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  الدم والجلطة الدموية  :ابعالدرس الثاني من الفصل الر
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–  

    

.............و.......... الذي يمأل األوعية الدموية ويتكون من ........... هو السائل :الدم 
  

  : يتكون الدم من 
 
 
 
 

 
 


    

هي سـائل أصـفر يتكـون        البالزما
ــن ............ مــــــ

وغيرها من  .............. و
ــا المواد، تــسبح فيــه الخالي

ــى   ــوي عل ــة ويحت الدموي
 .األجسام المضادة

هم فــــــي تــــــس
 ..................مقاومة 

 

خاليا الدم 
 الحمراء

ــا  ــشكل .......... خالي ال
ــبغة    ــى ص ــوي عل تحت

وي على  الهيموجلوبين ، تحت  
 بعد نضجها............نواة 

إلـى الخاليـا    ...........نقل
  ......................ونقل 

 من الخاليا 

للرجل 
  ملم/مليون٥,٥

 ٤,٥في المرأة 
  ملم/مليون

  خاليا الدم 
.........  

خاليا غير منتظمـة الـشكل      
 ...........لها 

هي خط الدفاع مـن الجـسم       
 ضد غزو البكتيريا

٨٠٠٠-٧٥٠٠  
   في ملم

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

هـــي أجـــزاء خلويـــة 
 سيتوبالزمية ليس بها نواه

ــى   ــساعد علـــ تـــ
 ......................تكوين 

 

   

٣  

٣   

٣   

 الخالیا الدمویة 

خاليا الدم 
 البيضاء 
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 ..................مادة بروتينيه: الهيموجلوبين $

 . مادة تساعد على بقاء الدم بشكل سائل في األوعية الدموية: ................ $

 توقف عمل الهيبارين تخرج منها مادة................  تكسر عند:الجلطة الدموية $

 .فيتجلط الدم 

 . الدم ......... اختالل في آلية  هو مرض وراثي ناشئ عن :مرض الهيموفيليا $

  

  

  

 
  دـاقـر النـفكیـار التـتبـاخ

   
 رد على التفكير التحليلي والمنطقي قياس قدرة الف.   

  
  

     
  
  
  
  
  

 
يتضمن هذا االختبار خمسة أقسام مستقلة ويجب مراعاة التعليمات          .١

 .الخاصة بكل قسم 
  .ال تقلب هذه الصفحة حتى يؤذن لك .٢
 . ال تضع أي عالمات على هذه النسخة  .٣
ضع كل العالمات الخاصة باإلجابة على ورقة اإلجابة المنفـصلة           .٤

 . المعطاة لك 
 أسئلة كل قسم اقرأ التعليمات الخاصة به بدقـة          عنقبل أن تجيب     .٥

 .تامة ، وكذلك المثال التوضيحي لطريقة اإلجابة 
اإلجابة الـسابقة   إذا رغبت في تغيير إحدى إجاباتك تأكد من محو           .٦

 .تماماً 
  . أن تجيب عليه دونسؤالًال تترك  .٧
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عليك يبدأ كل تمرين في هذا االختبار بعبارة ويأتي بعد كل عبارة عدة افتراضات مقترحة و               •

 . أن تقرر ما إذا كان كل افتراض يمكن األخذ به حسب ما جاء في العبارة أم ال 
في المربع الـذي   ) ü( وإذا اعتقدت أن االفتراض يتمشى مع ما جاء في العبارة ضع العالمة       

  . واردتحت كلمة ) في ورقة اإلجابة ( أمام رقم االفتراض 
فـي المربـع     ) ü( جاء في العبارة ضع العالمة      وإذا اعتقدت أن االفتراض ال يتمشى مع ما         

  .غير واردتحت كلمة ) في ورقة اإلجابة ( الذي أمام رقم االفتراض 
  .ما يلي مثال يوضح كيف تمأل المربعات في ورقة اإلجابة وفي •
  يعدهاطالما كان الطفل في سن مبكرة فإن على اآلباء أن يتسامحوا عند قيامه بأعمال $

  اآلباء خاطئة 
  تراضات مقترحة اف  

  ü    اآلباء غير متسامحين مع أبنائهم  .١
    ü  األطفال في سن مبكرة ال يدركون أن أعمالهم خاطئة  .٢

  ü    األطفال ال يخطئون  .٣
 

مع أن التلفزيون من أفضل الوسائل التعليمية إال أنه ال يصلح لكل مجاالت " :العبارة  $
  " التعليم

  افتراضات مقترحة 
  .لتلفزيون لكل مجاالت التعليم يصلح ا .١
  .توجد وسائل تعليمية أخرى غير التلفزيون  .٢
. الوسائل التعليمية األخرى أفضل من التلفزيون  .٣ 
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  " بعض السلوك اإلنساني سلوك حيواني: " العبارة  $
  افتراضات مقترحة 

  .يشترك اإلنسان والحيوان في بعض مظاهر السلوك  .٤
   .السلوك الحيواني يتسم بالعدوانية .٥
  . السلوك اإلنساني يتسم بالمرونة  .٦

يقصد بالتعاون أن يعمل جماعة من الناس من أجل تحقيق هدف مشترك ،         : " العبارة   $
وعلى سبيل المثال يتعاون الناس من أجل الحصول على كسب مشترك ، أو الـدفاع               

  . الخ ....عن أنفسهم ، أو لمساعدة اآلخرين 
  افتراضات مقترحة 

  .لة موجودة بين كل الناس التعاون مسألة سه .٧
  .التعاون من أجل تحقيق أهداف هدامة مما نهى عنه الدين هو تعاون سلبي   .٨
عندما تتالقى آراء جماعة من الناس في هدف مشترك نقرر أنهم على قدر كاف مـن                 .٩

 .ما بينهم  التعاون في
  
  
  
  
  
ه مع اآلخـرين    إن عالقة الطفل بأبويه هي األساس الذي يبني عليه عالقات         : "العبارة   $

  "ما بعد  في
  افتراضات مقترحة 

  . في حياة الطفل االجتماعية المستقبلية يلعب الوالدان دورا هاما .١٠
  .الطفل له شخصيته المستقلة ويبني عالقاته مع اآلخرين بنفسه  .١١
. هناك تأثير قليل من جانب الوالدين في حياة الطفل االجتماعية  .١٢ 
  "النفسي قد يتعرضون للمرض العقليرضون للمرض بعض الناس ممن يتع: " العبارة  $

  افتراضات مقترحة 
  .يصاب اإلنسان فقط بالمرض النفسي  .١٣
  .المرض العقلي بين هناك عالقة بين المرض النفسي و .١٤
  . كل المرضى العقليين كانوا مرضى نفسيين  .١٥
 إذا أنشأنا نظما تعليمية حديثة ، فإننا نـضمن المحافظـة علـى التقـدم              : " العبارة   $

