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 خصبيص انكبيُبد احلَخ/ لوىانودذح األ
  السإال األول/ ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :

 : تغذى بطرٌقة تطفلٌةٌأي الكائنات الحٌة التالٌة  -1
 . فطر العفن -د                  . النبات -ج                   . دودة اإلسكارس -ب                  . الطحالب -أ 
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 : بطرٌقة ذاتٌةٌتغذى ٌلً  أي مما -2
 . نبات اللٌمون -د      .       القمل -ج        .          فطر عٌش الغراب  -ب                  .   األرنب -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فٌما ٌلً القوارتالذي ٌعتبر من الكائن الحً  -3
 . الذئب -د                      . اإلنسان -ج                         . ألبقارا -ب                         . األسد -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ساسٌة فً طرٌقة تغذٌةاألذاتٌة غٌر التصنف التغذٌة غٌر  -4
 . التطفل والترمم -د                       . ) أ + ب( معا   -ج   .        كالت اللحومآ -ب     . كالت النباتآ -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : برتطرٌقة تغذٌة الكائن الحً فً الصورة تع -5

 . غير ذاتية -ب                          .     ذاتية التغذية -أ
 . سيةغير ذاتية أسا -د                 . ية غير أساسيةغير ذات -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الصورة تعبر عن عملٌة -6

  . ىوائي التنفس الال -ب             .      التنفس اليوائي -أ
 . لتخمرا -د                   . البناء الضوئي -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : من نواتج عملٌة التنفس الهوائً -7
 . الكحول اإلٌثٌلً -د                 . األكسجٌن -ج .         سكر الجلوكوز -ب                        . طاقة -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : تتنفس الكائنات الحٌة بهدف -8
 .استهالك السكر -د          . إنتاج الطاقة -ج      .  2CO التخلص من غاز -ب.       استهالك األكسجٌن -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : س النباتات فًتتنف -9
 . طوال الوقت -د             .      الحاجةعند  -ج                 . فً اللٌل -ب               .   فً النهار -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : وٌة المنتجة لثانً أكسٌد الكربونٌمن العملٌات الح -10
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ٌود للنشا ٌعطً لونعند إضافة محلول ال -21
 . أحمر -د                       . أصفر -ج                  .         أبٌض -ب                        . أزرق -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ٌسمى الجامٌت الذكري فً النبات -22
 . حٌوان منوي -د                 . سداة -ج                       . حبة لقاح -ب                       . بوٌضة -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انغؤال انضبٌَ / أازت ادلصطهخ انلهًٌ انذال عهي انلجبساد انزبنَخ :
 . التً تقوم بها بعض الكائنات الحٌة بتحوٌل المواد البسٌطة لسكر الجلوكوز العملٌة الحٌوٌة (   البناء الضوئً )  -1
 . كائنات تعٌش على كائنات أخرى أو فً داخل أجسامها مسببة لها الضرر (    المتطفالت    )  -2
 . ٌة إلى عناصرها األساسٌةكائنات حٌة تعمل على تحلل األجسام المٌتة والمواد العضو (    المترممات    )  -3
 . مجموعة التفاعالت التً تحدث فً الجسم وهً ضرورٌة للتغذٌة والنمو وإنتاج الطاقة (        اآلٌض    )  -4
 . صغٌرة الكبٌرة إلى جزٌئات العملٌة التً ٌتم فٌها تحوٌل الجزٌئات (          الهدم    )  -5
 . لٌة تحدث فً غٌاب األكسجٌن وٌتم من خاللها إنتاج الطاقة بفعل األنزٌماتعم (  / التخمر هوائً التنفس الال )  -6
 . نتٌجة الزٌادة فً كمٌة المادة الحٌة فٌه الزٌادة فً كتلة وحجم الكائن الحً (          النمو    )  -7
 . ( سنة 20 – 12) إحدى مراحل النمو الواقعة بٌن مرحلتً الطفولة والرشد تمتد بٌن  (      المراهقة    )  -8
   . انتقال الكائن الحً من مكان آلخر بهدف البحث عن الغذاء والمؤوى والهروب من األعداد ( الحركة االنتقالٌة ) -9
 . ٌض فً الكائنات الحٌةعملٌة حٌوٌة ٌتم من خاللها التخلص من نواتج عملٌات اآل (     اإلخراج   )  -10
 . تم من خاللها التخلص من غاز ثانً أكسٌد الكربون عن طرٌق الرئتٌنعملٌة ٌ (       الزفٌر   )  -11
 . اطٌلة حٌاتهجزء من النبات ٌتم فٌه تخزٌن الفضالت وتبقى فٌها  (      الورقة   )  -12
 . مع مإثرات البٌئة سلوك ٌقوم به الكائن الحً كوسٌلة للتكٌف (    االستجابة  )  -13
 . اه ساق النبات فً النمو نحو الضوءاتج ( االنتحاء الضوئً ) -14
 . أفراد جدٌدة من نفس النوع بهدف حفظ النوع من خطر االنقراض عملٌة إنتاج (     التكاثر   )  -15
 . عملٌة إنتاج أفراد جدٌدة من اندماج خلٌة ذكرٌة مع خلٌة أنثوٌة (التكاثر الجنسً ) -16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ثكهًبد يُبعجخ انزبنَخًم انلجبساد / أا نشانضبانغؤال 
 .   سلٌلوز   أو   نشا  الناتج من عملٌة البناء الضوئً على شكل  سكر الجلوكوزتخزن النباتات الفائض من  -1
 .   أكسجٌن     +     سكر جلوكوز                           ثانً أكسٌد الكربون +ماء  -2
 .    البكتٌرٌا أنواع و بعض  خمٌرةال    ال هوائٌا   ا  تنفسمن الكائنات التً تتنفس  -3
    .    ةطاق    +   ًلٌكحول إٌث  +الكربون أكسٌد  ثانً                       سكر غلوكوز -4
 .   والتكبر االكتئاب  و   ض والتحديفالر   و     التمرد    المراهق الذكرالتً تطرأ على  النفسٌةمن التغٌرات  -5
           .   زٌادة الوزن والطول  و نعومة الصوت و  ظهور الشعر  المراهق األنثىالتً تظهر على  الجسمٌةمن التغٌرات  -6
 .      المتساوي نقسامالا     و    التغذٌة    الكائن الحً نتٌجة نموٌحدث  -7
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 .    األسواط  تتحرك بـ   االٌوجٌلٌنبٌنما   األهداب  أولً ٌتحرك بـالبرامٌسٌوم كائن حً  -8
 .    توزٌع الغذاء   فً الخلٌة الحٌة الحركة السٌتوبالزمٌةالهدف من  -9
 .   بولقناة مجرى ال   و   مثانة ال  و   حالبٌن ال  و    كلٌتٌنال  من  الجهاز البولًٌتكون  -10
 .    العرقٌة   بواسطة الغدد   الجلد   مساماتنشاط رٌاضً من خالل  بعد العرقٌتم التخلص من  -11
 .   الفسائل  و      الترقٌد  و       التطعٌم    فً النبات (جنسً الال) التكاثر الخضريمن أشكال  -12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يب ٍأرٌ رلهَالً عهًًَب دقَقًب  * انغؤال انشاثع/ عهم
 . ٌنصح بعدم وجود نبات الزٌنة فً غرف النوم -1

ٌُخرج غاز     السبب :  .      ٌسبب االختناقالذي   2CO ٌقوم النبات بالتنفس لٌال  ٌستهلك األكسجٌن و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . نبات صائد الحشرات ذاتً التغذٌة وغٌر ذاتً التغذٌة ٌعتبر -2
 .   على الحشرات وٌتغذىقوم بعملٌة البناء الضوئً ٌ ألنه      السبب :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أهمٌة المترممات للطبٌعة -3

 .  الكائنات الحٌة وفضالتها المتراكمة  من جثثتنقٌة البٌئة والتخلص ل     السبب :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تستخدم الخمٌرة فً صناعة الخبز والمعجنات -4
 .    2CO تصاعد نتفخ العجٌن منٌ ألن الخمٌرة تعمل على نفخ العجٌنة وجعلها مسامٌة سهلة الهضم /    السبب :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وحجم كرة ثلجٌة متدحرجة نموا  ال تعتبر الزٌادة فً الكتلة  -5

 .   لٌست كائن حً ألن الكرة الثلجٌة      السبب :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طربة مرحلة المرهقة أحٌانا  بتصرفات سلبٌة مضتتمٌز  -6
 .     فً الجسم النشاط الهرمونًزٌادة ل     السبب :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ال توجد أجهزة إخراج متخصصة فً النبات -7

 .     ءًبط هاوتجمع قلٌلةتها فضالكمٌة ألن       السبب :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سقوط عدد كبٌر من أوراق النبات فً فصل الخرٌف -8
 .    نها بسقوط األوراقتخلص مٌاألوراق ثم فً  الفضالت جمعٌُ النبات     السبب :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . سرعة االستجابة عند الحٌوانات الراقٌة كاإلنسان والحٌوان -9

 .  تمكنها من االستجابة وبسرعة للمإثرات الخارجٌة   ةمتخصصخالٌا وأجهزة ألنها تمتلك       السبب :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يبرا حيذس  ي احلبالد انزبنَخ/ * انغؤال اخلبيظ
 ؟ والزٌتوناستمرار االحتالل اإلسرائٌلً فً قطع األشجار الحرجٌة  -1

 .    الهوٌة الفلسطٌنٌةالتراث وللقضاء على      :  ٌحدث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ اختفاء المترممات فً النظام البٌئً -2
 .    مما ٌلوث البٌئةالكائنات وفضالتها  تراكم جثثت     :  ٌحدث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ عدم وجود جهاز متخصص لإلخراج فً اإلنسان -3
 .    م وٌصعب التخلص منها مما ٌإدي للوفاةفً الجس تراكم السمومت     :  ٌحدث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟ تعرض األمٌبٌا للضوء والحرارة الشدٌدة -4

 .    الشدٌدة لضوء وتبتعد عن الحرارةانحو  تنجذب     :  ٌحدث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ اصطٌاد الحٌوانات والطٌور فً موسم تكاثرها  -5
 .    انقراضها إلىذلك ٌإدي     :  ٌحدث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟ قطعت القمة النامٌة لساق نبات -6

 .    الساق توقف نموٌ     :  ٌحدث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : قبسٌ دغت ادلطهوة  ي اجلذلول/ * انغؤال انغبدط
1) 

 زُفظ اذلوايٌان جُبء انضويٌان لوجه ادلقبسَخ
 هدم        .         .        ءبنا            بناء / هدم

 أكسجٌن   +سكر جلوكوز   ٌد الكربونثانً أكس +ماء  المواد الداخلة

 طاقة + ماء + 2COغاز  أكسجٌن   +سكر جلوكوز   المواد الناتجة

 .        طوال الٌوم              .       كالنهار توافر الضوء            وقت الحدوث

 الحٌوان      . -النبات  –اإلنسان        .   طحالب -بعض البكتٌرٌا  – النبات     الكائنات التً تقوم بها

 هوايٌال انزُفظ ان انزُفظ اذلوايٌ لوجه ادلقبسَخ
    إنزٌمات خمٌرة +سكر جلوكوز أكسجٌن   +سكر جلوكوز   المواد الداخلة

 طاقة +كحول إٌثٌلً + 2COغاز  طاقة + بخار ماء + 2COغاز  المواد الناتجة

 عند توافر الظروف        .            طوال الٌوم        .            وقت الحدوث

 الخمٌرة وبعض أنواع البكتٌرٌا     .    النبات   . -الحٌوان  –اإلنسان     الكائنات التً تقوم بها

 احلَواٌ انُجبد لوجه ادلقبسَخ
 جمٌع خالٌا الجسم عدا الخالٌا العصبٌة .  القمم النامٌة للجذر والساق     مناطق االنقسام

 زكبصش انال جُغٌان زكبصش اجلُغٌان سَخلوجه ادلقب
 .        1         .        2            عدد األفراد الالزمة

 .        البكتٌرٌا - الخمٌرة         . النباتأزهار  – الحٌوان – اإلنسان  مثال الكائنات حٌة ٌحدث فٌها

 ُجبدان َواٌاحل لوجه ادلقبسَخ
 .        موضعٌة            .        قالٌةانت            نوع الحركة

 .        بطٌئة            .        سرٌعة            سرعة االستجابة

 ربايَغَووان يَجَباأل لوجه ادلقبسَخ
 أولٌات        .            أولٌات        .            التصنٌف

 .        انتقالٌة            انتقالٌة        .            نوع الحركة

 األهداب        .            األقدام الكاذبة        .            وسٌلة الحركة

 دلواس انشًظ َجبد َجبد ادلغزذَخ لوجه ادلقبسَخ
 ضوء الشمس        .         اللمس        .           مإثر االستجابة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : انغؤال انغبثع : أجت دغت ادلطهوة
 : ادلطهوة صى أجت دغت ،رأيم األشكبل انزبنَخ -1

