTERNATIONAL KANGAROO SCIENCE CONTEST 2019  

Cadet Level (Class 7 & 8)  

Time Allowed: 90 minutes  
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 :نقاط  4ل سؤال يحقق ك

  

 لصيد الحيوانات تستخدم كالب  الصيد حاسة الشم إلعادة ...........الحيوان  .1
 ا( لون               ب( مسار او طريق

 د( درجة جرارة   كتلة               ج(
 ه( حجم

 

 خيوطب الُمغطاة األوليات من حيوان، أو نبات أنها على بسهولة تصنيفها يمكن ال صغيرة كائنات هي األوليات .2

 ............... األهداب تسمى و الشعر تشبه

 .األميبا .أ

 .البراميسيوم .ب

 .اليوجلينا -ج

 .لكالميدوموناسا -د

 .إلسبيروجيراا -ه

 

 يات؟يندرج تحت تصنيف الفطر. أي مما يلي مادة الكلوروفيل الخضراءهي نباتات ال تحتوي على  الفطريات .3

  .الغرابعش  .أ

 األعشاب البحرية. .ب

 .اإلسبيروجيرا .ج

 .فولفوكس .د

 كلوروكوكوم.  .ه

 ........ هو بالترتيب الوقت و الطول ، الكتلة لواحدات الدولي النظام  .4

 رام ، متر ، ثانيةجب( كيلو                                             أ( نيوتن ، متر ، دقيقة
 د( جنيه ، قدم ، ثانية                                             ج( جنيه ، قدم ، ساعة 

 رام ، سنتيمتر ، ساعةجه( كيلو

 

الكلوروفيل هو المادة الخضراء في النبات التي تجعل عملية التمثيل  .4

 الضوئي ممكنة. أي من األعضاء التالية ال يحتوي على الكلوروفيل؟

5.  

 دب( أوراق الور                                                    ( سالالت القمحأ

 د( جذر الجزر                               ) سأوراق الكأ )سبلة الطمامطم  ج(

 .البازالءثمرة هـ(   
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  :(action at a distanceالتأثير عن بُعد )أي من الظواهر اآلتية توضح مفهوم . 6

 ب( كبح السيارة                                           أ( ضرب الكرة                       

   د( ضرب السجادة.                                            ج( تشكيل المد                      

 .ه( زيادة سرعة السيارة                      

 

 يقوم العمود الفقري بحماية الحبل الشوكي، أي من الحيوانات التالية لديه عمود فقري؟. 7

 الخنفساء ب(                                                  أ( العقرب                      

 د( األخطبوط                                                 ج( العنكبوت                   
  .ه( الضفدع                    

 

 . في حالة التفاعل بين جسمين يمكننا القول أن :8

 .التفاعل من خالل االتصال المباشر ( يحدث رد الفعل فقط إذا تم أ
 .التفاعل من خالل االتصال عن بعدإذا تم رد الفعل فقط ب( يحدث 

 .ج( رد الفعل أكبر من الفعل
 الفعل دائما مصحوب برد فعل )لكل فعل رد فعل(.د( 
 الفعل. حدوثيحدث رد الفعل بعد  هـ(

 

أي من الهياكل التالية ال يمكن أن ، عتداءات المختلفة.حيوانات من االالأجسام هو العضو الذي يحمي (الجلد.  )9

 ينتجها جلد الفقاريات؟

 . ب( ريش الببغاء                                    .أ( قشور السمك

  .د( حوافر الحصان.                                  ج( قشور الثعبان 

 .هـ( شعر الدلفين

 

 

 :منتظمة و في خط مستقيم عندما تكون الحركة . 10

 .في أي لحظة سرعته المتوسطةأ( سرعة الجسم تساوي 
 .ضعف متوسط السرعة المتوسطةب( السرعة 

 الجسم مسافات مختلفة في فترات زمنية متساوية. يقطعج( 
 .قيمة سرعة الجسم ثابتة بينما اتجاهها يتغير د(
 .ابت وقيمتها تتغيراتجاه السرعة ثهـ(  
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 تسبب بعض البكتيريا أمراًضا مثل:و  يمكن أن تكون مفيدة أو ضارةو التي  يقة دقالكائنات من الالبكتيريا . 11

                     ب( األنفلونزا                                 .التينيا أ(

 د( المالريا                                  ج( السل

 هـ( السرطان
  

 :الزمن للحركة الخطية المنتظمة هوالرسم البياني للعالقة بين المسافة و .12

 .أ( خط أفقي ألي قيمة لسرعة الجسم
 سكون.في حالة  جسمب( خط أفقي إذا كان ال

 يجب أن يمر بنقطة األصل.  ج( خط
 .عاميتقاطعان البياني لحركة جسمين لهما نفس السرعة  مخط وأي خطين يمثالن الرسد( 