  " التكنولوجي 
  افتراضات مقترحة 

  .ننعم اآلن بالتقدم التكنولوجي  .١٦
  .فإننا سوف نتعرض إلى تأخر تكنولوجي عمل على إنشاء نظم تعليمية حديثة،ما لم ن .١٧
فإن هذا سوف يضمن لنا المحافظـة علـى التقـدم           ذا كانت لدينا نظم تعليمية حديثة،     إ .١٨

  . التكنولوجي 
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عية تفيد في عالج اإلنسان أكثر من األدويـة التـي           بعض الوصفات الطبي  : " العبارة   $
  "  الطبيبايقرره

  افتراضات مقترحة 
  .كل الوصفات الطبيعية تضر بصحة اإلنسان  .١٩
  .األطباء ال يعرفون الوصفات الطبيعية  .٢٠
  غير األدوية التي يقررها الطبيبعالج اإلنسان هناك بعض الوسائل األخرى تفيد في  .٢١
  "  سامي لحفلته اوأسامة لن يدع: " العبارة  $

  افتراضات مقترحة 
  .أسامة تخرج هذا العام من الجامعة  .٢٢
  .أسامة ال يحب سامي اآلن  .٢٣
  . لم يقم أسامة حفلته بعد  .٢٤
إبراهيم حسن الحظ ، ألن عمله قريب من منزله ولهذا فليس لديه مشاكل             : " العبارة   $

  " في الموصالت 
  افتراضات مقترحة 

  .الت ليس عند العاملين مشاكل مواص .٢٥
  .إذا مارسنا النظام فلن يكون هناك مشاكل مواصالت  .٢٦
  .  الحظ إذا كان العمل في منطقة بعيدة عن المنزل ييكون العاملون سيئ .٢٧
  " اإلنسان العاقل هو من يقود سيارته بسرعة مناسبة : " العبارة  $

  افتراضات مقترحة 
   . حتى يقود سيارته بسرعة مناسبةعاقالًال بد لإلنسان أن يكون  .٢٨
  .ليس لدى اإلنسان األحمق من اإلدراك ما يكفي لجعله يقود سيارته بسرعة مناسبة  .٢٩
  . س فهو إنسان عاقل /  كم ٦٠من يقود سيارته بسرعة  .٣٠

 
 

 .رحةما يلي يتكون من عبارة قصيرة تتبعها عدة نتائج مقت  كل تمرين في •
افترض لتحقيق الهدف من هذا االختبار أن كل شيء وارد في العبارة صادق والمشكلة هي                •

لومات الواردة فـي العبـارة      أن تحكم على ما إذا كانت كل نتيجة مقترحة تترتب على المع           
 . وبغير شك كبير أم ال منطقيا

 مـن اليقـين فـضع       إذا كنت تعتقد أن النتيجة المقترحة تترتب على العبارة بدرجة معقولة           •
 )  النتيجة مترتبة ( في المربع الذي أمامها تحت كلمة  ) ü( العالمة 

وإذا كنت تعتقد أن النتيجة المقترحة ال تترتب على العبارة بدرجة معقولة من اليقين فـضع                
  . )النتيجة غير مترتبة ( في المربع الذي أمامها تحت كلمة  ) ü( العالمة 

  .كيف تمأل المربعات في ورقة اإلجابة ما يلي مثال يوضح  وفي •
حصل أمير على درجة النهاية العظمى في مادة الرياضيات في امتحان شهادة            : مثال   $

  ولقد درس أمير في مدرسة الملك عبد العزيز الثانوية بمكة المكرمة  . الثانوية العامة 
   مقترحة نتائج  

ى النهاية العظمى في مـادة      جميع طالب هذه المدرسة حصلوا عل      .١
  .الرياضيات 

  ü  
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    ü  .... في كل المواد محتمل أن يكون أمير متفوقًا .٢

  ü    أمير طالب محبوب من كل زمالئه .٣
 

 حـوالي  ١٩٨٠جاء في تقرير للتعداد في دولة ما أنه قد سجلت خالل عام     :العبارة   $
    حالة طالق٣٢١,٠٠٠ حالة زواج ، ١,٢٧٤,٠٠٠

   مقترحة نتائج
  .صول على الطالق مسألة سهلة في هذه الدولة الح .٣١
 زالت صحيحة ، فإن الذين يتزوجون يبلغون حوالي أربعة          إذا كانت النسبة السابقة ما     .٣٢

  .أمثال الذين يحصلون على الطالق كل سنة 
 . الطالق في هذه الدولة مرتفعة جدانسبة  .٣٣ 
لرياضـيات فحـصلت   في نهاية العام الدراسي ، أجرى اختبار فـي مـادة ا  : العبارة   $

 درجة وقد درست ٢٥ درجة بينما حصلت التلميذة أماني على   ٣٠التلميذة سارة على    
  سارة وأماني في مدرستين مختلفتين 

   مقترحة نتائج
  .محتمل أن تكون مدرسة سارة أفضل من مدرسة أماني  .٣٤
  .كانت سارة أذكى من أماني ولهذا فقد حصلت على درجة أكبر  .٣٥
ة التي استخدمتها مدرسة سارة في تـدريس الرياضـيات أفـضل مـن              كانت الطريق  .٣٦

  .الطريقة التي استخدمتها مدرسة أماني 
يهتم المسئولون عن التعليم في مدارسنا بتدريس اللغة اإلنجليزية ذلك ألنها       : العبارة   $

  . الوسيلة الوحيدة لدراسة ثقافة الشعوب التي نتعلم لغتها 
   مقترحة نتائج
األجنبية األخرى  أن ال توجه عناية خاصة لدراسة اللغة اإلنجليزية دون اللغات           يجب   .٣٧

  . على قدم المساواة بل ندرسها جميعا
  .ال يمكن أن نستغني عن دراسة اللغة اإلنجليزية  .٣٨
يجب أن يتعلم األجانب اللغة العربية في مدارسهم مقابل أن نـتعلم اإلنجليزيـة فـي                 .٣٩

  مدارسنا
 من الطالب الناجحين في الثانوية العامة ال يحـصلون علـى   ا كبيرا إن عدد : العبارة   $

وفي .  بعد آخر    ويتجهون إلى إعادة االمتحان عاما    المجموع الذي تقبله الجامعات ،      
  هذا ضياع لكثير من الطاقات البشرية كان يمكن استغاللها بصورة أفضل 

   مقترحة نتائج
  .مة ال يدخلون الجامعات أغلبية الطلبة الناجحين في الثانوية العا .٤٠
ثالث مرات قبل أن يحـصلوا       أوبعض الطلبة يعيدون امتحان الثانوية العامة مرتين         .٤١