 .   تعكر ماء الجيري      المالحظة :
 .    من تنفس الخميرة 2COينتج     :ستنتاج اال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .     انتفاخ البالون    المالحظة :
 .    )السكر( الخميرة تستمد الطاقة من تخمر المواد العضوية    االستنتاج :
 .     تنفس الخميرةتكاثر و من  2COخرج غاز ي     التفسير :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : رأيم انشكم ادلقبثم صى أاًم انفشاغ -2
 .   تنقية الدم من الفضالت     : (2و  1)وظيفة الجزء رقم  -1
  .   حالبال     : يسمى 3الجزء رقم  -2
 .    جميع البولت     : (4) وظيفة الجزء رقم -3
 .    بولمجرى الفتحة      : يسمى (5)الجزء رقم  -4
 .   لبوليا الجياز     :الجهاز يسمى  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زسح لوانزفبعم انكًََبيٌ/ انََخانودذح انضب
  السإال األول/ ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :

 :األساسٌة للمادة  البنائٌةالوحدة  -1
 . جزيءال -د                          . ذرةال -ج               .           خلٌةال -ب                      . نواةال -أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الشحنة توجد فً النواة متعادلةجسٌمات  -2
 .  الفوتونات -د                      . تروناتوالنٌ -ج  .            اإللكترونات -ب.               البروتونات -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الذرة على نواةتحتوي  -3
 . معا   ( ) ب + ج -د        .                تروناتوالنٌ -ج.            البروتونات -ب.          اإللكترونات -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : الذرة كتلة جسٌماتأكبر  -4

 .  النواة -د.                       اإللكترون -ج                      . النٌوترون -ب.               البروتون -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : نواة الذرة فً الشكل المقابل ٌساوي بروتوناتعدد  -5

 .10 -ب              .           6 -أ
 . إلى ىنا 15 -د                      . 5 -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : على المدارات عدة توزٌع اإللكتروناتقا -6

 . 2ن2 -د              .              3ن2 -ج           .             2ن (2)  -ب                .        ن2 -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : هو لثمدار ثاأصغر عدد ذري ٌوجد فً ذرته  -7

 . إلكترون 12 -د           .    إلكترون 11 -ج         .           إلكترون 9 -ب     .           إلكترون 8 -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : إلى الرابعٌتسع المدار  -8

 . إلكترون 32 -د             .    إلكترون 25 -ج.                 ونإلكتر 18 -ب.               إلكترون 8 -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 لالجئني  ب  اإلعداديت  رفحمدرست  ذكور  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ٌساوي ؛ اتعدد النٌوترون 15N 7 فً ذرة النٌتروجٌن -9

 . 22 -د                                  . 8 -ج                   .          15 -ب                  .        7 -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Cl35الكلور عدد الكتلً لعنصر ال -10

 : ٌساوي 17
 . 52 -د                               . 35 -ج               .               18 -ب                    .    17 -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : Naالصودٌوم التوزٌع اإللكترونً الصحٌح لعنصر  -11

 . ( 1- 8 -2)  -د.                ( 1-7-3)  -ج.                   ( 9 - 2) -ب.              ( 2 - 8 -1)  -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ما عدا عناصرجمٌع ما ٌلً  -12

 . الذهب -د                        . ماءال -ج                 .            الفضة -ب            .         النحاس -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : الكلورالرمز الكٌمٌائً لعنصر  -13

 .rC -د                   .          uC -ج                                 . Cl -ب             .           Ca -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ما عدا فلزات الجمٌع ما ٌلً  -14

 . حدٌد -د             .            فلور -ج             .                أكسجٌن -ب     .             نٌتروجٌن -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ما عدا برادة الحدٌدجمٌع ما ٌلً صحٌح عن  -15

 . ذراتالتتكون من نوعٌن من  -ب                                         .        تتكون من ذرة واحدة -أ
 . تتكون من نوع واحد من الذرات -د                                        .                هً ذرة فلزٌة -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : هً ؛ للماءالصٌغة الكٌمٌائٌة  -16

 .2O2C -د.                     2OC -ج                              . O2H -ب.                    2O2H -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : تدل على أن هذا المركب ٌتكون من CO2الصٌغة الجزئٌة  -17

 . ذرتٌن كربون وذرة أكسجٌن -ب                         .            ذرتٌن أكسجٌن وذرتٌن كربون -أ
 . ذرتٌن أكسجٌن وذرة كربون -د                               .           ذرة كربون وذرة أكسجٌن -ج
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 : للشٌدسم العلمً اال -18
 . هٌدروكسٌد الصودٌوم -د       .الكالسٌوم كسٌدأ -ج    .  حمض الكبرٌتٌك -ب    . حمض الهٌدروكلورٌك -أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : للمركب الصٌغة الجزٌئٌةعما تعبر  -19
 . نوع الذرات المكونة له فقط -ب                        .           له فقط المكونةعدد الذرات  -أ
 . حجم الذرات المكونة له -د                               . عدد ونوع الذرات المكونة له -ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : AlCl3األلمونٌوم المكونة لصٌغة مركب كلورٌد  الكلورعدد ذرات  -20
 . 4 -د                              . 3 -ج.                                       2 -ب.                        1 -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : CCl4الكربون  فً مركب كلورٌد الكلورعدد ذرات  -21
 . 4 -د                              . 3 -ج.                                       2 -ب.                        1 -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  11O22H12Cعناصر اآلتٌة ال ٌدخل فً تركٌب سكر المائدة أي ال -22
 .األدوٌة  -د      األسمدة .               -جالمبٌدات الحشرٌة .                     -بالوقود .                   -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي )الكلسً( فً حفرة اللتون، وهً : -23  المعادلة التالٌة ُتعبر عن حرق حجر المزِّ
 

  كربونات الكالسٌوم                       .............................+    ............................                          
 :عن تفاعل االحتراق؛ هً   المواد الناتجةفإن        

 كسٌد كالسٌوم .أأكسٌد الكربون +  ثانً  -ب          أول أكسٌد الكربون + هٌدروكسٌد كالسٌوم .    -أ
 أكسٌد الكربون + كربونات كالسٌوم . أول  -د             . كالسٌوم كربوناتثانً أكسٌد الكربون +   -ج
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 :؛ هو  لسكر الطعام )المائدة(الصٌغة الجزٌئٌة  -24
 .2O12H6C -د                 . 2O4H2C -ج                   .11O22H12C -ب          .6O12H6C  -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :؛ هو  (B12 لفٌتامٌن ) الصٌغة الجزٌئٌة  -25
 .3P 14O 14Co N88H36C -ب                                       .P 14O 14Co N88H63C -أ
 .C36H44Co N14 O14 P -د                                     .C63H44Co N14 O14 P2 -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي )الكلسً(االسم العلمً  -26 ٌُحرق فً حفرة اللتون ؛ هو  لحجر المزِّ  :الذي 
 بٌكربونات الكالسٌوم. -د       أكسٌد الكالسٌوم. -ج     هٌدروكسٌد الكالسٌوم. -ب        ت الكالسٌوم.كربونا -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : عدا واحدةعلى صحة اإلنسان  البولونٌومما ٌلً من اآلثار الضارة التً ٌسببها عنصر  -27
  . والقًء الشدٌد وتساقط الشعر سهالاإل -ب                          آالم الرأس والصداع الشدٌد . -أ
 . مادة سامة تإدي للوفاة بعد أٌام من دخولها الجسم -د                 .دم وهشاشة العظام الالزهاٌمر وفقر  -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : عدا واحدةفً تعقٌم مٌاه آبار الجمع لجمٌع األسباب التالٌة  غاز الكلورٌُستخدم  -28
 رخٌص الثمن ، وسهل االستخدام . -أ
  .له القدرة على قتل المٌكروبات والجراثٌم مثل البكتٌرٌا المسببة لألمراض مثل التٌفوئٌد والكولٌرا  -ب
 . م وفقر الدم وتساقط الشعرٌقً من هشاشة العظا -ج
 . له القدرة على التخلص وقتل الطحالب الخضراء التً تنمو فً المٌاه -د
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 صحٌحة فٌما ٌلً هً :ٌإدي إلى تآكلها وبعضها ٌإدي إلطالة عمرها؛ العبارة ال ألكسجٌنبعض تفاعالت العناصر مع ا -29

 أن األلمنٌوم ٌطول عمره والحدٌد ٌتآكل . -ج                  أن الحدٌد ٌطول عمره واأللمنٌوم ٌتآكل .  -أ
 أن الحدٌد ٌطول عمره والنحاس ٌتآكل . -د                أن النحاس ٌطول عمره واأللمنٌوم ٌتآكل . -ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :فً صناعة أوانً الطهً، وال ٌستخدم الحدٌد؛ وذلك ألن  األلمنٌومٌستخدم  -30
 .األلمنٌوم موصل جٌد للحرارة أفضل من الحدٌد -ج         .صدأ الحدٌد طبقة هشة ومتساقطة تعمل على تآكل الحدٌد -أ
 .كال  من ) أ ، ب ( صحٌحان -د  طبقة تمنع استمرار تآكله.  صدأ األلمنٌوم ٌحمٌه من التآكل وٌعمل  -ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : عدا واحدةجمٌع المواد التالٌة تنتج عند حرق حجر المزي )الكلسً( فً حفرة اللتون  -31
 . الشٌد -د             . ثانً أكسٌد الكبرٌت -ج         . الكالسٌومأكسٌد  -ب          ثانً أكسٌد الكربون . -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ٌتم طالء سٌقان األشجار بمادة كٌمٌائٌة ؛ هً  اآلفات الزراعٌةلمكافحة بعض  -32
 .CaO  -د                           . HCl -ج                     . NaCl -ب.                     KOH  -أ
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 :بكثرة  ُمزٌل األظافرمن مخاطر استخدام  -33
ن فطرٌات األظافر وٌزٌد من نشاط البكتٌرٌا -أ  ب هشاشة األظافر وتكسرها .ٌسب -ب             . ٌسبب تكوُّ
 . ، ج ( صحٌحان بكال  من )  -د           . ٌسبب أمراضا  مثل السرطان أو مشكالت فً الخصوبة -ج
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 : احدةعدا و (المائدة)سكر الطعام جمٌع العناصر التالٌة تدخل فً تركٌب  -34
 الهٌدروجٌن . -د                    النٌتروجٌن . -ج                  .األكسجٌن  -بالكربون .                  -أ
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 : واحدةعدا  (Cفٌتامٌن )ما ٌلً عن األغذٌة التً تحتوي على  -35
 .تقً من أمراض البرد والرشح واألنفلونزا -بتمنع اإلصابة بمرض اإلسقربوط أو نزٌف اللثة.       -أ
 تتواجد بكثرة فً الحمضٌات والفراولة والجوافة. -د                                 تقوي العظام واألسنان. -ج
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 من اسمه ؛ هو : األول والخامسالعنصر الذي اُشتق رمزه بؤخذ الحرفٌن  -36
 . Po  -د.                           Ag  -ج                    .       Pb  -ب.                          Na  -أ
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 هو : ؛ Al2(SO4)3عدد الذرات المكونة للمركب  -37
 . 14  -د                              12 -ج                              17 -ب                            18 -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 



 أبو عورةأمحد املعلن / أمحد عبد اهلل حل                          م2019 -2018/  1/ ف7 م/ علو هنطقت خانيونس التعليويت – وكالت الغوثتدريباث إثرائيت 
9 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ فإن الرمز الكٌمٌائً ٌكون Silverواالسم االنجلٌزي  Argentum للفضةإذا علمت أن االسم الالتٌنً  -38
 قد اُشتق من :                       

