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 :نقاط  4كل سؤال يحقق 
  

 تنعكس ان يمكن التالية العمليات من أي .1

 

  اللبن تخمر -ج                             الثلج انصهار -ب                                       الفاكهة نضج -ا 

  الفحم احتراق - هـ                                       الحديد صدأ – د

 
  الجراثيم عن صحيحة  التالية الجمل من يأ .2

  . يساعد علي قتل الجراثيم التي توجد في الغذاء معدية الحمض الذي يوجد في العصارة ال -ا
 .البكتريا التي توجد في االمعاء الدقيقة يمكن ان تسبب االمساك  -ب
  .كل الناس لديهم بكتريا متطفلة في االمعاء الغليظة -ج
  .مات تدمر البكتريااللعاب يحتوي علي انزي -د
 .ريا الرئتين يمكن ان تسبب السرطانيبكت -هـ     

 
  يحول( الدينامو)  الكهرباء مولد .3

 الطاقة الميكانيكية الي طاقة كهربية  -ا

   الطاقة الكهربية الي طاقة ميكانيكية -ب
 الطاقة الحرارية الي طاقة ميكانيكية   -ج

  الطاقة الكهربية الي طاقة حرارية -د
  الطاقة النووية الي طاقة حرارية -ـ ه

 
 :  علي نحصل قلوي مع حمض تفاعل عند .4

  ال فلز -ج                                            اكسيد   -ب                                                فلز   -ا           
  غاز -هـ                                               ملح   -د           

 
 يكون كالتالي  –المسار الذي يسكله هواء الشهيق  –تين للرئ طريقة في الهواء يمر نتنفس عندما .5

 ةالرئ –الشعب الهوائية  –القصبة الهوائية  –البلعوم  –الحنجرة  –تجويف االنف  -ا
 الرئة  –ئية القصبة الهوا –الشعب الهوائية  –البلعوم  –الحنجرة  –تجويف االنف  -ب
 الرئة  –الشعب الهوائية  –القصبة الهوائية  –الحنجرة  –البلعوم  –تجويف االنف  -ج
 الرئة  –القصبة الهوائية  –الشعب الهوائية  –الحنجرة  –البلعوم  –تجويف االنف  –د 

 الرئة  –الشعب الهوائية  –البلعوم  –القصبة الهوائية  –الحنجرة  –تجويف االنف  -هـ 
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 .....كثافة الماء تبعا لدرجة الحرارة ن الرسوم البيانية التالية تمثل اختالف م أي .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 أي من التفاعالت التالية ينتج عنه تصاعد غاز؟  .7
I. NaOH + HCl→NaCl + H2O  

II.  Mg + H2O→MgCl2 + H2  

III. CuSO4 + 2NaOH→Cu(OH)2 + Na2SO4  
 

  II, III( ج                                I, II( ب                                I (أ

 II( ه                                        III (د

 

 :ن اثناء فصل الشتاء وعند تكون السحب يكون الجو اقل برودة مما لو كانت السماء صافية أل .8
 الماء في السحب يتجمد وينتج حرارة  -ا        
 وتمنع انتشار الحرارة للطبقات العليا من الهواء الجوي  يتلعب دورا كعازل حرار السحب -ب       
 الحرارة الناتجة من الشمس تنعكس بواسطة السحب  -ج       

 الحرارة الناتجة من الشمس تستخدم لتبخير الماء من السحب  -د        
 سخن الهواءفتة بسبب التأثير الحراري للسحب تكون طاقة الوضع عالي -هـ        

 

 

  
  

  
  

  -ب  -أ

  -ج
  -د 

 -ه 

_- 



2019مسابقة كانجارو الدولية للعلوم الموسم الثاني عشر   
 المستوى الرابع  ) الصف األول و الثاني اإلعدادي (

دقيقة  90زمن اإلختبار   

  

Page 3 of 8  

فإن   n2والماء   n1 الهواء من خالل السطح الفاصل بين  Sية ئالصورة التالية توضح مرور حزمة ضو .9

 :مسار انكسار الضوء هو  

 
 

 IC( ج                                   IB( ب                               IAا( 

 IEه(                                 IDد( 

 