  .على المجموع الذي تقبله الجامعات 
 مرة أمر يحتاج إلـى إعـادة   السماح للطالب بدخول امتحان الشهادة الثانوية أكثر من  .٤٢

   النظر
ى اكتساب بعض شبابنا لتقاليـد وعـادات        أدت الحضارة الغربية الحديثة إل    : العبارة   $

  في الوقت الذي يتمسك فيه اآلباء بتقاليدنا وعادتنا وأخالقنا العربية . الغرب 
   مقترحة نتائج
  .عاداتنا أفضل من عادات الغربيين  .٤٣
  . ألنهم ال يسايرون الحضارة الغربية الحديثة اآلباء مخطئون تماما .٤٤
  . وتقاليدنا للغرب عادته وتقاليده ، ولنا عادتنا  .٤٥
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قامت إحدى الصحف المصرية بدراسة مقارنة بين الحوادث التي ارتكبها كل : العبارة  $
 بمدينة اإلسكندرية وقد تبـين      ١٩٨٠من سائقي السيارات وسائقي الترام خالل عام        

 حادثـة   ١٦٤ الترام    حادثة بينما ارتكب سائقو    ٣٤١كبوا  أن سائقي السيارات قد ارت    
  فقط 

   مقترحة نتائج
 التـرام فـي مدينـة       وا حوادث أكثر مما ارتكبها سائقو     أن سائقي السيارات قد ارتكب     .٤٦

  .اإلسكندرية 
  . أكبر من عدد سائقي الترام في مدينة اإلسكندرية تعدد سائقي السيارا .٤٧
  .  بقواعد القيادة من سائقي السيارات في مدينة اإلسكندرية  الترام أكثر التزاماسائقو .٤٨
 أن اإلسرائيليين جبناء وهذا وحده ١٩٧٣رك حرب أكتوبر عام أوضحت معا: العبارة  $

  يضمن لنا الفوز في أي معركة قادمة معهم
   مقترحة نتائج
  .األسلحة اإلسرائيلية ال يمكن أن تصل إلى مستوى كفاءة األسلحة العربية  .٤٩
  . لمعركة قادمة ب جنودنا وتطوير أسلحتنا انتظارايجب أن نعمل باستمرار على تدري .٥٠
تتقدم البشرية بالقدر الكافي في وسائل المحافظة على السالم كما تقدمت في وسائل             لم   .٥١

  . اندالع الحروب 
  
  
أظهرت اختبارات الذكاء أن أطفال مدرسة النصر يتفوقـون علـى أطفـال             : العبارة   $

  مدرسة العروبة ولكنهم لم يحصلوا على درجات مرتفعة كأطفال مدرسة الظافر 
   مقترحة نتائج
مدرسة الظافر كمجموعة يحصلون على درجات أعلى ألنهـم ولـدوا بـذكاء             أطفال   .٥٢

  .فطري أعلى من ذكاء أطفال مدرستي النصر والعروبة  
إن أسر أطفال مدرسة الظافر هي في المتوسط أكثر ذكاء من أسر أطفال مدرسـتي                .٥٣

  .النصر والعروبة 
صر والعروبـة  يحصل أطفال مدرسة الظافر على تعليم أفضل من أطفال مدرستي الن          .٥٤

  . وهذا يؤثر بدوره في أداء االختبارات 
بينت إحدى الدراسات أن األطفال اإلناث يتفوقون على األطفال الذكور فـي            : العبارة   $

  الطالقة اللغوية بينما يتفوق الذكور على اإلناث في القدرة الحسابية 
   مقترحة نتائج
  .كل اإلناث أفضل من الذكور في قواعد اللغة  .٥٥
  .كور أقل طالقة لغوية من اإلناث كل الذ .٥٦
  . كل من طالقته اللغوية وقدرته الحسابية بين إن هناك عالقة بين جنس الطفل و .٥٧
 المدينة عادة مـا يكـون مزدحمـا   بين علماء االجتماع الحضري أن وسط      : العبارة   $

عدنا عن منطقة الوسـط ، إال أن المنـاطق          تبأبالسكان والمتاجر ويقل االزدحام كلما      
متاخمة للمدن عادة ما تكون مزدحمة بأولئك الوافدين إليها من الريف ممن ينتمون          ال

  إلى الطبقات االجتماعية الدنيا
   مقترحة نتائج
  .كل أهل الريف من طبقات اجتماعية دنيا  .٥٨
  .كل أهل المدن من طبقات اجتماعية عليا  .٥٩
  . تماعية الدنيا  إلى المناطق المتاخمة للمدن هم من الطبقات االجبعض الذين يأتون .٦٠
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والمطلوب منك  . بات  يبدأ كل تمرين في هذا االختبار بسؤال ويأتي بعد كل سؤال عدة إجا             •
 . هي قوية أم ضعيفة أ أن تحكم على كل إجابة

  .مة والتي تتصل مباشرة بالسؤال مه اإلجابات ال هي:اإلجابات القوية 
 هي اإلجابات التي ال تتصل مباشرة بالسؤال أو تكون ذات أهمية قليلة             :اإلجابات الضعيفة   

 . ما يتعلق بالسؤال  في
 أمـا إذا    قويـة في المربع تحت كلمة      ) ü( فإذا كنت ترى أن اإلجابة قوية فضع العالمة          •

  .  ضعيفةفي المربع تحت كلمة  ) ü (كنت ترى أن اإلجابة ضعيفة فضع العالمة 
  .ما يلي مثال يوضح كيفية مأل المربعات في ورقة اإلجابة  وفي •
  أصحاب العمل ؟ بين هل من الضروري وضع قانون لتحديد األجور بين العمال و:مثال $

   مقترحة إجابات  

    ü  . ألن من واجب الدولة حماية العمال :نعم  .١
  ü    . لألفراد يقررونها بأنفسهم  فيجب ترك هذه :ال  .٢
    ü  . فوسائل اإلعالم والتوجيه يمكن أن تحقق هذه الغاية :ال  .٣

 
  هل يمكن أن تعمل المرأة في مهنة الطب إذا كانت مؤهلة لذلك ؟:السؤال  $

   مقترحة إجابات
  . المرأة تعمل اآلن في كافة الميادين:نعم  .٦١
  .ت الجراحية الخاصة بالرجال  ألن المرأة قد تخجل من مواجهة العمليا:ال  .٦٢
.  ألن مسئولية األم األولى هي تربية أطفالها :ال  .٦٣ 
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  هل من الواجب ان يذاكر التالميذ دروسهم وفق جدول منتظم موحد ؟ : السؤال  $
   مقترحة إجابات
 حتى ينبغي على التالميذ أن يتعلموا أنهم ال يستطيعون دائماً أن يحققوا رغباتهم              :نعم   .٦٤