 الحرف األول والثانً من االسم اإلنجلٌزي . -ب             الحرف األول والثالث من االسم اإلنجلٌزي . -أ 
 الحرف األول والثالث من االسم الالتٌنً . -د                الحرف األول والثانً من االسم الالتٌنً . -ج
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 ؛ هً : د الكربونثانً كسٌلمركب غاز  جزٌئٌةـ الصٌغة ال39
 . 3NH -د                        . 2CO -ج                           . O2H -ب                    . 4CH -أ 
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 ؛ هً : المـاءلمركب  جزٌئٌةـ الصٌغة ال40
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 : عدا واحدة؛ ما ٌلً من آثاره على صحة اإلنسان  Poإذا علمت أن رمز عنصر البولونٌوم هو  -41
 ٌُصدر إشعاعات ُتدمر الحمض النووي . -ب         م ُمشع .                                     معدن سا -أ
ٌُشكل خطرا  على صحة اإلنسان -د         ٌُسبب مرض السرطان .                             -ج  .     ال 
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 : ؛ حتى ال ٌتسبب فً األسبرٌنٌُنصح بعدم اإلكثار من تناول  -42
 . عدم تجلط الدم عند حدوث جروح فً الجسم -ب                         نزٌف دم المعدة ) قرحة المعدة ( . -أ
 . كال  من ) أ ، ب ( صحٌحان -د              . زٌادة الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم -ج
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 : عدا واحدةللنباتات  األسمدةجمٌع األسباب التالٌة تستوجب استخدام أحد أنواع  -43
 .بسبب زراعة األرض بنفس النبات عدة مرات  -ب                                    لرفع خصوبة التربة . -أ
 .لتعوٌض نقص المعادن الُمستنزفة من التربة  -د                          .لحماٌتها من اآلفات الزراعٌة  -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ألنفلونزا؛ ألن هذه الفواكه" عند اإلصابة باالحمضٌات والفراولة والكٌوي والجوافةٌُفضل تناول الفواكه مثل " -44
 .تحتوي على أحماض تحلل وتدمر المرض  -ب              تقتل الفٌروسات المسببة لألنفلونزا. -أ
 .تقضً على مسببات المرض مثل البكتٌرٌا والفطرٌات  -د                     ." Cتحتوي على فٌتامٌن "  -ج
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 : المعادلة الكٌمٌائٌةتمثل  -45
 .المواد الناتجة  -ب                         المواد المتفاعلة .              -أ
 . المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وظروف التفاعل -د                                  .     ظروف التفاعل -ج
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 انغؤال انضبٌَ / أازت ادلصطهخ انلهًٌ انذال عهي انلجبساد انزبنَخ :
 . ةالكٌمٌائٌ تأصغر وحدة بنائٌة للمادة ٌمكنها الدخول فً التفاعال (         ذرة  ال     )  -1
 . سالبة وٌدور حول النواةٌم صغٌر جدا  ٌحمل شحنة جس (        لكتروناإل   )  -2
 . ترونات فً نواة الذرةومجموع عدد البروتونات والنٌ (      عدد الكتلًال   ) ـ 3
 .  من اإللكترونات عٌنالمنطقة الفراغٌة التً ٌحتمل أن ٌتواجد فٌها عدد م ( المدار              )  -4
 . قٌة تتكون من نوع واحد من الذراتمادة ن (          العنصر   )  -5
 . عنصرٌن أو أكثر بنسب وزنٌة ثابتة ذراتاتحاد مادة نقٌة تتكون من  (          المركب   )  -6
 .  تعبٌر بالرموز ٌحدد عدد ونوع الذرات فً جزيء المركب (         الجزٌئٌة    ) ـ 7
 .المواد المتفاعلة  عن صفات وخصائصهاختلف فً صفاتها عملٌة إنتاج مواد جدٌدة ت ( التفاعل الكٌمٌائً  ) ـ 8
 . صف المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وظروف التفاعلت الرموز أو األلفاظبتعبٌر  ( المعادلة الكٌمٌائٌة  ) ـ 9
 .                  زاتلتصاعد الغا عمٌقة تبنى جدرانها من حجارة المزي على شكل قبة لها فتحةحفرة  (          اللتون   ) ـ 10
 .                  فٌه العناصر حسب الزٌادة فً عددها الذريجدول رتبت  ( الجدول الدوري  ) ـ 11
 .                 حجر كلسً صلب ٌعرف بالحجر القدسً  (         المزي    ) ـ 12
 . (-eه سالبة، وٌرمز له بـِ )من مكونات الذرة، ٌدور حول النواة، شحنت (      لكتروناإل   )  -13
 .(°nالبروتون وٌرمز له بـِ ) من كتلةوكتلته أكبر  وهو جسٌم متعادل كهربائٌا   أكتشف متؤخرا   (        نٌوترونال )  -14

  .من مكونات الذرة وتقع فً مركزها شحنتها موجبة وتتكون من البروتونات والنٌوترونات (           نواةال   )  -15
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 : ثكهًبد يُبعجخ انزبنَخًم انلجبساد / أا نشانضبانغؤال 
 .   ذرة  ال      مادةالبٌنما وحدة بناء ،      خلٌةال    جسم الكائنوحدة بناء  -1
 .ذرة فً الطبٌعة  أبسطتمثل تركٌب    الهٌدروجٌن   ذرة -2
 .    lNaC    كلورٌد الصودٌومبٌنما الرمز الكٌمٌائً لمركب      Fe     الحدٌدالرمز الكٌمٌائً لعنصر  -3
 .    االنجلٌزٌة   تشتق من اللغة  الحدٌثةلعناصر بٌنما ا      الالتٌنٌة  اشتقت اسمها من اللغة   القدٌمةالعناصر  -4
 . أكسجٌن     ذرتٌن     و  كربون  ذرة     ٌتكون من  CO2المركب   -5
 .   الصخور و  الصخور   و   الملح   فً فلسطٌن الثروات الطبٌعٌةمن  -6
 .   حماٌة النبات من الحشرات و    ناء البٌوتب    فً  الشٌدٌستخدم  -7
 .ون راسب أبٌض كوٌت   ٌتعكر  فإنه  ماء الجٌرإلى  كسٌد الكربونثانً أعند إضافة  -8
 .طاقته    قلت    وحجم المدار  زاد    الذرة نواةكلما ابتعدنا عن  -9
 .إلكترون    18   لـ  الثالثإلكترون و    8   ٌتسع لـ  الثانًإلكترون بٌنما المدار    2   لـ األولٌتسع المستوى  -01
 .   الذري  لعنصر وخواصه الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة من العدد ا نوعٌتحدد  -11
إبعادها عن متناول   و     ارتداء مالبس مناسبة  المبٌدات الحشرٌةعند استخدام  إتباعهامن اإلجراءات التً ٌجب  -12

 .     ٌلةاستخدامها بكمٌات قل   و األطفال 
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 :* انغؤال انشاثع/ عهم يب ٍأرٌ رلهَالً عهًًَب دقَقًب 
 .الذرة متعادلة كهربائٌا   -1

 .     (  e-= عدد   p+) ألن عدد  تاإللكترونالوجود عدد البروتونات = عدد        السبب :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تتركز كتلة الذرة فً نواتها -2
 .     أما اإللكترونات فكتلها ضئٌلة جدا   بروتوناتو وناترألن النواة تحتوي بداخلها على نٌوت    السبب :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . النواة موجبة الشحنة -3

 .      الشحنة بروتونات موجبةعلى  حتوائهاال      السبب :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تلعب المركبات الكٌمٌائٌة دورا  هاما  فً حٌاة اإلنسان -4
 .     المتعددة ستخداماتهاال   السبب : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ترتٌب العناصر فً الجدول الدوري -5

 .     تسهل درستهاكً ل   السبب : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .استخدام عنصر الكلور فً تعقٌم مٌاه الشرب  -6
 .   قتل الطحالب الخضراءٌتخلص ووٌ  الملوثاتو روبات والجراثٌمقتل المٌكوٌعمل رخٌص الثمن     : السبب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ال ٌنصح باستخدام ورق األلمونٌوم أو أوانً األلمونٌوم فً الطهً -7

 .      الدماغ لتهابوا  عظامالوهشاشة   اٌمرهوز  فقر دم  ٌسبب ألنه      السبب : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لة على العناصرالتستخدم رموز للد -8
 .    تسهل درستها كً ل   السبب : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . فلزٌة ٌت من العناصر الالٌعتبر الكبر -9

 .    معدنً لمعانبرٌق ولٌس له وللطرق والسحب  ألنه غٌر قابل    السبب : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٌعتبر الذهب عنصرا   -10
 .      نوع واحد من الذراتعلى ٌحتوي ألنه       السبب : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . تختلف الصٌغة البنائٌة عن الصٌغة الجزٌئٌة للمركب -11

 .     فً الفراغالمركب تعبر عن شكل  ألن الصٌغة البنائٌة   السبب :  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٌجب التعامل بحذر شدٌد مع المواد الكٌماوٌة -12

 .    ألنها حارقة أو تسبب أذى       السبب : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . باألنفلونزاضل تناول الحمضٌات للمصابٌن ٌف -13
 .     (ج) (  C)فٌتامٌن على تحتوي ألنها       السبب : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .كثرة تناول األسبرٌن قد ٌسبب نزٌف دم المعدة  -14

 .    فً المعدة  قرحة لحدوث    السبب : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٌفضل استخدام األسمدة للنباتات -15
 .    التربة رفع خصوبةتعوٌض نقص المعادن ول     السبب : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . جٌدا  قبل تناولها واكهالفٌجب غسل  -16

 .    حماٌتنا من األمراضل       السبب : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تكثر األمطار الحمضٌة فً المناطق الصناعٌة  -17
 .     2OS غاز  مثل التً تذوب فً ماء المطر  الغازاتتصاعد بسبب      السبب : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .طالء سٌقان النبات بالشٌد  -18

 . لمكافحة اآلفات الزراعٌة        السبب : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . فً حٌاتناأهمٌة المركبات الكٌمٌائٌة  -19
 .      ألنها تدخل فً مجاالت متعددة مثل الطب والغذاء والصٌدلة والزراعة     السبب : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . Cٌنصح بتناول األغذٌة التً تحتوي على فٌتامٌن  -20
 .       اإلسقربوطصابة بمرض والرشح واألنفلونزا وكذلك تقً من اإل ألنها تقً من أمراض البرد     السبب : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٌستخدم ملح الطعام حفظ األطعمة -21
 .       ألنه ٌقتل البكتٌرٌا والكائنات الحٌة الدقٌقة وٌمنع نشاطها     السبب : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . خطورة استخدام مزٌل طالء األظافر بكثرة -22
 .       ظافر وتكسرهابسب هشاشة األ     السبب : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الشٌد ) أكسٌد الكالسٌوم (تطلى سٌقان األشجار ب -23
 .       لمكافحة اآلفات الزراعٌة     السبب : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وضع العلماء صٌغة جزٌئٌة للمركبات -24
 .       لتحدٌد نوع وعدد الذرات المكونة للمركب     السبب : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٌعتبر صدأ الحدٌد تغٌر كٌمٌائٌا   -25
 .       تكون مادة جدٌدة بخواص جدٌدة     السبب : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الد انزبنَخيبرا حيذس  ي احلب/ * انغؤال اخلبيظ
 ؟ تناول اإلنسان المرٌض كمٌات كبٌرة من دواء األسبرٌن -1

 .     / نزٌف المعدة ٌصاب بقرحة المعدة     :  ٌحدث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ ةاستخدم المزارع كمٌات كبٌرة من السماد الكٌماوي فً تسمٌد الترب -2
 .    تتلوث التربة      :  ٌحدث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟ وضعت حجارة المزي فً درجة حرارة عالٌة ولمدة طوٌلة -3

 .   )أكسٌد الكالسٌوم(  تتحول إلى شٌد     :  ٌحدث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : قبسٌ دغت ادلطهوة  ي اجلذلول/ * انغؤال انغبدط
1) 

 انال فهضاد انفهضاد لوجه ادلقبسَخ
 زاالغ - السائل –الصلب  :منها  جمٌعها صلبة ما عدا الزئبق سائل الحالة الفٌزٌائٌة

 لٌس لها       .  ال /     لها       .  / نعم      اللمعان والبرٌق

 ردٌئة       .         جٌدة      .         التوصٌل الكهربائً

 ردٌئة       .         جٌدة      .         التوصٌل الحراري

 .     ٌود -كربون  –كبرٌت     ذهب     . - نحاس –حدٌد     أمثلة لعناصر تنتمً لها
 
2) 

 بدنكورلوَاإل انَُورشلوٌ انربلوروٌ لوجه ادلقبسَخ
 سالبة       .        متعادلة       .         موجبة       .         الشحنة

 حول النواة فً مدارات .       النواة         .       النواة         مكان تواجده

 .          p        .        0n       .           -e+        رمزه

 .  ضئٌلة جدا        . البروتون ≈تقرٌبا      كتلة اإللكترون 1864 الكتلة
3)  

 صبٌَ أاغَذ انكشثوٌ ــــبءادل لوجه ادلقبسَخ
 .     O2H       .        2CO         الصٌغة الجزٌئٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :صوة يب حتزه خط / * انغؤال انغبثع
 (           موجبة      )                                                   . متعادلةشحنة النواة فً الذرة  -1
 P .                              (      -n                )+ السالبة التً تدور حول النواة اتشحنرمز ال -2
 (       العدد الذري    )            .ٌساوي عدد البروتونات أو ٌساوي عدد اإللكترونات  العدد الكتلً -3
 (   الصٌغة الجزٌئٌة   )                       .هً عدد ونوع الذرات المكونة للمركب  صٌغة البنائٌةال -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :أجت دغت ادلطهوة / * انغؤال انضبيٍ
 أجب حسب المطلوب : 11Na23( فً ذرة عنصر الصودٌوم 1