 .( ال يمكن أن يكون خًطا أفقيًاه

 

 

 في الصفة التالية: خساالطحالب والسر تشترك .13

  جراثيم تنتج ب(                              أ( لها سالالت

 بذورلها د( ذور                              جتمتلك ج( 
 .أوراق تمتلكهـ( 

 

 

في الصورة  O2و  O1حركة جسمين ل (t)و الزمن  (x) المسافة بين العالقة التالي البياني الرسم يظهر. 14

 التالية. ما هي المعلومات التي يمكن استنتاجها من هذا الرسم البياني؟

 

 

 

 

 

 

 .أ( يتحرك الجسمان بنفس السرعة
 .من نفس المكانالحركة ب( يبدأ الجسمان 

 .O1أكبر من سرعة  O2ج( الجسمان لهما سرعات مختلفة ، وسرعة 

 .يقطع الجسمان مسافة متساوية حتى يتقابلوا بنقطةد( 

 بدء حركتهما.ساعات من  4الجسمان بعد هـ( يلتقي 
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ووضعها في وعاء مغطى بفلين. بعد يوم واحد ، أدخل في األوعية شمعة  ول حبة ف 30استعد جون إلنبات . 15

 علة الشمعة ؟، ما هو سبب انطفاء ش.تنطفئ مضاءة والحظ أن الشمعة تتوقف عن االحتراق

 .أ( استهالك ثاني أكسيد الكربون أثناء إنبات البذور
 .ب( إنتاج ثاني أكسيد الكربون أثناء إنبات البذور

 .ج( استهالك المواد المغذية أثناء إنبات البذور
 .د( إنتاج األكسجين أثناء إنبات البذور

 .هـ( استهالك األكسجين أثناء إنبات البذور

 

 4درجة مئوية و تم سكب طبقة من الماء البارد بدرجة حرارة  50ماء ساخن بدرجة حرارة إذا كان لدينا . 16

 درجات مئوية على سطحه فإن:

 الماء الساخن يطفو على سطح الماء البارد  أ(
 .الماء البارد في القاع ألنه أقل كثافة من الماء الساخن يغوص  ب(
 .س الكثافةيمكن أن تشغل السوائل أي موضع ، ألن لها نف  ج(
 .الماء البارد إلى القاع ، عن طريق القصور الذاتي ، ثم يطفو على السطح يغوص  د(

 .يطفو الماء البارد على سطح الماء الساخن  هـ(

 

يمكن أن يتم عن طريق الحشرات ويمكن حدوثه  بعدة طرق ف التلقيح مهم للزهرة لتكوين البذور والفواكه. 17

 شر.الماء أو حتى الب، الرياح ،

  حدد االرتباط الصحيح بين النبات وطريقة التلقيح المقابلة:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرياح  –الحشرات                                        ب( دوار الشمس  -الذرة (أ

 الرياح –الرياح                                          د( الجوافة  –ج( الوردة      

 الحشرات.  –ه(  الكرز       
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و  V2و  V1في التحرك بسرعات على الفور  بدأ الثالثة  فإذاجيري في منتصف الطريق بين توم وبوتش. .  .18

V3 .كما هو موضح في الشكل ،  

 التحرك بها سرعة  يجب على بوتش أقل ، على التوالي ، ما هي  V2و  V1هي جيري و توم مع العلم أن سرعات 

 للقبض على جيري قبل توم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 V3 ≥ V1 + 2V2 (ج                  V3 = V2 + 2V1 (ب                    V3 = V1 + V2 (أ

  (ه                  V3 =2(V1 + V2) (د

 

استخدمت فريدة الميكروسكوب ) المجهر( للتعرف على خاليا الكائنات الحية .  19 

 ، فظهرت الخاليا الموضحة في الصورة ، إلى أي كائن تنتمي هذه الخاليا؟المختلفة 

 أ( أميبا.                                                                 ب( بصل.

 ( يوجلينا.                                                               د( كالميدوموناس. ج

 ه( ثعبان.  