  .ر بطريقتهم الخاصة في االستذكا
  . حتى يتعود التالميذ على الدقة والنظام :نعم  .٦٥
 فهناك فروق فردية بين التالميذ وعلى ذلك يجب أن يذاكر التالميذ دروسهم وفق              :ال   .٦٦

  . ميولهم واتجاهاتهم الخاصة 
  أداة تثقيفية أفضل من المسرح ؟   هل التلفزيون هو : السؤال  $

   مقترحة إجابات
  . على المسرح بأنفسهم نمثلين يظهرو ألن الم:ال  .٦٧
  . فالتلفزيون يمكن أن ينقل إلى المشاهد ما ال يستطيعه المسرح :نعم  .٦٨
. فالتلفزيون متعة سهلة مريحة :نعم  .٦٩ 

  

هل يجب أن ننشئ جمعيات خيرية لجمع بعض أمـوال األغنيـاء لـصالح              : السؤال   $
  الفقراء ؟

   مقترحة إجابات
  .لن يعيش الفقراء  ألنه بدون هذه األموال :نعم  .٧٠
  . ألن الفقراء ينقصهم الكثير من الكماليات وأدوات الترفيه :نعم  .٧١
  .  ألن دخل كل فرد إنما يحصل عليه بمجهوداته الخاصة :ال  .٧٢
  هل من الضروري التوسع في تعليم الفتاة ؟ : السؤال  $

   مقترحة إجابات
  .مستقلة  ألن التعليم ينمي عند الفتاة حب المناقشة والشخصية ال:ال  .٧٣
  . فالفتاة تعرف أمورها الدينية والمعيشية عن طريق التعليم :نعم  .٧٤
  .  ألن الفتاة في نهاية المطاف ستكون ربة بيت :ال  .٧٥
هل ينبغي أن نسمح لألبناء بمناقشة آبائهم في بعض شئونهم الخاصة دون            : السؤال   $

  حرج ؟
   مقترحة إجابات
  .أمر فاحترام اآلباء فوق كل اعتبار :ال  .٧٦
  . فاألبناء تتبلور شخصياتهم عن طريق هذه المناقشات :عم ن .٧٧
   .  فإنها تؤثر على شخصياتهم تأثيرا سلبيا ألن األبناء إذا أعطوا حرية كاملة:ال  .٧٨
  هل كان التعليم في الماضي أفضل من التعليم اآلن ؟ : السؤال  $

   مقترحة إجابات
  . في هذه األيامادراسية وطرق التدريس تحسنت كثيرألن البرامج ال: ال .٧٩
  . اآلن  هي ا عم ألن مواد الدراسة كانت أصعب منها عن:نعم  .٨٠
  .  اآلن  عما هم عليه فالتالميذ كانوا أكثر طاعة لمدرسيهم عن:نعم  .٨١
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  هل من الضروري تطوير صناعاتنا اليدوية إلى صناعات آلية ؟ : السؤال  $
   مقترحة إجابات
  . حتى نلحق بركب الحضارة :نعم  .٨٢
  .عض الصناعات اليدوية تفقد قيمتها إذا صنعت بطريقة آلية  فب:ال  .٨٣
  .  حتى نوفر الكثير من الوقت والجهد :نعم  .٨٤
هل يجب أن يتطور التعليم الثانوي بحيث ال يكـون الهـدف الوحيـد هـو      : السؤال   $

  االلتحاق بالجامعة؟  
   مقترحة إجابات
  . فبدون التعليم الجامعي ال ترتقي األمم :ال  .٨٥
 يمكن تخريج الفنيين الالزمين لتطوير الصناعات وزيادة اإلنتاج ومن ثـم             حتى :نعم   .٨٦

  .االزدهار والتقدم 
  .  فال بد لكل فرد في المجتمع أن ينال فرصته في التعليم الجامعي :ال  .٨٧
  هل مهمة المدرسة الوحيدة هي تعليم التالميذ المواد الدراسية ؟: السؤال  $

   مقترحة إجابات
  .مواد الدراسية لن تنشأ المدرس  ألنه بدون ال:نعم  .٨٨
  . فهناك مهام أخرى للمدرسة غير تعليم المواد الدراسية :ال  .٨٩
 اللتحاق التلميذ بالجامعة هو مقدار ما حـصل عليـه مـن      ألن المعيار الرئيس   :نعم   .٩٠

  . مجموع في المواد الدراسية 

 
 

 سـلم أن   .  بعدهما عدة نتائج مقترحـة      كل تمرين في هذا االختبار من عبارتين يأتي        يتكون •
 ضد رأيك ثم أقـرأ النتيجـة     تى لو كانت إحداهما أو كانتا معا       ح ان تماما العبارتين صحيحت 

في المربـع الـذي      ) ü(  من العبارتين فضع العالمة      مامااألولى فإذا وجدت أنها مشتقة ت     
  . صحيحةتحت كلمة ) في ورقة اإلجابة ( أمام رقم النتيجة 

في المربع الذي أمام رقم      ) ü( أما إذا وجدت أنها غير مشتقة من العبارتين فضع العالمة           
   .غير صحيحة تحت كلمة) في ورقة اإلجابة ( النتيجة 

  .ما يلي مثال يوضح كيفية مأل المربعات في ورقة اإلجابة  وفي •
  ن وطنه ، وليد يدافع عن وطنه كل شجاع هو من يدافع ع: مثال  $
  :إذن   

  ü    كل الناس تحب الدفاع عن أوطانهم  .١
    ü  وليد شجاع  .٢
  ü    وليد جبان  .٣

 
حمدي طالـب مجتهـد فـي       جتهدون في مادة الفيزياء مثابرون،    الطلبة الم : العبارة   $

  الفيزياء 
  :إذن 
  .حمدي طالب مثابر  .٩١
  .الً في المدرسة المجتهدون في الفيزياء أكثر تحصي .٩٢
. المجتهدون في الرياضيات مجتهدون في الفيزياء  .٩٣ 



 ١٢٩

  كل الفنانين موهوبون ، بعض الفنانين غير فخورين بأنفسهم : العبارة  $
  :إذن 
  .ن كل الموهوبين فنانو .٩٤
  .ليس بين الفخورين بأنفسهم من هو موهوب  .٩٥
  . ن بعض الموهوبين فنانو .٩٦
ة يدرسون اللغـة اإلنجليزيـة ، بعـض تالميـذ         كل تالميذ المدرسة الثانوي   : العبارة   $

  المدرسة الثانوية يدرسون اللغة األلمانية    
  :إذن 
  .كل الذين يدرسون اللغة اإلنجليزية تالميذ في المدرسة الثانوية  .٩٧
  .بعض الذين يدرسون اللغة اإلنجليزية يدرسون اللغة األلمانية  .٩٨
  . ة اإلنجليزية كل الذين يدرسون اللغة األلمانية ال يدرسون اللغ .٩٩
كل الذين يميلون إلى المرح يحبون مشاهدة التلفزيون ، بعـض النـاس ال            : العبارة   $