 أي من التفاعالت اآلتية سوف يكون راسب؟  .10

I. NaOH + HCl→NaCl + H2O  

II. Mg + H2O → MgCl2 + H2 

III. CuSO4 + 2NaOH →Cu(OH)2 + Na2SO4 

 

   II, III( ج                                            I, II( ب                                I (أ

 II( ه                               III (د

 

 .... الصبار شجرة تكاثر عن الصحيحة االجابة اختر .11

   الحشرات طريق عن التلقيحتتم عملية  -ا

  لقاح اكياس علي يحتوي المذكرالمخروط  -ب

 مبيض. علي يحتوي المؤنثالمخروط  – ج

  الثمرة تكوين يتم التلقيح عمليات بعد -د 

 األزهار لها سبالت و بتالت.  - هـ

 

 :   به يقصد"  لضوئيةا السنة"  مصطلح .12

 لون الضوء بعد انبعاثه )اشعاعه( خالل عام)سنة( -ا

 مصدر الضوء يشع الضوء باستمرار لمدة عام  -ب

 المسافة التي يقطعها الضوء في سنه  -ج

 االيام المشمسة من السنة تكون اكثر من االيام الباردة   -د

 كمية الضوء المنبعثة من المصدر في السنة الواحدة -هـ
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 المادة التي يمكن أن تتبخر هي :  .13

  
 

 الكبريت   -ج                             الثلج   -ب                                    نفتالين. -أ

 السكر  -هـ                                     الملح   -د

 

 

            و المواد  تقوم البذور بتخزين مواد احتياطية ، اختر اإلجابة الصحيحة عن البذور .14

   المخزنة السائدة بها ...

  
       

    قمح )دهون( -ج                     دوار الشمس )بروتين(  -ب                الفول ) سكر(  -ا  
  (األرز )دهون -هـ                الجوز )سكر(  -د  

 

 

  فتيلة المصباح خالل الكهربي التيار يمر عندما الكهربي المصباح يضئ .15

  باالحتراق يبدا المصباح داخل الغاز ألن  -أ

  جدا عالية حرارة درجة عند المصباح فتيلة تسخين نتيجة -ب

  جدا منخفضة المصباح فتيلة حرارة درجة كانت اذا فقط -ج
 فقط اذا كانت فتيلة المصباح مادة عازلة  -د
   بها المصباحلكهربية التي يتصل ا الدائرة عبر الكهربي التيار يمر لم لو حتي -ه
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 الصورة التالية توضح  .16

 

 فقد الماء المكثف.  -أ

 سامة غازات بانبعاث الهواء تلوث -ب
 تلوث يسبب ال دخان منها ينبعث المدخة -ج
   صلبة مواد الملوثات -د

 غيوم به يوم -ه

 

 تحول عملية – نسالخاال خالل من الحشرات تطورت .17

ن م أي  – سطةمتو مراحل خالل من بالغ كائن الي بيضة من

  عنها  3هذه المراحل تعبر الصورة رقم 

   عذراء -ج    يرقة -ب    البيضة  -ا 

 حوراء  -هـ     حشرة كاملة -د 

  

 يمكن. االزرق اللون الي فترة بعد الماء لون يتحول ماء من كوب في الحبر من قطرة اضفنا اذا .18

  الظاهرة هذه عن نقول ان

      انتشار -ج    انقالب -ب   (تطاير)تشتت   -ا 

  امتصاص -هـ     كلما برد الماء يحدث ذلك بسرعة  -د

 

يكون هذا الفلز  تتحول الى مادة هشة حمراء اللون معدنية رمادية اللون صفيحة من جزء .19

 ...... مصنوع  من 

 المونيوم -ج                 ماغنسيوم  -ب          نحاس   -ا

 زئبق -هـ     حديد –د  
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العضالت وقطعة من الرئتين في كاس به ماء.  من قطعة وضع – الحيوان أعضاء  يدرس طالب .20

  : النتيجة التي توصل اليها هي 

 كال من القطعتين يرتفع الي سطح الكاس  -ا

      الكاس ماء سطح عند ترتفع الرئة -ب

 العضلة ترتفع فوق سطح الماء  -ج

 الرئة تظل في قاع الكاس  -د  

  الكاس قاع في تبقي العضوين من كال -هـ 

 