 

 تتحرك بين محطتين ، أي من التالي ليس صحيحا؟  توبيس ني العالقة بين الزمن و السرعة أليُظهر الرسم البيا.  20

 

 

 

 

 

 

 

 حركة االتوبيس منتظمة وفي خط مستقيمأ( 

 م 3150 يقطعها االتوبيس ب( المسافة التي 

 م / ث 8.75ج( يبلغ متوسط سرعة الحافلة 

 وقت الالزم العجلة اقل من وقت استخدام الفراملالد(  
 . الفراملعند استخدام  من المسافة المقطوعة أقل عجلة هـ( المسافة المقطوعة أثناء ال
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جم من  70جم من السكر و  30. خالل فصل العلوم ، أدخلت ديانا عدة خاليا من بصلة في محلول يحتوي على 21

 دقائق الحظت ما يلي: 10الماء. بعد 

 .ب( يتم تدمير نواة الخلية                                  أ( يزداد حجم الخلية
 .د( يتم تدمير البالستيدات الخضراء                               ية.     حجم الخل قلج( ي
 الخلية. تغير حجميال هـ( 

 

 :عدساتها تكون  ارات المستخدمة لمشاهدة الكسوف النظ. 22

 معتمةب(                 ة                                   معتم أ(

 د( عاكسات مثالية                                            ةشبه شفاف ج( 

 هـ( شفافة
  

حول  ةحالصحي عبارة نفسها. حدد اللتغذية و التي تستخدمها  عضوية المواد ال بإنتاج  النباتات الخضراءقوم ت -23

 العالقة بين أعضاء النبات ودورها:
  

 السالالت لها شعيرات جذرية المتصاص الماء والمالح المعدنيةأ( 
 .للقيام بعملية البناء الضوئيب( يحتوي الجذر على البالستيدات الخضراء 

 .نتحخرج من خاللها المياه عن طريق الج( تحتوي الورقة على ثغور ت
 الساللة النباتية توصل االمالح المعدنية الممتصة بواسطة اللحاءد( 

 .هـ( تحتوي الورقة على ثغور حيث يدخل األكسجين المستخدم في عملية التمثيل الضوئي

 

  ؟   B1. في أي من الصور التالية يدل األميتر على التيار من خالل المستهلك 24

       

     

  .ج 
   

                                  

 

 

 

 

 

  .د  .ه

.ب   .أ 
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. تتكون الكائنات الحية من خلية واحدة أو أكثر ، فما هو الترتيب الصحيح لمكونات الثدييات باعتبارها من 25

  الكائنات الحية؟

 

 

 

 

 

 

 

 .الخلية –األنسجة  -األعضاء  -أ( الكائن الحي 
 .خاليا األعضاء -األنسجة  -ب( الكائن الحي 

 .النسيج  -الخلية  -الكائن  -ج( األعضاء 
 .الخلية –األنسجة  -الكائن  -د( األعضاء 

 .الخلية –األعضاء  -الكائن  -هـ( األنسجة 

 

 طارئ عليه تسمى .......الخاصية التي يقوم فيها الجسم بمقاومة التغيير ال. 26

 االتصال. خاصيةالجاذبية                   ب( خاصية أ(  

 احتكاكج( القصور الذاتي.                   د( وجود 

 ه( وجود المرونة.
 

 اختر الجملة الصحيحة عن األذن ) عضو السمع و التوازن( :. 27

 .هواءالأ( تحتوي األذن الخارجية واألذن الوسطى واألذن الداخلية على 
األصوات إلى طبلة م بتوصيل وتقو، ب( قناة األذن هي جزء من األذن الخارجية 

 .األذن
تنقل العظيمات الذبذبات)االهتزازات ( من المدخل البيضاوي)صيوان االذن( ( ج

 .الى طبلة االذن
 تدرك المستقبالت األصوات في القنوات شبة الدائريةد( 

 ذن الوسطىتمر البكتريا عبر)من خالل( قناة استاكيوس من الحنجرة الى االهـ( 

 

 ير قيمته ؟مضاعفة حجم الجسم باستخدام نفس المادة ، فأي من التالي لن تتغعند . 28

 القصور الذاتي.ب(                                                                .أ( كتلة الجسم

 .د( قوة الوزن.                                                            ج( كثافة الجسم 

 .هـ( المكان الذي يشغله الجسم في الفضاء 
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 )يتطفل( على ر األخرى ، والوبك يصيب نبات طفيلي يعيش على ساق األشجاهو   (دبقال )و أ نبات الهدال. 29

 ساللة بعض نباتات المحاصيل. حدد الطابع المشترك للنباتين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أ( إنهم غير قادرين على التمثيل الضوئي
 عائل ) الُمضيف(.ذور معدلة تخترق النبات الب( لديهم ج

 .ج( أنهم غير قادرين على التنفس
 .لديهم عدد أقل من األعضاء التناسليةد( 

 .جسم العائل منالمواد العضوية  (فقد )منع يقومون بهـ( 

 

 :تكون القصور الذاتي  ة ائرة ، والقمر ، فإن أعلى نسبعند مقارنة كرة التنس ، والسيارة ، والقطار ، والط. 30

  
  ب( السيارة                                  أ( كرة التنس

  د( الطائرة                                        ج( القطا

 ه( القمر 
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