  يحبون مشاهدة التلفزيون
  :إذن 

  .الذين ال يميلون إلى المرح ال يحبون مشاهدة التلفزيون  .١٠٠
  .الذين يحبون مشاهدة التلفزيون يميلون إلى المرح  .١٠١
  .  ليس بين من يميلون إلى المرح من ال يحب مشاهدة التلفزيون  .١٠٢
  كل الوزراء مخلصون في العمل ، بعض الوزراء من أساتذة الجامعات : العبارة  $
  :إذن 

  . كل أساتذة الجامعات من المخلصين في العمل  .١٠٣
  . بعض المخلصين في العمل من أساتذة الجامعات  .١٠٤
  . ت كل الوزراء هم أصالً أساتذة جامعا .١٠٥
إذا عومل الطفل معاملة حسنة فإنه ينشأ مياالً إلى معاملة اآلخرين بالمثل ،             : العبارة   $

  كثير من الناس عوملوا معاملة حسنة في طفولتهم 
  :إذن 

إذا كان الشخص يميل إلى معاملة اآلخرين معاملة حسنة فالبد أنه عومـل معاملـة                .١٠٦
  .حسنة في طفولته 

  .  اآلخرين معاملة حسنة كثير من الناس يميلون لمعاملة .١٠٧
  . إذا عومل الطفل معاملة سيئة فإنه يعامل اآلخرين بالمثل  .١٠٨
كل تالميذ المدرسة الثانوية الشاملة نجحوا في دراستهم ، طارق لم يـنجح           : العبارة   $

  في دراسته 
  :إذن 

  . طارق درس في مدرسة ثانوية غير شاملة  .١٠٩
  . ة مدرسة طارق نتيجة المدرسة الثانوية الشاملة أفضل من نتيج .١١٠
  . طارق درس في المدرسة الثانوية الشاملة .١١١
   ، إبراهيم خريج كلية الطب  كل خريجي كليات الطب أذكياء جدا:العبارة  $
  :إذن 

  .إبراهيم متوسط الذكاء  .١١٢
  .  الذكاء ابعض خريجي كليات الطب متوسطو .١١٣
  . إبراهيم ذكي جداً  .١١٤



 ١٣٠

   في العمل نكل العرب كرماء ، بعض العرب مخلصو: العبارة  $
  :إذن 

  . ليس بين البخالء من هو عربي  .١١٥
  . كل المخلصين في العمل كرماء  .١١٦
  . بعض المخلصين في العمل كرماء  .١١٧
  جميع الدوائر أشكال مستديرة ، س شكل غير مستدير : العبارة  $
  :إذن 

  . الشكل س بيضاوي  .١١٨
  . الشكل س متوازي أضالع أو معين  .١١٩
  . الشكل س ليس بدائرة  .١٢٠

 
 
 

 
 

 
مل على بعض الوقائع عليك أن تعدها صـحيحة         يبدأ كل تمرين في هذا االختبار بفقرة تشت        •

 . من االستنتاجات وبعد كل فقرة ستجد عددا
 . اختبر كل استنتاج على حده وقدر درجته من الصحة أو الخطأ  •

  : اج خمسة مربعات يوجد أعالها الكلمات الخمسة التالية وستجد أمام رقم كل استنت
محتمل خطؤه ، بيانات ناقصة ، محتمل صدقه ، اصادق تمام ، اخاطئ تمام.   

اقرأ كل استنتاج وحدد درجته من الصحة والخطأ في ضوء الكلمات الخمسة السابقة فـإذا                •
 ... ،وهكذاة صادق تمامافي المربع تحت كلم) ü( فضع العالمة أنه صادق تمامااعتقدت 

 . المثال التالي يوضح كيفية ملء المربعات في ورقة اإلجابة  •
 فـي نهايـة     ذ السنة األولى الثانوية اجتماعـا اختياريـا       حضر ألف من تالمي   : مثال   $

وعات حول العالقـات    واختار التالميذ في هذا االجتماع موض     . األسبوع في إحدى المدن   
، ألنهم شعروا بأنها من أكثـر   سالم عالمي دائم ليناقشوها تحقيقوسائل  بين األجناس و  

  الموضوعات أهمية في الوقت الحاضر 

  :استنتاجات مقترحة 
صادق 
  متاماً

حمتمل 
  صدقه

بيانات 
  ناقصة

حمتمل 
  خطؤه

خاطئ 
  متاماً

 ٢٠- ١٩يتراوح سن معظم هؤالء الطـالب بـين          .١
   ...سنة

      ü    

      ü      ...عالم جاء هؤالء التالميذ من جميع أنحاء ال .٢
 تصل بالعالقات بين العمـال  مشكالت ت ذناقش التالمي  .٣

  ...فقط 
        ü  

ة أن مناقـشة    شعر بعض تالميذ السنة األولى الثانوي      .٤
وسائل تحقيق السالم العـالمي     العالقات العنصرية و  

ü          



 ١٣١

  ..م مفيد مهعمل 
 لـديهم   – الذين حضروا االجتماع     –هؤالء التالميذ    .٥

 بالمـشكالت   احي اإلنـسانية أو   اهتمام أشـد بـالنو    
 معظـم طـالب الـسنة     أكثر من  االجتماعية الشاملة 

  ...األولى الثانوي 

  ü        

 
وكانـت  . أقيمت مسابقة بين مجموعة من الطالب الختيار الطالب المثالي          : العبارة   $

بينما حصل الطالب اآلخرون على عدد أقل       . تيجة أن نال شريف أغلبية األصوات     الن
  ألصوات نسبياً من ا

  :استنتاجات مقترحة 
  .الطالب اآلخرون غير صالحين للقيادة الطالبية  .١٢١
  .شريف هو أحسن الطالب من الناحية العلمية  .١٢٢
  . لزمالئه شريف هو أكثر الطالب إخالصا .١٢٣
  .شريف يحب جميع أفراد أسرته ويبادلونه هذا الحب .١٢٤
 . وغير متفوقين اجتماعياالب اآلخرون متفوقون علمياالط .١٢٥ 
طبق اختبار في االبتكار على تالميذ أحد الفصول بمدرسـة ثانويـة وكـان       : بارة  الع $

كما أظهرت نتيجـة االختبـار أن التالميـذ         . الفصل في هذا االختبار فوق المتوسط       
  الحاصلين على درجات عالية فيه هم أوائل الفصل في المواد الدراسية  