 .       23     العدد الكتلً : -2   .           11      العدد الذري : -1 
 . 12=  11 – 23   ٌوترونات :نعدد ال -4.          11     عدد البروتونات :  -3 
 .   [ 1،  8،  2 ]   : التوزٌع اإللكترونً -6.         11     عدد اإللكترونات :  -5 
 ارسم التوزٌع االلكترونً . -8.              3     عدد المدارات :  -7
 .    ٌصبح أٌونا  موجبا      : ماذا ٌحدث لو فقدت هذه الذرة إلكترونا   -9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . على ورقة خارجٌة( ارسم التوزٌع االلكترونً 2
8Oاألكسجٌن  -ب            17NCl35الكلور  -أ      

7N نٌتروجٌنال -ج                  16
6C الكربون -د           14

12 .  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ما ٌلً حسب ا؛  24 العدد الكتلًإذا كان  فً الشكل المقابل:( 3
  .  21 = 2+  8+  2   العدد الذري :  -1 
 .        21     عدد البروتونات :  -2 
 .      21     عدد اإللكترونات :  -3 
      . 12=  21 – 42     عدد النٌوترونات : -4
 .            3     : مستوٌات الطاقة  عدد -5
    . [   2،  8،  2]     التوزٌع اإللكترونً :أكمل  -6
 ارسم التوزٌع االلكترونً . -7
 . صبح أٌونا  موجبا     ت    ماذا ٌحدث لو فقدت هذه الذرة إلكترونا  :  -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 أبو عورةأمحد املعلن / أمحد عبد اهلل حل                          م2019 -2018/  1/ ف7 م/ علو هنطقت خانيونس التعليويت – وكالت الغوثتدريباث إثرائيت 
03 

 انودذح انضبنضخ/ احلشاخ لوقواَني ََورٍ
  السإال األول/ ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :

 : عرف بـِ الجسم من مكان آلخر ٌُ  موضعتغٌر  -1
 . السكون -د                       . الحركة -ج السرعة .                      -ب                    الموضع . -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الحركةمن أشكال  -2
 .كل ما ورد فً ) أ ، ب ، ج (  -داهتزازٌة .               -جدورانٌة .              -بانتقالٌة .              -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الذي ٌسلكه الجسم خالل حركته المسار الحقٌقًطول  -3
 . الحركة -د                     السرعة . -ج                       اإلزاحة . -ب                       . المسافة -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الواصل من نقطة البداٌة حتى نقطة النهاٌةالخط  -4
 . الحركة -د                     السرعة . -ج                       اإلزاحة . -ب                       المسافة . -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : إزاحتهفإن  ؛ عند تحرك جسم من نقطة ما وعودته لنفس النقطة -5
 . 2 -د                           . صفرا   -ج                          . 1/2 -ب                 واحد صحٌح . -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : هً ؛ الجسم إلزاحةنً المعدل الزم -6
   السرعة المتغٌرة . -د        . السرعة المتوسطة -ج     السرعة اللحظٌة .    -ب     السرعة المنتظمة .    -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : متساوٌة فً أزمنة متساوٌة إزاحاتقطع  -7
 . السرعة المتغٌرة -د    .    السرعة المتوسطة  -ج   السرعة اللحظٌة .      -ب        . لمنتظمةالسرعة ا -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فً سرعة الجسم مقسوما  على الفترة الزمنٌة ٌعرف بـِ  التغٌر -8
 . الشغل -د  .                        السرعة -ج           القوة .           -ب                        التسارع . -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : التسارعفإن  ؛ عندما تزداد سرعة الجسم مع الزمن -9
 . ال ٌتؤثر -د   ٌبقى ثابتا  .                     -ج                    .ٌزداد  -ب  ٌتناقص .                       -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :فإن التسارع  )منتظمة( ؛ ثابتةإذا كانت سرعة الجسم  -10
 . ٌساوي صفرا   -د  .                   ٌتباطؤ -ج                   ٌزداد . -ب  ٌقل .                            -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : المإثرة على األجسام القوةمن أنواع  -11
 .ل ما ورد فً ) أ ، ب ، ج ( ك -د           الدفع . -ج                الرفع .  -ب  السحب .                 -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فإن )ب( ٌإثر على )أ( بقوة مقدارها ؛نٌوتن( نحو الشرق 30إذا أثرت قوة من الجسم )أ( على )ب( مقدارها ) -12
    ال ٌإثر علٌه . -د                   . صفر -ج         .  نٌوتن غربا 30  -ب              نٌوتن شرقا  . 30 -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : للجسم على القصور الذاتًٌعتمد  -13
 . الحجم -د                التسارع .       -جالسرعة .                      -ب                         .الكتلة  -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : تساوي ساكنالخارجٌة على جسم  محصلة القوى -14
 .ال تإثر علٌه -د        .           صفر -جمقدار سالب .                  -بواحد صحٌح .                  -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : حالة الجسم الحركٌةل القوةغٌر تُ  -15
 . صحٌحان(  ب ،كال  من ) أ  -د         . ال تإثر علٌه -اتجاها  .               ج -ب.                مقدارا   -أ 
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 : المإثرة فً األجسام القوةالعوامل التً تعتمد علٌها  -16
 . صحٌحان(  ج ،كال  من ) أ  -دتسارع الجسم .           -ج          حجم الجسم . -بكتلة الجسم .          -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : (2م/ث1)تسارعا  مقداره  (مغك 1)الالزمة إلكساب جسم كتلته  القوة -17
 . السعر -د   المتر .                       -ج                       . النٌوتن -ب  الجول .                       -أ 
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 : عالقة ؛ هً العالقة بٌن كتلة الجسم ومقدار القوة المإثرة فٌه -18

 . متغٌرة -د                         ثابتة . -ج                        عكسٌة . -ب                        طردٌة . -أ 
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 : قوةاندفاع رجال اإلطفاء للخلف نتٌجة اندفاع الماء من الخرطوم ٌعتبر  -19 
 . وزن -د         جذب .                  -ج                          فعل . -ب                        . رد فعل -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مقداره بتسارعفإنه ٌتحرك  ؛ باتجاه األرض سقوطا  حرا  إذا سقط جسم  -20
 . 2م/ث 20 -د   .                     2م/ث10 -ج  .                  2م/ث 5 -ب  .                  2م/ث1 -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الوزن والقوةوحدة قٌاس  -21
 . طنال -د                               . نٌوتن -ج              متر .          ال -ب .                     كغمال -أ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الحركةمن الكمٌات الفٌزٌائٌة المإثرة فً  -22
 .كل ما ورد فً ) أ ، ب ، ج (  -د              التسارع . -ج              السرعة . -بالكتلة .                -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا علمت أن محمد انتقل من )أ( إلى )ب( ثم من )ب( إلى )ج( ؛  فً الشكل الذي أمامك : -23
 : التً قطعها محمد تساوي اإلزاحةفإن       

 مترا  . 30 -أ 
 مترا  . 40 -ب
 مترا  . 50 -ج
 .مترا   70 -د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : عدا واحدةإتباعها قبل المجهود الرٌاضً  نالواجب على الرٌاضٌٌ احتٌاطات السالمةما ٌلً من  -24
 .شرب كمٌات كبٌرة من الماء أثناء المجهود الرٌاضً  -باإلحماء والتهٌئة .                                  -أ 
 عدم التزاحم والتصادم مع اآلخرٌن . -د          ارتداء مالبس مرٌحة وحذاء مرٌح .  -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أثناء القٌام بالمجهود الرٌاضً الماءشرب كمٌات كبٌرة من  -25
 قد ٌإدي إلى الوفاة .     -ب   ٌسبب اإلنسمام المائً .                                                  -أ 
 .كل ما ورد فً ) أ ، ب ، ج (  -دنقص الصودٌوم فً الدم .                                                 -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل إلى المدرسة ثم إلى المسجد إذا انطلق أحمد من المنز فً الشكل المقابل : -26
 : وعاد إلى المدرسة ؛ فؤي العبارات التالٌة صحٌحة      

  م .1400المسافة التً قطعها أحمد  -أ 
 اإلزاحة التً قطعها أحمد تساوي صفر م  . -ب
 م . 500اإلزاحة التً قطعها أحمد  -ج
 .المسافة التً قطعها أحمد تساوي مجموع المسافة أ + ب + ج  -د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دقٌقة ؛ 20متر خالل  600التً قطعتها لٌلى من البٌت إلى المدرسة ثم إلى النادي تساوي  اإلزاحةإذا علمت أن  -27
 : فإن سرعتها المتوسطة       

 .م/ث  2 -د     .            م/ث  0,5 -ج               م/ث .      300 -بم/ث .                 12000 -أ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م/ث( ؛ 5م تساوي )1000إذا علمت أن متوسط سرعة سامً فً سباق ألـ  -28
 : الذي ٌنهً فٌه سامً السباق الزمنفإن       

 .ث  200 -دث .                      5 -جث .                     2000 -ب                ث .         50 -أ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : بٌن سرعة الجسم وتسارعه ؛ هو العالقةالشكل الذي ٌمثل  -29
  

 
 
 . أ 
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 : م/ث( 20) سرعتهاالذي تصل فٌه  الزمنفإن  (؛2م/ث 3) بتسارعم/ث( تتحرك  5) سرعتها االبتدائٌةكرة  -30
 .ث  10  -دث .                      20 -ج                          ث . 5 -بث .                          3 -أ 
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 : (م/ث 12)إلى  (ثوانً 3)بعد  سرعتهافوصلت  السكونسٌارة تحركت فً  تسارعما مقدار  -31
 . 2م/ث 12 -د                . 2م/ث 4 -ج                    . 2م/ث 36 -ب                  . 2م/ث 25 -أ 
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 : فً الشكل الذي أمامك أي العبارات التالٌة خطؤ -32
 ساكن(الجسم سٌر بسرعة منتظمة أو )ألن الجسم ٌ            . (ب أ)التسارع ٌتزاٌد فً الفترة  -أ
 . (س أ)فترة التسارع ٌتزاٌد فً ال -ب
 . ٌساوي صفر (أب)التسارع فً الفترة  -ج
 . (ب ج)التسارع ٌتناقص فً الفترة  -د
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 : شكل أمامك له تسارعفً ال الزمنخالل  الثابت السرعةالجسم  -33
  . ٌتباطؤ -ب                 .ٌتزاٌد  -أ 
 . احتمال جمٌع ما ذكر -د                . ثابت -ج
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 : تسارعهإذا تحرك جسم بسرعة ثابتة وخط مستقٌم فٌكون  -34
 . مما ذكر  ال شًء -د                 . سالب -ج                      . موجب -ب                      . صفر -أ 
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 : المإثرة فً األجسام القوة المحصلةتحسب  -35
 .ك ÷= ت  المحصلة ق -د      ت. = ك  المحصلة ق -ج     .ت += ك  المحصلة ق -ب    .ت ÷= ك  المحصلة ق -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : تسارعهفإن  ؛ المإثرة على جسم القوةكلما زادت  -36
 . سالب  -د                 . ٌتؤثر ال -ج                       . ٌقل -ب                    . ٌزداد -أ 
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 بٌن تسارع الجسم والقوة المإثرة علٌه : العالقةأي األشكال التالٌة ٌمثل  -37
 

 ( د)                           (ج)                             (ب)                         ( أ )        
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 : علٌه ، ما قوةكلما زادت كتلة الجسم فإن تؤثٌر  -38
 . أ + ب ( معا  )  -د                . ال ٌتؤثر -ج                       .ٌقل  -ب                           . ٌزاد -أ 
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 : الطائرة تسارعم/ث كم ٌبلغ  5بعد م/ث  100تحركت طائرة من السكون ووصلت سرعتها الـ  -49
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 : بالسرعة التغٌرفإن  ؛ (م/ث 25) السرعة النهائٌة نتوكا (م/ث 5) سٌارة بسرعة ابتدائٌة تتحرك -50
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 انغؤال انضبٌَ / أازت ادلصطهخ انلهًٌ انذال عهي انلجبساد انزبنَخ :
 . الخط الواصل من نقطة البداٌة إلى نقطة النهاٌة لمسار جسم(  اإلزاحة       )  -1
 . افة بالنسبة للزمنتغٌر فً المسال(   السرعة      )  -2
 . كمٌة فٌزٌائٌة متجهة تعبر التغٌر فً السرعة بالنسبة للزمن (  التسارع     )  -3
 .إثر علٌه قوة خارجٌةتوالمتحرك فً الخط المستقٌم وبسرعة ثابتة متحركا  ما لم ٌبقى الجسم الساكن ساكنا   (قانون نٌوتن األول) -4

 .  تغٌر حالته الحركٌة من تلقاء نفسه أو مقاومته ألي مإثر خارجً سم عنعجز الج(   القصور الذاتً     )  -5
 . المإثر الذي ٌوثر فً األجسام فٌإدي إلى تغٌٌر حالتها الحركٌة (  القوة         )  -6
 .كمٌة فٌزٌائٌة كلما ازدادت زاد القصور الذاتً للجسم  (  الكتلة        )  -7
 .أثرت قوة محصلة فً جسم فإنها تكسبه تسارعا  ٌتناسب طردٌا  مع مقدارها وٌكون فً اتجاهها إذا (قانون نٌوتن الثانً  ) -8