 أي من التالي ليس صحيحا عن عملية التبخر : .21

 حرارة درجة أي في تحدث -أ

   الغليان مثل الشئ نفس ليس -ب

  كبير الماء سطح يكون عندما بسرعة يحدث -ج

 جم من الكحول  10جم من الماء يتبخر بسرعة مثل  10 والحرارة الضغط ظروف نفس عند -د

 ارة  حر يمتص السائل فان يحصل لكي -ه

 

؟  والماء الزيت من مخلوط توضح التالية الصورةأي  .22

  
 A( ج                                  B,C( ب                                 A, B,C (أ

 B(  ه                                        A,B (د

 

, السنجاب , الغزالة  القنفد,  الثعلب حيوانات خمس طالبة الحظت الغابة الي رحلة في .23

  , الوقواق أي من هذه الحيوانات تعتبر مستهلك اول

   

 
  

  الغزالة-هـ      الوقواق -د    الثعلب – ج    السنجاب -ب    القنفد -ا
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 ( S1 = 2S2 = 4 S3) العالقة ذات عمل ثالثة مكابس في أنبوب ذو اقطار متغيرة  الصورة التالية توضح .24

  في مكانه عندما نطبق القوة    P2 يظل المكبس حتى  P1يجب وضعه على المكبس  الذي الضفط ما

F3     على المكبسP3  ؟  

 

  
F1  (أ  4F3                 ب) F1 = F2              ج) F1 = 2F3  

 2F1=F3 (ه                      4F1=F3 (د

 

  

   :وم بوزن المعادلة الكيميائية التاليةتقلكي  .25

Ca3(PO4)2 + H2SO4→ CaSO4 + H3PO4 

  ؟ من حمض الفوسفوريكتي الرقم اآلالبد من اضافة 

 

 4 (ه                   1 (د                 2 (ج               3 (ب                 5 (ا         

  

الجهاز اإلخراجي  له دور في تنقية المواد غير الضرورية من الجسم . اختر االجابة    .26

  : 3الصحيحة عن دور رقم 

 .علي ماليين من النيفرونات التي تنتج البول انه يحتوي (أ

 يعمل علي مرور البول من الكلية الي المثانة البولية (ب

 الكليتين من الناتج البول تخزين علي يعمل (ج

 البول وتخرج تنقبض عضالت علي يحتوي (د

 يقوم بفلتره الدم من الشريان الكلوي (ه

  

تحت هذه المتغيرات لذا يمكن ان في اليوم الممطر يبدا الباروميتر بتسجيل الضغط الجوي   .27

   :قولن

 يستمر هطول المطر س -ا             

    مشمس سيصبح الطقس -ب             
 الباروميتر ال يستخدم في قياس الضغط الجوي -ج             

 الرطب الهواء من اخف الجاف الهواء -د             

                             يبقي الضغط الجوي كما هوس -هـ                      
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  :الجينات عن الصحيحة  .اختر االجابةالوحدة الوظيفية والجسدية للوراثة هو  الجين .28
  وراثيةصفات  جميع صفات الجسم   -ا 

  متماثليكون  مختلفة جينات لديه الذي الجسم -ب             
 ت ترشد )تعطي أوامر( الجسم لصنع البروتيناتالجينا -ج            

 جين الشعر األسود جين متنحي  -د            

 تري الجينات في المجهر اثناء االنقسام  -ه            

  
  

 ؟ االصوات سماع يمكن ال التالية االماكن من أي في  .29

 ي غرفة مغلقة النوافذ ف –ج      علي الشاطئ -ب                         .الغابةفي  -ا 

 في غواصة   -هـ           في الفضاء الخارجي -د 

 

 ؟ عمله في الصوتية فوق الموجات يحتاج ال التالي من أي  .30

 الدرافيل  -ج    جهاز الموجات فوق الصوتية -ب      السونار  -ا 

 (السيزموجراف ) جهاز قياس الزالزل -هـ      الخفافيش  -د 
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