  :استنتاجات مقترحة 
  .بتكار والتفوق في الدراسة هناك عالقة وثيقة بين درجة اال .١٢٦
  .ال يتمكن من االلتحاق بالمدرسة الثانوية سوى التلميذ المبتكر  .١٢٧
  .لو طبق هذا االختبار على تالميذ مدرسة ابتدائية لحصلنا على نفس النتيجة  .١٢٨
  .التالميذ المبتكرون أذكياء  .١٢٩
  .  الدراسية ال يتمكن من االلتحاق بالمدرسة الثانوية سوى التلميذ المتفوق في المواد .١٣٠

أبحاث يقـوم بهـا   . تسير أبحاث الفضاء في معظم دول العالم في اتجاهين        : العبارة   $
    من السرية ، وأبحاث تقوم بها الهيئات        ا كثيفً االجانب العسكري ويفرض عليها ستار 

  العلمية لجمع معلومات عن الفضاء يمكن أن تفيد البحث العلمي واألغراض السلمية  
  :حة استنتاجات مقتر

  .هذا االزدواج في األبحاث العلمية ال ضرورة له  .١٣١
  .أبحاث الجانب العسكري تختلف عن أبحاث الهيئات العلمية  .١٣٢
  .يستفيد الجانب العسكري من أبحاث الهيئات العلمية بينما ال تستطيع األخيرة ذلك  .١٣٣
  .التعاون بين الجانب العسكري والهيئات العلمية يساعد على تقدم أبحاث الفضاء  .١٣٤
أبحاث الجانب العسكري تسير في اتجاه الدمار بينما تسير أبحاث الهيئات العلمية في              .١٣٥

  . اتجاه الخير 



 ١٣٢

ينصح أطباء األسنان األطفال باإلقالل من أكل الحلوى قبل النوم ألننا بذلك : العبارة  $
  نحميهم من تسوس األسنان 

  :استنتاجات مقترحة 
  .اً مضاره اإلقالل من أكل الحلوى قبل النوم له أيض .١٣٦
  . اإلقالل من أكل الحلوى قبل النوم عالج كاف لمرض تسوس األسنان  .١٣٧
  .  لوقاية األطفال من تسوس األسنان أن يمنع األطفال من أكل الحلوى يكفي جدا .١٣٨
ليست هناك أية مسببات أخرى لمرض تسوس األسنان سوى اإلكثار من أكل الحلوى             .١٣٩

  .قبل النوم 
  . مصابين بمرض تسوس األسنان توجد نسبة كبيرة من األطفال  .١٤٠
 أدخلت الزالت جموع كثيرة من أهل الريف على الرغم من المشروعات التي: العبارة  $

 وراء فرصة العمل في الصناعات الجديدة وترتب على ذلك عليه تتجه إلى المدن جريا
  أن زادت مشكالت المدينة في قطاعات اإلسكان والموصالت و غيرهما  

  :حة استنتاجات مقتر
  .فرص العمل في المدن أكثر منها في الريف  .١٤١
  . يحصل العامل في المدينة على أجر أكبر من الذي يحصل عليه في الريف  .١٤٢
  . ال يأتي إلى المدينة إال العامل العاطل  .١٤٣
  .نسبة الزيادة في المشروعات العمالية في المدن أكبر منها في الريف  .١٤٤
 على حل مشكلتي اإلسكان والموصالت زيادة المشروعات العمالية في الريف تساعد .١٤٥

  .بالمدن
  
  
واجب العلماء أن يرفعوا الشعب إلى علمهم و أال يهبطوا بعلمهم إلى الشعب : العبارة  $

 لسببين
   . مستوى الشعب يجب أن يرتفع دائمانإ :األول     

  .   ن العلم يجب أن يحتفظ بحقائقه و أال يهبط بمستواه إ :     ثانياً 

  :ات مقترحة استنتاج
  .  على األدب والفن والفلسفة  العلم في هذه الفقرة ينطبق أيضاما ينطبق على .١٤٦
  . ة هي رفع مستوى الشعب أحد أهداف العلم الرئيس .١٤٧
  .الهبوط بالعلم يؤدي إلى هبوط مستوى الشعب نفسه .١٤٨
  . احتفاظ العلم بحقائقه أهم من فهم الشعب له  .١٤٩
.ستوى العلم ارتفاع مستوى الشعب ينتج من ارتفاع م .١٥٠ 
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  لتالي قبل اإلجابة على االختبارامأل الجدول ا
  أرجوا اإلجابة على جمیع األسئلة 

  
    االسم 



 ١٣٧

   / ١  الصف 

  األحیاء   المادة 

  ھـ١٤٢٦ / ١١/   التاريخ

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : ضعي دائرة حول اإلجابة الصحیحة 

 

  : تتركب الكربوهيدرات من 
 وكسجين والهيدروجين؛ الفسفور و األ. الكربون و الهيدروجين و األوكسجين؛    ب  . أ 
  . الفسفور و النيتروجين و الهيدروجين . الكربون والهيدروجين و النيتروجين ؛   د.  ج

 

  : الطاقة الناتجة عن حرق الدهون بالجسم تكون 
 ضعف الطاقة الناتجة عن حرق كمية مساوية من الكربوهيدرات ؛   . أ 
 رات ؛ نصف الطاقة الناتجة عن حرق كمية مساوية من الكربوهيد . ب 
 مساوية للطاقة الناتجة عن حرق كمية مساوية من الكربوهيدرات ؛   .ج 
  . ضعف الطاقة الناتجة عن حرق كمية مساوية من البروتينات   . د 

 

  :  للسكريات العديدة هي ةالصيغة الكيميائي
  ؛      C12H22O11.  ب                                   ؛    C6H12O6 . أ 
  . C6H10O5.  د                               ؛     n) (C6H10O5. ج

 
  : تتكون البروتينات من وحدات صغيرة تسمى 

  . أحماض أمينية . جلوكوز؛         د. جلسرين؛        ج. أحماض دهنية؛      ب  . أ 

 
   :المادة التي تعمل على تعويض األنسجة التالفة هي 

  . الفيتامينات . الدهون؛         د. جالبروتينات؛        . الكربوهيدرات؛        ب  . أ 

 

  : من الكالسيوم لسالمة  غم يوميا٢ت والحوامل إلى حوالي تحتاج النساء المرضعا
 األوعية الدموية؛    . أغشية األنف والحلق؛                         ب  . أ 

  . أغشية العين. األسنان والعظام؛                              د. ج



 ١٣٨

 
  : اليود يسبب نقص 

  . العشا الليلي . الكساح؛        د. فقر الدم؛        ج. تضخم الغدة الدرقية؛      ب  . أ 

 
  :  يسبب مرض ١نقص فيتامين ب

  . الكساح.البالجرا؛            د. البري بري؛          ج. األسقربوط؛          ب  . أ 