 . لكل فعل رد فعل مساو له فً المقدار ومعاكس له فً االتجاه(  قانون نٌوتن الثالث  )  -9
 . /ثم ةوٌقاس بوحد ةاإلزاحهً المعدل الزمنً للتغٌر فً  ( السرعة المتوسطة  )  -10
 . هً مقدار ما ٌحتوٌه الجسم من مادة(   الكتلة        )  -11
 . قوة جذب األرض للجسم وتقاس بؤداة المٌزان النابض الزنبركً وبوحدة نٌوتن (   الوزن      )  -12
 . ىسقوط الجسم تحت تؤثٌر الجاذبٌة األرضٌة دون التؤثٌر علٌه بقوة أخر (  السقوط الحر    )  -13
 . هً الحركة التً ٌتغٌر فٌها موضع الجسم خالل فترة زمنٌة محددة وفً اتجاه محدد (  ة   االنتقالٌ   )  -14
 .سرعة الجسم تتغٌر بمقادٌر متساوٌة فً فترات زمنٌة متساوٌةنوع من أنواع الحركة تكون فٌه (  السرعة المنتظمة ) -15

 .مع مقدارها وٌكون باتجاههاسبه تسارعا  ٌتناسب طردٌا  إذا أثرت قوة محصلة فً جسم ما فإنها تك( قانون نٌوتن الثانً) -16

 .جذب األرض للجسم بقوة تساوي وزنه( الجاذبٌة األرضٌة  )  -17
 .التً حولها فتجذبها نحوها بقوة تعتمد على كتلة الجسمإثر ٌإثر به األرض فً األجسام م (الجاذبٌة األرضٌة ) -18

 لالجئني  )ب( اإلعداديت  رفحمدرست  ذكور  
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 . و فعل قادر على تغٌٌر حالة الجسم أو شكلهإثر خارجً أم (   القوة         )  -19
 . هً قوة ٌتؤثر بها الجسم بتؤثٌر جسم آخر علٌه(   قوة رد الفعل)  -20
  ،خر مشابه فً جسم متصل وتإدي إلى سحبهأر بها حبل أو خٌط أو شًء ثالقوة التً ٌإ(     قوة الفعل  ) -21

 . رةثوازٌا  للخٌط وفً اتجاه مضاد للقوة المإوٌكون اتجاه هذه القوة م                         
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 : ثكهًبد يُبعجخ انزبنَخًم انلجبساد / أا نشانضبانغؤال 
 .   االهتزازٌة    و الدورانٌة       و االنتقالٌة       التً ٌسلكها الجسم  الحركةأنواع  -1
 . حركة السٌتوبالزم فً الخلٌة   و دوران األرض حول الشمس      الدورانٌة الحركةمن أمثلة  -2
 .  شرب كمٌة قلٌلة من الماء  و    تمارٌن اإلحماء    إتباعهاالالزمة للمتسابقٌن  احتٌاطات السالمةمن  -3
 .   م/ث    وتقاس بوحدة .  التغٌر فً الزمن   ÷    التغٌر فً اإلزاحة   = السرعة المتوسطة -4
 .  صفر  =  السكونفً بداٌة الحركة من موضع  بتدائٌةالسرعة االتكون  -5
 .  ٌقل   التسارعوعند هبوطها فإن     ٌزداد    التسارععندما تتحرك طائرة على أرض المطار لإلقالع فإن  -6
 . الزمن  ÷  السرعةتساوي     التسارع  -7
 .   2م/ث     التسارعدة قٌاس وح -8
 . العجلة    مصطلح  التسارعٌطلق على  -9
  .   صفر   تساوي جسم ساكنعلى  الخارجٌة محصلة القوى -10
  تإثر علٌه .   قوة  للجسم البد من موجود  الحالة الحركٌةلكً تغٌر  -11
  . الجسم  كتلة   زادتللجسم كلما  القصور الذاتًٌزداد  -12
  .   القصور الذاتً   بقانون قانون نٌوتن األولى ٌسم -13
  .  كالهماأو اتجاها  أو  مقدارا     حالتها الحركٌةمإثر ٌإثر على األجسام فٌغٌر  القوة -14
  . ا  اتجاهه  .مع القوة المإثرة فٌه وٌكون فٌه طردٌا   تناسبا   التسارعٌتناسب  -15
  . ة   ردٌط    وهً عالقة ؛ المإثرة فٌه القوة مقدار  ٌزداد  كتلة الجسمكلما زادت  -16
 .   طردٌة  وتمثل عالقة تسارعه   زاد    فً جسم المإثرة القوةكلما زادت  -17
 .    2م/ث  بوحدة  التسارعو   كجم   بوحدة الكتلةو   2م/ث . أو كغم نٌوتن   بوحدة القوةتقاس  -18
 .   طردٌة   وتمثل عالقة تسارعه   زٌادة  ى ٌودي ذلك إل مٌل سطح مائلإذا زاد مستوى  -19
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 :* انغؤال انشاثع/ عهم يب ٍأرٌ رلهَالً عهًًَب دقَقًب 
 تختلف الحركة فً أنواعها . -1

 .   حسب الوظٌفة التً تإدٌها   السبب :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌنصح بشرب كمٌات قلٌلة من الماء عند الشعور بالعطش الشدٌد . -2
 .    حتى ال نصاب بالمرض    السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ء بؤي نوع من أنواع الرٌاضةإحماء قبل البدٌجب إجراء عملٌات  -3
 .   لتقبل الرٌاضة المعٌنة لتهٌئة الجسم  السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اندفاع حمولة السٌارة إلى األمام عند التوقف المفاجئ واندفاعها للخلف عند التحرك المفاجئ -4
 .    الذاتً القصور  السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٌجب عدم النزول من الحافلة وهً متحركة -5
 .    القصور الذاتً  السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . د قٌادة السٌارةن عنٌنصح بوضع حزام األما -6
 .    / القصور الذاتً حتى ال نصاب بؤذى  السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٌحظر جلوس األطفال فً المقعد األمامً للسٌارة -7
 .    / القصور الذاتً بؤذى وابالتالً ٌصاب كتلتهم صغٌرة  السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عدم توقف السٌارة بسرعة عند استخدام المكابح   -8
 .     بسبب القصور الذاتً معاكس التجاه الحركةتسارع ألن المكابح تسبب   السبب :

 لالجئني  )ب( اإلعداديت  رفحمدرست  ذكور  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٌراعى سائقو الشاحنات ربط األمتعة التً تحملها شاحناتهم جٌدا   -9
 .   أو التوقف الفجائً عند استخدام الكوابح حتى ال تسقط  السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مطواندفاع من الخر ٌشعر رجال اإلطفاء بقوة تدفعه للخلف نتٌجة -10
 .    المٌاه قوة رد فعلبسبب   السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ارتفاع الصاروخ إلى أعلى فً الهواء -11
 .   الغازات بسبب قوة رد فعل   السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عندما تسبح فً الماء فإنك تحرك أقدمك -12
 .   لتسبب قوة رد فعل الماء لألمام،  حتى تتقدم لألمام  السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لخلف لتقفز من قارب الصٌد إلى الرصٌف ٌندفع القارب عندما  -13
 .     للخلفاألرجل  قوة رد الفعلبسبب   السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عندما ٌطلق صٌاد رصاصة من بندقٌة فإنه ٌندفع جسمه للخلف -14
 .    الرصاصة للخلف قوة رد الفعلبسبب   السبب :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يبرا رزوقع أٌ حيذس  ي احلبالد انزبنَخ/ * انغؤال اخلبيظ
 لم ٌقم عداء رٌاضً بعمل تمارٌن إحماء قبل السباق ؟ -1

 .   ٌصاب بتقلص أو شد عضلً   :ٌحدث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ثانٌة تحرك جسم من نقطة وعودته إلٌها  -2
 .تكون إزاحته = صفر    :ٌحدث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ قطع الجسم مسافات متساوٌة فً أزمنة متساوٌة -3
 .    صفر= سرعة منتظمة وتسارع ٌتحرك ب   : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ عدم وضع سائق السٌارة والركاب لحزام األمان عند قٌادة السٌارة -4
 .    عند التوقف الفجائً أو عند التصادم بشًء ذىون بؤصابٌ  : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ ص من الحافلة وهً متحركةخنزول ش -5
 .    بسبب القصور الذاتً ٌقع وٌصاب بؤذى  : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ اصطدام سٌارة بالجدار محملة فوقها أمتعة -6
 .    تقع األمتعة لألمام  : ٌحدث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ تصادم سٌارتٌن أحدهما متحركة واألخرى متوقفة -7

 .    خمفمام والسيارة المتحركة لمترتد السيارة المتوقفة لأل  : يحدث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ لصٌاد الرصاصة من بندقٌة الصٌدإطالق ا -8

 .    لمخمفالبندقية والصياد ندفع ت  : يحدث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فً الشكل المقابل -9
 ؟ من بدء الحركة ثوانً 7بعد  سرعة السٌارةكم تصبح  - 

 .(1ز – 2)ز ÷( 1ع – 2= )عز  ÷ع ]  الحل/  التسارع)ت( =    
 . [    2م/ث 3=  1 ÷ 3=  (0 – 1) ÷( 0 – 3= )                            

 .م/ث [   3  =21 7]   بما أن: السرعة منتظمة  إذن:    
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : من الشكل المقابل -10
  ؟  عند حركتها تسارعهاو سرعة الكرةٌحدث لكٍل من ماذا  - 
 .   ا  تسارعها موجبٌكون  تزداد سرعة الكرة مع الزمن و  : نحو األسفل -أ 
 .     تسارعها سالبا  ٌكون  تقل سرعة الكرة مع الزمن و : نحو األعلى -ب 
 .    صفر= ثابتة وتسارعها  ة الكرةسرعتكون   : ا  ــــــــــــفقٌأ -ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفرامل كم/ساعة 70بسرعة استعمل سائق قطار ٌسٌر  :فً الشكل المقابل -11
 القطار  فتباطؤٌصطدم بشاحنة متوقفة على سكة الحدٌد إلٌقاف القطار حتى ال    
 .افة قصٌرة جدا  إلى أن توقف قبل أن ٌصطدم بالشاحنة بمس   

 ؟ كم/ساعة 90القطار  سرعةلو كانت  ماذا تتوقع أن يحدث -   
 .   يصطدم القطار بالشاحنة   يحدث :    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،تم وضع كتاب وكرة على سطح طاولة :فً الشكل المقابل -12
  ؟الت التالٌة افً الح الكتاب والكرةلكل من  أن ٌحدث ماذا تتوقع -    
 .  تبقى ساكنة   الكتاب والكرة فترة من الزمن  تركعند  -أ
 .  ان لألمامتحركٌ   على الكتاب والكرة دفع  قوةعند التؤثٌر ب -ب
 .  ان للخلفتحركٌ  على الكتاب والكرة  سحب قوةعند التؤثٌر ب -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟ فوق سطح السٌارة حجرتم وضع  :فً الشكل المقابل -13

 . فوق الكتاب لألمام ويقع الحجر يندفع    يحدث :
 .   القصور الذاتيبسبب    التفسير :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المإثرة القوةالنقٌفة و طلمقدار استطالة مطا ماذا ٌحدث :فً الشكل المقابل -14
  ؟ لمطاط النقٌفة قوة الشدعلى الحجر كلما زاد الشاب الفلسطٌنً من       

 .    مطاط النقيفةتزداد استطالة   يحدث :
 كمما زادت قوة الشد زادت االستطالة     .  التفسير :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ ماذا تتوقع أن ٌحدث :فً الشكل المقابل -15
  الذي تتحرك علٌه . المستوىمٌل كلما زاد  لتسارع الكرة -أ

 .    الكرة تسارع ادديز     : يحدث
 .  بسبب زيادة الجاذبية زيادة السرعة    : التفسير

 . المتحركة نحوه كتلة الكرةزادت  كلما لمكعب الخشب -ب

 .       يتحرك مسافة أكبر  : يحدث
 .    المؤثرة الكتمة زادت القوة ادتز كمما   : التفسير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟عندما  لتسارع الجسم ماذا تتوقع أن ٌحدث -16
 . أفقًح ٌتحرك الجسم على سط -أ

 .  = صفر وتسارع ، ويكون بسرعة منتظمة يتحرك الجسم  : يحدث
 . مائل أملسٌتحرك الجسم على سطح  -ب

 .   و موجبًا أي تزايدياً تسارعويكون  تزداد سرعتو : يحدث
 حركة الجسم . ميل مستوىعند زيادة  -ج

 . و موجبًا أي تزايديًا  تسارعويكون  تزداد سرعتو : يحدث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسحبعندما ٌقوم أحد الطفلٌن  ماذا تتوقع أن ٌحدث :فً الشكل المقابل -17
  ؟ هنحو بقوةالحبل       

 .    كل منيما نحو اآلخر  يتقدم   يحدث :
 .    رد الفعل قوة قوة الفعل =   التفسير :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً الشكل المقابل :  -18
 على القطعة الثانٌة وتم تثبٌت مغناطٌس  تم وضع قطعتً فلٌن فً حوض به ماء 
 . لكل من ماذا تتوقع أن ٌحدث -  
   . الحدٌدالمثبت علٌها المغناطٌس عند تثبٌت القطعة التً تحمل قطعة  قطعة الفلٌن -أ

 .   تتحرك قطعة المغناطٌس باتجاه قطعة الحدٌد  : ٌحدث
 ل المغناطٌس . مالتً تحمل قطعة الحدٌد عند تثبٌت القطعة التً تح قطعة الفلٌن -ب

 .  قطعة الحدٌد باتجاه قطعة المغناطٌستتحرك   : ٌحدث
 .  قطعتً الفلٌن دون تثبٌت ترك -ج

 .    ضهما البعضتتحرك القطعتان باتجاه بع  : ٌحدث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حدث تصادم بٌن سٌارتٌن من النوع نفسه كما بالشكل المجاور إذا علمت أن ركاب -19
 كانوا ٌضعون أحزمة األمان بٌنما ركاب السٌارة الجهة الٌمٌنالسٌارة القادمة من     
 . ال ٌضعونها األخرى    
  ؟ السٌارتٌنعلى كل من ركاب  أثر التصادمأن ٌكون  ماذا تتوقع -  

 .   من الذٌن ٌضعون الحزام ٌتؤثر الركاب الذٌن ال ٌضعون الحزام بشكل أكبر  : ٌحدث
     .      بسبب القصور الذاتً  : التفسٌر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السإال السادس : أجب حسب المطلوب :

 : رد الفعل و قوة الفعلفً األشكال التالٌة حدد  -1

 الشكل

     
 
 
 
 

 قوة الفعل
ٌدددددددفع الخرطددددددوم 

بقدددوة لألمدددام المددداء 
 فعل. 

ٌدفع البالون الهواء 
 للخلف بقوة فعل. 

 

ٌدددددددددفع المسدددددددددس 
الرصاصدددة لألمدددام 

 بقوة فعل.

تدددددددددفع الطدددددددددائرة 
أو  زات للخلددفالغددا

 بقوة فعل. ألسفل

ٌدددددددددددفع الطفددددددددددل  
الحائط لألمدام بقدوة 

 فعل.

 قوة رد الفعل

 فٌددددددددددددفع المددددددددددداء
للخلددددف الخرطددددوم 

 بقوة رد الفعل.

ٌددددددددددفع الهدددددددددواء ف
بقدوة  لألمام البالون

 رد الفعل.
 

 تدددددفع الرصاصددددةف
المسددددس والرجدددل 

رد بقددددددوة  للخلددددددف
 فعل.

فتددددددددفع الغدددددددازات 
الطدددائرة لألمدددام أو 
 ردألعلددددددى بقددددددوة 

 فعل.

طفل فتدفع الحائط ال
خلدددددف لل وزالجتددددده

 فعل.رد بقوة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حدد قوة الفعل ورد الفعل : -2
 حركة السباح فً مٌاه البحر . -أ

 .          . لسباح لألمامدفع الماء ل ة رد الفعل /قو            . دفع السباح للماء بٌدٌه ورجلٌه للخلف  / فعلالقوة       
 غواص ٌقفز من منصة الغوص  . -ب
 .   . ذف المنصة للغواص لألعلىق قوة رد الفعل /           . ضرب الغواص للمنصة برجلٌه لألسفل فعل /القوة      
 اصطدام سٌارة فً جدار وارتدادها . -ج
 .              .للخلف  ارتداد سٌارة قوة رد الفعل /                            . لجداربا اصطدام سٌارة  فعل /القوة      
 إطفاء الحرٌق بخرطوم المٌاه . -د
 .  . الخرطوم للخلفالرجل وارتداد  قوة رد الفعل /                     .الماء للماء لألمام  خرطومدفع  فعل /القوة      
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 انطالق الصاروخ . -هـ 
 .   . ألعلىللصاروخ ل دفع الغازات قوة رد الفعل /                    . ألسفلدفع الصاروخ للغازات ل فعل /القوة      
 ضرب الالعب للكرة برأسه . -و
 .               . ارتداد الكرة للخلف قوة رد الفعل /                        .أسه رب ضرب الالعب للكرة فعل /القوة      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : حل المسائل الحسابٌة التالٌة:  بعالسإال السا
 .   ساعات 3التً تقطعها فً  مسافة(، أوجد الكم/ساعة 60بسرعة )حرك سٌارة تت -1

 . كم/ساعة  [        3 = 180 60الزمن)ز( =  ]  الحل/  المسافة)ف( = السرعة)ع(      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . لومتركٌ 5مسافة نحو الشرق ، ثم رجعت كٌلومتر 12مسافة تحركت سٌارة من مكان ما نحو الغرب  -2 
 أ( ما المسافة التً قطعتها السٌارة ؟

 .        [   كم 17=  5+  12=  المسافة ]  الحل/           
 السٌارة ؟ تحركتهاب( ما اإلزاحة التً 

 .           [   كم 7 5 – 12=  اإلزاحة   ]  الحل/           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دقائق( بٌنما قطعت السٌارة 5م( شماال  فً ) 500السباق ) مسافةفً سباق للسٌارات قطعت السٌارة الحمراء  -3
 .  لكلتا السٌارتٌن ؟ قارن بٌنهما  السرعة المتوسطةدقائق؛ ما  3فً  المسافةالصفراء نفس       
 . م/ث  [    1,66( = 60 5) ÷ 500الزمن)ز( =  ÷احة)ف( = اإلز الحمراء]  الحل/  السرعة المتوسطة)ع(   
 . م/ث  [    2,77( = 60 3) ÷ 500الزمن)ز( =  ÷= اإلزاحة)ف(  الصفراء]          السرعة المتوسطة)ع(   
 .   [    أسرعإذن: السٌارة الصفراء       الحمراءالسرعة المتوسطة)ع(  أكبر من   الصفراء]  السرعة المتوسطة)ع(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ؟السٌارة  تسارعجد  م/ث12إلى  ثوان 4بعد مرور  سرعتهاووصلت  السكونتحركت سٌارة من  -4
 .           [ ( 1ز – 2ز)  ÷( 1ع – 2ز = )ع ÷ع ]  الحل/  التسارع)ت( =        
 .           2م/ث 3=  4 ÷ 21( = 0 – 4) ÷( 0 – 12= )                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تباطؤت حركته وفق ائال  موعندما بدأ ٌصعد مستوى م/ث  1,75 بسرعة منتظمةٌتحرك متزلج على لوح تزلج  -5
 ؟ عند النهاٌة تتوقفالذي استغرقه حتى  الزمنما ؛  م/ث ( 0,2تسارع منتظم ) 

                                       . [           ت   ÷(  1ع  –  2]  الحل/ الزمن)ز( =  )ع      
 . [ ثوانً 57,5=  (0,2 -) ÷ (1,75 –)الزمن)ز( =      (0,2 -)  ÷( 1,75 – 0)]         الزمن)ز( =        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ؟ ً(ثوان 10)بعد  سرعتهاحسب ؛  (2م/ث 2)بتسارع  كونسالحركته من بدأ جسم  -6
  . [    ز   ت  =  1ع  –  2ع   ]  الحل/       
 . [     م/ث 10= ( 2عالنهائٌة) السرعة إذن:    20      1=      0  –  2ع            ]      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (ثم/ 20)سرعتها النهائٌة الكرة عندما بلغت  زمناحسب ؛ (2م/ث 3)تسارعها و (م/ث 5)سرعتها االبتدائٌة كرة  -7
                                       .      [      ت   ÷(  1ع  –  2]  الحل/   الزمن)ز( =   )ع      
  .    [      ثوانً 5=  3 ÷ 15الزمن)ز( =       3  ÷(  5   – 20الزمن)ز( =   )         ]        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ فحركته على سطح أملس،  كجم 2كتلته  ساكنعلى جسم  تننٌو 10أثرت قوة أفقٌة مقدارها  -8
   ؟ الجسم تسارعأحسب مقدار    

 .    2م/ث 5=  2  ÷ 10الكتلة)ك( =  ÷التسارع)ت( = القوة)ق(    اإلجابة : 

 .   كماذا تستنتج من ذالالجسم األخر ؟  تسارعفما ؛  نفسهاوأثرت عميو القوة  كجم 4كتمتو ر آخجسم بإذا استبدل ال -
 .    2م/ث 2,5=  4  ÷ 10الكتلة)ك( =  ÷التسارع)ت( = القوة)ق(    اإلجابة : 
 .    ثبوت القوةعند  كلما زادت الكتلة قل التسارع أنه ، بمعنى عكسٌةالعالقة بٌن الكتلة والتسارع عالقة              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  المستغرق لقطع هذه المسافة  الزمنكم/ ساعة(. احسب  50) بسرعة متوسطةكم(  200) مسافةقطعت حافلة  -9
 . السرعة)ع(    ÷إذن:  الزمن)ز( = المسافة)ف(  الزمن)ز(    ÷]  الحل/  بما أن: السرعة)ع( = المسافة)ف(    

 . ساعات . [       4كم/ساعة =  50 ÷كم  200الزمن)ز( =                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 



 أبو عورةأمحد املعلن / أمحد عبد اهلل حل                          م2019 -2018/  1/ ف7 م/ علو هنطقت خانيونس التعليويت – وكالت الغوثتدريباث إثرائيت 
22 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   التً قطعتها شهد ؟ اإلزاحةم/ث( ؛ ما  3مقدارها ) ةمتوسطسرعة بدقائق(  5سارت شهد لمدة ) -10

 . مترًا  [      (5 60 = )900 3الزمن)ز( =  ف( = السرعة المتوسطة)ع( ]  الحل/  اإلزاحة)     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سرعته المتوسطة( وأصبحت  ساعتٌنكم فً أول  150) المتوسطة سرعتهقام راكب دراجة نارٌة برحلة فكانت  -11
   بداللة )كم/س( لكل مرحلة ؟ سرعته المتوسطة( التالٌة ؛ ما هً الساعات الثالثً كم ف 80)      

 . كم/ساعة  [       7550=  2÷  150=  المرحمة األولى]  الحل/  السرعة المتوسطة)ع(       
 . كم/ساعة  [       2657=  3÷   80=    المرحمة الثانية]  الحل/  السرعة المتوسطة)ع(       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛تإثر قوتان على نفس الجسم الذي ٌنزلق على سطح أملس :فً األشكال التالٌة -12
 .   تجاه ٌتحرك الجسماحسب القوة المحلة لهما وفً أي ا     

 .          نيوتن 2=  3 – 5=  (المحصمةقالقوة )     -أ
 .    للٌمٌن نٌوتن 5 الكبرى ٌتحرك باتجاه القوةو       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .            نيوتن 8=  3 + 5= ( المحصمةقالقوة )  -ب
 .                للٌمٌن ٌتحرك باتجاه القوتٌن معا  و       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،نٌوتن 80مقدارها  بقوةوع على سطح أملس سحب موض كغم 20 كتلتهفً الشكل المجاور صندوق  -13
   . احسب :ثوانً 4ولمدة      

  .أ( تسارع الصندوق 
 .    2م/ث 4=  20 ÷ 80الكتلة)ك( =  ÷التسارع)ت( = القوة)ق(    اإلجابة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ب( سرعة الصندوق النهاٌة 
 . م/ث    61( = 44+ ) 0ز  =  ( + ت1( = )ع2السرعة النهائٌة)ع  اإلجابة : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ثانٌة 20بعد  سرعتهاحسب  ؛ م/ث 2بتسارع  السكونبدأ جسم حركته من  -14
 .    (1ز – 2)ز ( = ت 1ع – 2)ع    ز ت  =ع          ز   ÷ع =    ت   الحل/   
 (   0 – 2)ز ( = ت 0 – 2وتصبح المعادلة )ع 0=  1، ز 0=  1بما أن: الجسم تحرك من السكون فإن ع    
 . م/ث       20  =40 2=  2ع     2ز = ت   2ع     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   م/ث 20ئٌة احسب الزمن للكرة عندما بلغت سرعتها النها 2م/ث 3م/ث وتسارعها  5كرة سرعتها االبتدائٌة  -15
 .        ث 5=  3 ÷ 25=  3 ÷( 5 – 10ت = ) ÷( 1ع – 2ت = )ع ÷ ع=   )ز(الزمن    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ؛2م/ث 2) مقداره ا  تسارع هفٌكسب (نٌوتن 80)مقدارها  بقوة) م ( على أرض ملساء  كتلتهٌدفع عامل جسم  -16
 .  الجسم  كتلةما مقدار       

 .     كغم  40=  2 ÷ 80=   (تالتسارع) ÷ (قالقوة)=  (كالكتلة)         اإلجابة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ؛ احسب القوة المإثرة علٌه ؟ (2م/ث 0,05)فحركته بتسارع  (كجم 5000)إذا أثرت قوة على جسم كتلته  -17