 
  : ود مادة في الجلد تدعى نحصل على فيتامين د من خالل التعرض ألشعة الشمس لوج

  .  أرجسترول . هيموجلوبين؛          د. أدمة؛           ج. كيوتين؛            ب  . أ 

 

  : يساعد اللعاب الذي تفرزه الغدد اللعابية على 
 تسهيل انزالق الطعام؛ .  طحن الطعام؛                             ب  . أ 

  .تحويل الفيتامينات إلى أجزاء صغيرة.     دامتصاص الطعام؛                     .ج

 
  : أكبر غدة في جسم اإلنسان هي 

  . اللوزتان. البنكرياس؛            د. الغدة اللعابية؛          ج. الكبد؛           ب  . أ 

 

  : األنزيم هو المادة التي تعمل على 
رعة التفاعل ؛                   إبطاء س. الحد من سرعة التفاعل؛                         ب  . أ 

  . إيقاف سرعة التفاعل . زيادة سرعة التفاعل؛                             د. ج

 

  : يتم هضم الكربوهيدرات في 
 المعدة والفم؛     . المعدة واألمعاء الدقيقة؛                          ب . أ 

  .األمعاء الدقيقة والفم.       دتجويف الفم؛                              . ج

 
  : يعمل أنزيم الببسين الذي يهضم البروتين في وسط 

  .حلو. متعادل؛                 د. قاعدي؛             ج. حامضي؛             ب . أ 

 

  : ينتج عن هضم الدهون ما يلي 
     أحماض أمينية؛   . جلسرين وأحماض أمينية؛                       ب . أ 
  . أحماض دهنية وجلسرين. أحماض دهنية؛                                  د.  ج

 

  : من مميزات المواد البسيطة الناتجة عن الهضم أن جزيئاتها 
  تستعمل في إنتاج الطاقة ؛ . كبيرة تستطيع المرور خالل األغشية الخلوية؛        ب. أ
  . كبيرة ال يمكن امتصاصها .  جديدة ؛         دال يمكن أن تستعمل في بناء أنسجة. ج

 

  : تقوم األوعية اللمفاوية المحيطة بالخملة في األمعاء الدقيقة بامتصاص 
 األحماض الدهنية ؛ .األمالح المعدنية؛                                    ب . أ 

  . األمينيةاألحماض .السكريات البسيطة؛                                  د.ج

 

  : يسمى الجهاز الدوري بالجهاز الوعائي نسبة إلى 
 دوران الدم فيه باستمرار؛ .  الدم الذي يمأله ؛                                  ب . أ 

  .  ضخ الدم . دوران الدم داخل أوعية ؛                          د. ج

 
  :  هذا الدم ،هو عصرف النظر عن نوالوعاء الذي يحمل الدم من القلب إلى الجسم ب

  . الشريان.الوريد؛         د. األوعية اللمفاوية؛      ج. الشعيرات الدموية؛       ب . أ 

 

  : ، ألنها تحتوي على ساهم البالزما في مقاومة األمراضت
 األجسام المضادة؛      . الخاليا الحمراء؛                                 ب . أ 

  .الهيموجلوبين. ح الدموية؛                                دالصفائ. ج

 

  :تظهر خاليا الدم الحمراء بشكل  
 خاليا محدبة؛. خاليا مقعرة؛                                       ب . أ 
  .خاليا مستوية الشكل.    د خاليا غير منتظمة الشكل؛                     . ج

 
  : الواحد هو ٣لبيضاء في الملمعدد خاليا الدم ا

 ؛)  خلية٩٠٠٠- ٨٠٠٠. (؛                              ب)  مليون خلية ٥,٥( . أ 



 ١٣٩

  ) . خلية٥٠٠٠- ٤٥٠٠.  ( ؛                        د) خلية ٨٠٠٠- ٧٥٠٠. ( ج

 

  :تحدث الجلطة الدموية نتيجة تكسر الصفائح الدموية وخروج مادة توقف فعل 
  الهيموجلوبين؛       . ب                             المضادة؛      األجسام. أ
  .الهيبارين.  د                                  البالزما؛         . ج

 

  :عند انقباض البطينان يندفع الدم من البطين األيمن إلى 
 رئوي؛      الشريان ال.   ب   األورطي؛                                    . أ 

  .الوريد األجوف العلوي.  د   األوردة الرئوية؛                              .ج

 

  :يختلف اللمف عن الدم في عدم احتوائه على 
 خاليا دموية بيضاء؛      .    ب    خاليا دموية حمراء؛                         . أ 

  .صفائح دموية.       د   بالزما؛                                  . ج

 

  :من أمثلة الغدد اللمفاوية الموجودة في الجسم 
 البنكرياس؛           .  ب                                   الكبد؛           . أ 

  .الغدة الدرقية.  د                             اللوزتان؛           . ج

 

  :التي تحدث للمواد الغذائية داخل جسم اإلنسان اسم يطلق على التفاعالت الكيميائية 
 التكاثر؛        .   ب                             التحول الغذائي؛      . أ 

  .الدورة الدموية. د                                 اإلخراج؛         . ج

 

  :تفاعالت الهدم هي التفاعالت التي 
 تنتج الطاقة؛     .  ب                                تتطلب الطاقة؛     . أ 

  .تتطلب فسفور.  د                             تنتج األكسجين؛     . ج

 

  :داخل نخاع رؤوس العظام الكبيرة يتم تصنيع 
 الصفائح الدموية ؛      . خاليا الدم البيضاء ؛                               ب . أ 

  .خاليا الدم الحمراء .  والخاليا البيضاء ؛               دالصفائح الدموية.  ج

 

  :يحتاج النبات إلى الماغنسيوم ألنه 
 يساهم في ربط الخاليا ؛. ضروري للنمو ؛                                  ب . أ 

  .يدخل في تركيب البروتين . يدخل في تركيب الكلوروفيل ؛                     د. ج

 

شية التي تسمح لجزيئات المادة المذيبة وجزيئات المادة المذابـة بـالمرور مـن              األغ
  :خاللها هي 

 األغشية غير المنفذة؛. األغشية شبة المنفذة؛                              ب . أ 
  .األغشية المنفذة . األغشية الخلوية؛                                  د. ج

 

  :ي الخاصية التي النفاذية االختيارية ه
 تسمح بمرور جزيئات المذيب وتختار من جزيئات المذاب حسب الحاجة ؛  . أ 
 االنتقال من الوسط المرتفع التركيز إلى الوسط المنخفض التركيز؛ . ب 
 االنتقال من الوسط المنخفض التركيز إلى الوسط المرتفع التركيز؛  .ج 
  .ال تسمح بمرور جزيئات المذيب والمذاب   . د 

 

  :ى الشعيرة الجذرية بواسطة يدخل الماء إل
 النفاذية االختيارية؛     . االنتشار البسيط؛                                  ب . أ 

  .الخاصية األسموزية. الضغط الجذري ؛                                د. ج

 

  :وظيفة قلنسوة الجذر ، هي 
 خرج منها الجذور الثانوية؛ت. امتصاص المواد من التربة؛                     ب . أ 

  .استطالة الجذر.حماية القمة النامية؛                             د. ج
  تعمل البشرة الداخلية للجذر على:  



 ١٤٠

 تنظيم مرور الماء والمحاليل لداخل الجذر؛. خزن المواد الغذائية؛                 ب . أ 
  .قل الغذاء الجاهزن. دعامة النبات؛                        د. ج

 

  :  بفعل األوراق في النباتات العالية جداينتقل الماء واألمالح المعدنية إلى 
 الضغط الجذري؛. الخاصية الشعرية؛                               ب . أ 

  .االنتشار البسيط. التماسك والتالصق؛                             د. ج

 
  : فقد الماء بمادة تسمى ن في بشرة الساق للحد متتغلظ الجدران الخارجية

  .صمغ. فلين؛                  د. كيوتين؛              ج. هيبارين؛             ب . أ 

 
  : تسمى الخاليا الحية ذات الجدر الرقيقة التي تنقل الغذاء الجاهز من األوراق بِـ 

  .اللحاء. بيوم؛               دالكام. الخشب؛             ج. القصيبات؛         ب . أ 

 

  : سبب عدم زيادة سمك سيقان النباتات ذوات الفلقة الواحدة هو 
 عدم وجود الكامبيوم؛. وجود الكامبيوم؛                                  ب . أ 

  .وجود القلف. وجود الخاليا البرانشيمية؛                       د. ج

 
  :ق على الساق تسمى تنمو األوراق من مناط

  .األذينة. السلميات؛               د. البراعم؛             ج. العقد؛             ب . أ 

 

  : يحتوي النسيج العمادي للورقة على عدد كبير من 
 البالستيدات الخضراء؛. الهوائية؛                            بتالفراغا . أ 

  .الخاليا الكولنشيمية.              دالكيوتين؛                        .ج

 

  :توجد الثغور بكثرة على 
 النسيج اإلسفنجي؛     . البشرة العليا؛                                 ب . أ 
  .البشرة السفلى. النسيج العمادي؛                              د.  ج

 

كربون بوجود الطاقـة الـضوئية      في عملية البناء الضوئي يتحد الماء وثاني أكسيد ال        
  ... :ليكون األكسجين و 

  .النشا. الدهون؛             د. البروتين؛           ج. الجلوكوز؛              ب . أ 

 
  :في التفاعالت الضوئية يتم تكوين 

  .الكبريت. ؛        دATP. النيتروجين؛        ج. ؛        بنثاني أكسيد الكربو . أ 

 
  :ي اكتشف خطوات تفاعالت البناء الضوئي ،هو العالم الذ

  .كالفن. أديسون؛               د. نيوتين؛              ج. ديوي؛               ب . أ 

 

  :يستخدم النبات المواد الكربوهيدراتية في 
 بناء الجدر السليلوزية؛. ؛                 ب)البروتوبالزم ( بناء المادة الحية  . أ 

  .الوقاية من األمراض. نسجة التالفة؛                          دتعويض األ. ج

 

  :يعتبر النبات األخضر مهم للحياة على سطح األرض ألنه
 يساهم في إشعال الحرائق؛  . أ 
 يحافظ على ثبوت نسبتي األوكسجين والنيتروجين في الجو؛ . ب 
 ؛)الفحم والبترول(يساهم في تكوين الوقود   .ج 
  .جويرفع من درجة الحرارة ال  . د 

  يوضح السهم على الرسم ما يلي:  



 ١٤١

                                                                     
 البنكرياس؛               . الكبد ؛                                             ب . أ 
  .المعدة .                 داألمعاء الدقيقة ؛                   .  ج

 

  : يوضح السهم على الرسم التالي ما يلي 

                                                                     
 البطين األيمن؛      . األذين األيمن؛                                      ب . أ 
  .البطين األيسر.                داألذين األيسر؛                      .  ج

 

  : يوضح السهم في قطاع الجذر التالي ما يلي 
 الدائرة المحيطية ؛. البشرة الخارجية ؛                                ب . أ 

  .البشرة الداخلية . القشرة ؛                                         د. ج

                                                           
  
 



 I

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Higher Education 
TAIBAH UNIVERSITY 
Faculty of Education & Social Sciences 
Department of Curricula, and Teaching Methods 

 
 
 
 
 

 
 
 

A dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Master Degree in Science Education 

   

By  

Afnan Mohammed. Z Hafiz   

   

   

Supervisor: Ibrahim A. Al-Mohaissin (Dr)  

Professor of Science Education  
  
  
  
  

2006 AD. / 1427 H. 
 



 II

 
Abstract 

  
 

The Study aimed on recognizing the effect of using the educational 
Scaffolds Strategy with the presentation software in learning acquisition at 
the lower levels of Bloom, and the critical thinking of the female students 
in the First Secondary grade. 
 

The study was applied on a cluster Random sample [ included 183 
female student in Secondary School in AL-Madinah AL-Munawarah 
during the school year of 1427 A.H]. 
 

Experimental model was applied that is composed of two groups : 
Experimental group and Control group [with pre-test, post-test, control 
group design]. 
 

    The experiment lasted 13 weeks. The researcher has applied two tools : 
   - A achievement Test. 
   - A Critical Thinking Test. 
 

The equilibrium of [Cronbach Alpha] has been used to calculate the 
coefficient of both the collective test and critical thinking test, also 
[Levine's  Test for Equality of Variances] to determine the Equivalence of 
the sample as well as an [Independent Samples T- Test] to know the results 
of learning acquisition at the lower levels of [Bloom] and the critical 
thinking with its five components: (Knowing hypothesis, Interpretation, 
Evaluate the discussions, Deduction, Inferring skill)  
 

No statistical differences was found at the levels 0.01 and 0.05 of 
learning acquisition according to the lower levels of [ Bloom ] concerning : 
(Knowing hypothesis, Deduction, Inferring skill) as components of the 
critical thinking. A statistically distinctive variance at level 0.01 
concerning : ( Interpretation, Evaluate the discussions )  as component of 
the critical thinking, and all critical thinking.  
 

According to these results, some recommendations and suggestions 
were concluded as combining the curriculums with the student's life 
especially the environmental issues and scientific innovations, also to urge 
the students to try the critical thinking to it , handling these innovations and 
combine them with the previous experiences to get the most benefit in the 
future through these matters. It helps also in training teachers to use 
Educational Scaffolds Strategy Pre. and in-service as well. This strategy is 
going to be used effectively in teaching process, and  measure other types 
of thinking process. 



 
 

 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
  
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