 .  نيوتن   5  =250 50 =  2م/ث 0505 كغم 5000=  التسارع)ت( القوة)ق( = الكتمة)ك(  اإلجابة : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  كغم موضوع على سطح طاولة 12كتلته كغم على سطح مكعب آخر  4وضع مكعب من الحدٌد كتلته  -18

  في المكعب اآلخر ؟ كغم 12التي يؤثر بها المكعب الذي كتمتو  القوةما مقدار واتجاه  -أ
 . لألعمى، واتجاىيا نيوتن   10 = 40 4تسارع الجاذبية)جـ( =  = الكتمة)ك( القوة)ق(  اإلجابة : 

  ؟ كغم 12في المكعب الذي كتمتو  كغم 4ب الذي كتمتو التي يؤثر بها المكع القوةما مقدار واتجاه  -ب
 . نيوتن ، واتجاىيا لألسفل  10  =40 4تسارع الجاذبية)جـ( =  القوة)ق( = الكتمة)ك(  اإلجابة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عُبصش احلبنخ اجلوٍخخ/ شاثلانودذح ان
  ال األول/ ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :السإ
 هو : ؛ من مكونات الغالف الجوي نسبة قلأالغاز الذي ٌشكل  -1

 .جمٌع ما سبق صحٌح -د               ثانً أكسٌد الكربون -ج          النٌتروجٌن -ب    األكسجٌن           -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :على تم تقسٌم الغالف الجوي إلى طبقات بناء   -2
 .كال  من ) أ ، ب ( صحٌحان -د            درجة الحرارة -ج         كثافة الهواء  -الجوي        ب الضغط -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو : ؛ % من الغالف الجوي 78الغاز الذي نسبته  -3
 . 2CO -د                               Ar  -ج                           2N  -ب                           2O -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :)من الٌمٌن للٌسار(  من الغاز األكثر إلى الغاز األقل حجما  الغالف الجوي مكونات ترتٌب الصحٌح لال -4
 . 2N، 2OC ،2O -د         2N، 2O، 2CO -ج          2CO، 2O ،2N -ب         2N، 2CO، 2O -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فً طبقةالهواء الجوي  من %75ٌتواجد  -5
 الثٌرموسفٌر. -د              المٌزوسفٌر    -ج             الستراتوسفٌر      -ب               التروبوسفٌر -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : كثافة الهواء الجوي -6
 . تزداد كلما ارتفعنا ألعلى -ب                              . ٌقل كلما ارتفعنا ألعلى -أ
 . ال ٌتؤثر باالرتفاع أو االنخفاض عن سطح األرض -د                              . تقل كلما هبطنا ألسفل -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  ـِ بـ المناخًالف تتمٌز طبقة الغ -7
 .كم 30 اسمكه -د       . صحٌحان ( ب ، ) أكال  من  -ج    . تقل درجة الحرارة فٌها -ب  . كم12سمكها  -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مناخًطبقة الغالف ال ممٌزاتمن  -8
      . ٌتركز فٌها معظم بخار الماء -ب                                              . تحدث فٌها تقلبات الطقس -أ
 كل ما ورد فً ) أ ، ب ، ج ( . -د                                          . فٌها درجة الحرارة نخفضت -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تسمى : الحراريطبقة الغالف  -9
 رموسفٌر.ٌالث -د              المٌزوسفٌر    -ج             الستراتوسفٌر      -ب         التروبوسفٌر       -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على ارتفاع :توجد  المتوسططبقة الغالف  -10
 .كم 100أعلى من  -د            . كم 85 – 50 -ج               . كم 50 –12 -ب          .كم  51 - 5 -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للتحلٌق بطائراتهم : الطٌارونالطبقة التً ٌفضلها  -11
 .األٌونوسفٌر -المٌزوسفٌر              د -ج              )الطبقً( لستراتوسفٌرا -ب         التروبوسفٌر     -أ
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 الضارة فً طبقة الغالف المسمى بـ : بنفسجٌةالفوق ُتمتص األشعة  -12
 .الحراري -المتوسط                    د -ج                           بقًالط -ب           المناخً              -أ
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 : هً احتراق للشهب والنٌازكالطبقة التً ٌحدث فٌها  -13
 . المتوسط -د                  . الطبقً -ج               .           الحراري -ب                     . المناخً -أ
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 : هً؛  الالسلكٌة تلالتصاالطبقة الغالف الجوي المهمة  -14
 . الخارجً -د                 . الطبقً -ج                          . الحراري -ب                     . المناخً -أ
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 :حول األرض فً طبقة الغالف  األقمار الصناعٌةتدور  -15
 . األكسوسفٌر -د                  . المٌزوسفٌر -ج.                الستراتوسفٌر -ب            . التروبوسفٌر -أ
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 : واحدة عدا بخار الماء فً الجو مصادرمن ما ٌلً  -16
 . دخان المصانع -د          .الغطاء الجلٌدي  -ج     . التربة الزراعٌة الرطبة -ب      . المسطحات المائٌة -أ
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 فً الهواء بـ :  مقدار بخار الماءٌُعبر عن  -17
 .جمٌع ما سبق -د            الرطوبة النسبٌة   -ج        الرطوبة المطلقة        -ب                  الرطوبة - أ
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 تماما  من بخار الماء رطوبته المطلقة تساوي : الخالًالجو  -18
 .3جم/م 10 -د                       . 3جم/م 5 -ج                  . 3صفر جم/م -ب           . 3جم/م 100 -أ
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 إذا : مشبعنقول أن الهواء  -19
  . لم ٌستطع استٌعاب كمٌة إضافٌة من بخار الماء -ب             . استطاع حمل كمٌة إضافٌة من بخار الماء -أ    
 كال  من ) ب ، ج ( صحٌحان. -د            . %100إذا كانت رطوبته المطلقة تساوي  -ج   
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 : الرطوبة النسبٌةستخدم لقٌاس المجهاز ال -20
 .األنٌمومٌتر -د                    رالهٌجرومٌت -ج                  .ترٌالباروم  -ب               .رٌتمالتٌرمو -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  تساوي الرطوبة النسبٌةفإن ؛  مºصفرمبلل الجاف وال مقٌاس الحرارةإذا كان الفرق بٌن  -21
  % .100 -د                    % . 30 -ج                        % . 50 -ب                       صفر% -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :فإن الرطوبة النسبٌة  ؛ الفرق بٌن درجات الحرارة للمقٌاس المبلل والجاف زادكلما  -22
 . ال تتؤثر -د                        . تبقى ثابتة -ج                      .   تزداد -ب                      . تقل -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جم فً  نفس درجة  30جم بخار ماء فً المتر المكعب و ٌلزم لتشبعه  15إذا كان ٌوجد  الرطوبة النسبٌةاحسب  -23
 الحرارة :
 .% 70 -د                   %          20 -ج                       %       25 -ب                   %50 -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛20ºالمبلل  وقراءة المقٌاس 26ºفً المرصد الجوي فً غزة كانت درجة الحرارة فً المقٌاس الجاف تساوي -24
 % .58الرطوبة النسبٌة =    6=  02 - 62الفرق =  من الجدول فً الكتاب : الرطوبة النسبٌةفإن       

 . %85 -د                            . %22 -ج                        . %93 -ب                  . %39 -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ 25ºوقراءة المقٌاس المبلل  ،  36ºة فً المقٌاس الجاف تساوي فً أحد األٌام صباحا  كانت درجة الحرار -25
 % .40الرطوبة النسبٌة =    11=  25 - 36الفرق =   من الجدول فً الكتاب : الرطوبة النسبٌةفإن       

 . %60 -د                              %92 -ج                          %40 -ب                    %90 -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  الرطب .......=...... الجاففهذا ٌعنً أن قراءة  الترمومتر  %100عندما تكون الرطوبة النسبٌة تساوي -26
 كل ما ورد فً ) أ ، ب ، ج ( . -د                أقل     -ج           أكبر         -ب                 تساوي -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـِ الهواء ببخار الماء بـ طرق إشباعمن  -27
 . تسخٌنه لدرجة الغلٌان -ب                                                  . إضافة بخار الماء إلٌه -أ
 . صحٌحان ( ج ، ) أكال  من  -د                   .                                 ٌده لدرجة الندى تبر -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌسمى : نقط مائٌةتحول البخار فً الهواء الجوي إلى   -28
  .االنصهار -د                   التجمد    -ج                          التكاثف -ب     التبخر                     -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛  م15º و قراءة الترمومتر الرطب م5ºإذا كان الفرق بٌن قراءة الترمومترٌن الجاف والرطب  -29
 .  م95º=  الرطوبة النسبٌة      20=  5 + 15=  جافال من الجدول هً :  النسبٌة الرطوبةفإن        

  . م4º -د                         . م95º -ج                         . م16º -ب                        . م12º -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : واحدةعدا  شروط حدوث التكاثفما ٌلً من   -30
 .انخفاض درجة الحرارة تدرٌجٌا   -ب                                            .تشبع الهواء ببخار الماء -أ  

  .رةارتفاع درجة الحرا -د                                               .وجود نوى التكاثف -ج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : نوى التكاثفمن ممٌزات  -31
 .هً دقائق أمالح بحرٌة -ب                                   .جسٌمات الهباء المعلقة فً الهواء - أ
 . صحٌحان ( ب ، ) أكال  من  -د                                          .جمٌعها ال تذوب فً الماء -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لالجئني  )ب( اإلعداديت  رفحمدرست  ذكور  



 أبو عورةأمحد املعلن / أمحد عبد اهلل حل                          م2019 -2018/  1/ ف7 م/ علو هنطقت خانيونس التعليويت – وكالت الغوثتدريباث إثرائيت 
25 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  أشكال التكاثفمن  -32
  كل ما ورد فً ) أ ، ب ، ج ( . -د              . الندى -ج                . الصقٌع -ب              . الضباب - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  هطولأشكال المن  -33
  كل ما ورد فً ) أ ، ب ، ج ( . -د               برد .ال -ج                    ثلج .ال -ب               لمطر .ا - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : واحدة عدا أشكال الهطولما ٌلً من  -34
 . الضباب -د                      . المطر  -ج                        . الثلج -ب                          . البرد -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  ٌسمى متعددة ؤشكالبعلى سطح األرض  نزول الماء -35
  .الضباب  -د                       . ندىال -ج                      . تكاثفال -ب                      . الهطول - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : واحدة عدا ص الضبابخصائما ٌلً من  -36
 .ٌحجب الرإٌة -د    .ٌستمر بعد شروق الشمس -ج    .سحابة بٌضاء -ب     .ٌتكون بالقرب من سطح األرض -أ     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الندىتكوٌن  شروطمن  -37
 .ٌحدث على األسطح الصلبة  -ب                              . ىدرجة حرارته قرٌبة من درجة الند -أ
 .ٌكون على شكل بلورات ثلجٌة  -د                                       . صحٌحان ( ب ، ) أكال  من  -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ٌعمل على  الصقٌعاه مساء  فً لٌالً بالمٌ ري المزروعات -38
 منع تجمد بخار الماء الموجود فً الهواء الجوي. -ب                     رفع الرطوبة النسبٌة فً جو الحقل. -أ
  كل ما ورد فً ) أ ، ب ، ج ( . -د                   منع انخفاض درجة الحرارة للصفر. -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : تعرف بـ المساحاتالمإثرة عمودٌا  على وحدة  القوة -39
 . القوة -د                    . الضغط الجوي -ج            .          الوزن -ب                    . الضغط -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : وحدة المساحةالواقع عمودٌا  على  وزن عمود الهواء -40
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 : بوحدة سرعة الرٌاحتقاس  -51
 كل ما ورد فً ) أ ، ب ، ج ( . -د             . العقدة -ج.                  م/ث -ب               . كم/ساعة -أ
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 : فً نصف الكرة الشمالً من جهة الرٌاح القطبٌةتهب  -52
 . الشمال الغربً -د           . الشمال الشرقً -ج.           الجنوب الشرقً -ب          . الجنوب الغربً -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هً :                            (؛قعند النقطة )على قمة الجبل  درجة الحرارةمن الرسم  -53

           م .11º -بم                                      ºصفر -أ
 م . 37º -م                                      د24º-ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انغؤال انضبٌَ / أازت ادلصطهخ انلهًٌ انذال عهي انلجبساد انزبنَخ :
 . ٌحٌط بالكرة األرضٌة وٌمتد إلى ارتفاعات كبٌرة غالف غازي(    الغالف الجوي   )  -1
 . واء الجويمن اله %75 إلى سطح األرض وتحتوي على أقرب طبقات الغالف الجوي(  الغالف المناخً   )  -2
 . فً جوها وٌنعدم فٌها بخار الماء باالستقرار التامطبقة تتمٌز (     الغالف الطبقً )  -3
 . س°100 وتحترق فٌها الشهب والنٌازك وتقل فٌها الحرارة عن طبقات الغالف الجوي دأبر(      المتوسط    )  -4
 . ن الغالف الجوي وتحتوي على القلٌل من الذراتللطبقة األخٌرة م الغالف الخارجً(     األكسوسفٌر   )  -5
 . إلى الحالة الغارٌة الحالة السائلةالعملٌة التً ٌتحول فٌها الماء من (         التبخر     )  -6
 . إلى الحالة السائلة الحالة الغازٌةالعملٌة التً ٌتحول فٌها الماء من (        التكاثف     )  -7
 . 100% لبخار الماء مقسوما  على محتوى اإلشباع المحتوى الفعلً(   الرطوبة النسبٌة )  -8
 . التً ٌستطٌع الهواء حملها عند درجة حرارة معٌنة الكمٌة القصوى من بخار الماء(        اإلشباع     )  -9
 . ثفكاتلٌة الجدا  تذوب فً الماء مصدرها األمالح البحرٌة تتم علٌها عم دقائق صغٌرة(  نوى التكاثف   )  -10
 . تكاثف بخار الماء على شكل قطرات مائٌة صغٌرة بالقرب من سطح األرض(     الضباب     )  -11
 . الصلبة التً تبرد أثناء اللٌلواألجسام تتجمع على سطح النباتات  قطرات مائٌة(        الندى     )  -12
 . فً المناطق الصحراوٌة والجافة لجٌةشكل بلورات ثتكاثف قطرات الماء على  (  الصقٌع    )  -13
 . فً المناطق الصحراوٌة الجافة بلورات ثلجٌةقطرات مائٌة أو كتلة ضخمة تنتج من تجمع  (      السحب    )  -14
 . تتساقط من الغٌوم نحو سطح األرض كسف صلبةأو  بلورات(       الثلج       )  -15
 . نحو األرض ًمن غٌوم المزن الركامتساقط ت حبات صلبة (       البرد      )  -16
 . على وحدة المساحة الواقع عمودٌا   وزن عمود الهواء ( الضغط الجوي  )  -17
 . المنخفضإلى مناطق الضغط  المرتفعٌنتقل من مناطق الضغط  هواء متحرك(        الرٌاح     )  -18
زئبق مملوءة تماما  بالزئبق ومنكسة فً حوض  سم100طولها نبوبة زجاجٌة مغلقة أ (البارومتر الزئبقً  ) -19

 .  لقٌاس الضغط الجوي
 اراتبجهاز لقٌاس الضغط الجوي ٌتكون من إبرة تتحرك على قرص مقسم إلى ملٌ( البارومتر المعدنً  ) -20

 . أو بوصات خفٌفة تستخدم على نطاق واسعأو ملٌمترات                                
 . نهارا  من البحر إلى الٌابسة  المالمس لسطح األرضهبوب الهواء (  م البحر نسٌ  )   -21
 . لٌال  من الٌابسة إلى البحر  المالمس لسطح األرضهبوب الهواء (  نسٌم البر   )  -22
 . من سطح األرض تهب بالقربهً الرٌاح التً  (  الرٌاح السطحٌة  )  -23
 على محور ٌحٌط به أربع أذرع لها طرف على شكل سهم تدور  نٌةعارضة معد(      دوارة الرٌاح  )  -24

 . الجهات األربعتشٌر إلى                                 
 هً رٌاح ٌقتصر هبوبها على مناطق معٌنة من الكرة األرضٌة وفً فترات محددة(   الرٌاح المحلٌة  )  -25

 . مإخرة المنخفضاتأو  لخماسٌنمقدمة رٌاح افً                                
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 : ثكهًبد يُبعجخ انزبنَخًم انلجبساد / أا نشانضبانغؤال 
 .   طبقًال   فً طبقة الغالف  طبقة األوزون توجد  -1
 .الجاذبٌة األرضٌة     نحو األرض بفعل ٌنجذبوكم    30  ٌتركز تحت ارتفاع  هواء الجويال معظم -2
 .%    21    األكسجٌنبٌنما تبلغ نسبة غاز ؛ %    78   فً الهواء الجوي نٌتروجٌنالتبلغ نسبة غاز  -3
 % .   70  حوالً  نساناإلنسبة الماء فً جسم  -4
 . من مساحة سطح الكرة األرضٌة % 75  أو  3/4  حوالً  الماءٌشكل  -5
 .  أو فً المناطق الزراعٌة والبحرٌة صباح الباكرال   أعلى ما ٌمكن فً  الرطوبةن نسبة تكو -6
 .  مصانعالمخلفات    و   بعاد مخلفات المجاري إ  من خالل   التلوثمن  المٌاه الجوفٌةٌمكن الحفاظ على  -7
 .درجة الحرارة  ارتفعت     كلما  رطوبة النسبٌةالتقل  -8
 .   ثلج ال   و   البرد      و     المطر     لالهطومن أشكال  -9
 .   ٌزداد   فإن الضغط الجوي ، منخفضإلى مكان  مرتفععند السفر من مكان  -10
 .   المنخفض   إلى مناطق الضغط   المرتفع        من مناطق الضغط الرٌاحتهب  -11
 .   معدنًال   و     ئبقًزال   المستخدمة لقٌاس الضغط الجوي  البارومٌتراتمن أنواع  -12
 .   تجارٌةال   و      عكسٌةال   و     قطبٌةال     الرٌاح الدائمةنواع من أ -13
 . ة  القوارب والطائرات الشراعٌتحرٌك   و     تولٌد الكهرباء   فً مجال طاقة الرٌاحاستفاد اإلنسان من  -14
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 :* انغؤال انشاثع/ عهم يب ٍأرٌ رلهَالً عهًًَب دقَقًب 
 لم ٌتم تقسٌمات رأسٌة للغالف الجوي بناء  على الضغط أو كثافة الهواء . -1

 .  كلما ارتفعنا إلى أعلى ٌقل الضغط وكثافة الهواء  ألنه   السبب :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌفضل الطٌارون التحلٌق بطائراتهم فً طبقة الغالف الجوي ) الستراتوسفٌر ( . -2
 .    تخلو من الظواهر الجوٌة كالغٌوم، والضباب، واألمطار/ خالٌة من بخار الماء /  مستقرةألنها طبقة    السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحدث التقلبات المناخٌة فً طبقة الغالف المناخً ) التروبوسفٌر ( . -3
 . بخار الماء   معظم ٌتركز فٌها بسبب الهبوط التدرٌجً لدرجة الحرارة / و   السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د الحرارة كلما ارتفعنا ألعلى من طبقة الغالف الطبقً .تزدا -4
 . الضارة   فوق البنفسجٌة األوزون األشعة طبقة متصاص ال   السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرطوبة فً المناطق الزراعٌة أعلى منها فً المناطق الصحراوٌة . -5
 . عملٌة النتح والتنفس    :الناتجة عن النباتات مثلبسبب العملٌات الحٌوٌة    سبب :ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تروى المزروعات مساء  فً اللٌالً الباردة  . -6
 .   لحماٌتها من أخطار الصقٌع      السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تروى المزروعات بالماء لحماٌتها من أخطار الصقٌع  . -6
 .   ، فٌرفع من درجة الحارة وٌذٌب الصقٌعألن الماء ٌرفع الرطوبة النسبٌة فً هواء الحقل   السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌلجؤ المزارعون فً األٌام الباردة جدا  إلى حرق قطع من المطاط . -6
 .      لحماٌة المزروعات من أخطار الصقٌع     السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باح الباكر .تكون قطرات الندى على أوراق األشجار فً الص -7
 .  تشبع الهواء ببخار الماء النخفاض درجة الحرارة لٌال  و    السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌنقشع الضباب بعد شروق الشمس . -8
 .    قطراته بفعل أشعة الشمس لتبخر   السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قراءة المقٌاس المبلل أقل من قراءة المقٌاس المجفف . -9
 .    )كل تبخر ٌتبعه برودة( تبخر الماء حول المٌزان المبللل   السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 لالجئني  )ب( اإلعداديت  رفحمدرست  ذكور  
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 . الطٌور التحلٌق إلى ارتفاعات عالٌة فً الهواء الجويال تستطٌع  -10
 .    عالٌا   الهواء كثافة لقلة   : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . طبقة الغالف الحراري حرارتها مرتفعة جدا   -11
 .     س مباشرةالشممن تمتص حرارة  لطبقةاذه ه ألن     : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ال تحدث تقلبات جوٌة فً طبقة الغالف الطبقً -12
 .    جافة  وتكون ألنها طبقة مستقرة / ٌنعدم فٌها بخار الماء   : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ارتفاع نسبة الرطوبة فً الصباح الباكر أو عند الغروب -13
 .     الهواء القرٌب والمالمس لسطح األرض نخفض درجة حرارةتغٌاب الشمس  ألنه عند    : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واء على حمل بخار الماء عند انخفاض درجة الحرارة.تقل قدرة اله -14
 .      ببخار الماء الهواء شبعفٌمن بعضها وتقترب جزٌئات الهواء تتقلص     : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٌبرد الماء فً األوانً الفخارٌة صٌفا   -15
 . األوانً الفخارٌة مسامٌة، فٌحدث تبخر للماء بفعل أشعة الشمس، وكل بخر ٌتبعه برودة ( ) ألن السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٌجف الغسٌل صٌفا  أسرع منه شتاء    -16
 ( .  ا  التبخر صٌفمعدل زٌادة لو ،ةألن الهواء ٌكون جافا  بسبب حرارة الشمس المرتفع   )  : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كون فيها الرياح نشطة تيجف الغسيل سريعاً في األيام التي  -16
 . ) بسبب زٌادة معدل البخر من اصطدام الهواء بالمالبس ( السبب :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .% تتساوى قراءتا المقٌاس الجاف والمبلل 100عندما تكون الرطوبة النسبٌة  -17
 .    الهواء ٌكون مشبعا  ببخار الماء ألن    : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ى السائقٌن أخذ احتٌاطات السالمة عند حدوث الضبابٌجب عل -18
 .     األفقٌة على الرإٌة تهملعدم قدر /الضباب ٌحجب مدى الرإٌة األفقٌة      : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ال ٌتشكل الصقٌع فً المناطق البحرٌة  -19
    . ن المناطق البحرٌة )الساحلٌة( ٌكون هوائها رطب )مشبع ببخار الماء( ودرجة حرارة هوائها فوق الصفرأل  السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ة  ٌجب فتح الفم باستمرار والشهٌق بقوة من حٌن آلخر عند السفر ألرٌحا والمناطق المنخفض -20
 .     على جانبً طبلة األذن لمعادلة الضغط المرتفع     : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٌختلف الضغط فً أرٌحا عنه فً مدٌنة رام هللا  -21
 .   الجبلٌة  رام هللا منطقة منخفضة عن مستوى سطح البحر ضغطها مرتفع عكسأرٌحا ألن    : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تشعر بانسداد فً األذنٌن عند السفر على متن الطائرة -22
 .      الضغط الجوي نخفاضال    : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عدم نزول الماء فً كؤس مقلوبة أسفلها ورقة -23
 .     ٌإثر من أسفل ألعلى  الجوى ضغطلا ألن    : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تختلف قراءة البارومتر فً اللٌل عن النهار -24
 .     ونسبة الرطوبة رةالختالف درجة الحرا    : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٌحمل متسلقو الجبال اسطوانات األكسجٌن عند تسلق الجبال -25
 .     )األكسجٌن( بسبب نقص كثافة الهواء    السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ترتفع درجة حرارة الٌابسة بشكل أسرع من ماء البحر نهاراَ. -26
 ( . الحرارة الىوعية للرمل أقل مه الماء  ألن  ) : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لالجئني  )ب( اإلعداديت  رفحمدرست  ذكور  

 لالجئني  )ب( عداديتاإل  رفحمدرست  ذكور  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . حدوث نسٌم البحر -27
 ( . ر الضغط الجوي تخلفا  مدااال   ) : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . حدوث نسٌم البر -28
 ( . تخلفا  مداار الضغط الجوي ال   ) : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حدوث نسٌم الوادي نهارا   -29
 ( . تخلفا  مداار الضغط الجوي ال   ) : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حدوث نسٌم الجبل لٌال . -30
 ( . التخلفا  مداار الضغط الجوي     ) : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تسمٌة الرٌاح الشمالٌة بهذا االسم. -31
  . (   تهب مه الشمال األوه   ) : السبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عندما ٌتشكل الندى والصقٌع تكون السماء صافٌة لٌال   -32

 . (الشمس قريباً من سطح األرض، وعندما تكون السماء صافية تنخفض درجة الحرارةألن وجود الغيوم في الجو يحجز حرارة ) السبب :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . معٌنةٌحدث تكاثف بخار الماء فً الجو عندما ٌبرد الهواء الجوي إلى درجة  -33

 (الهواء مشبعاً تماماً ببخار الماء فيبدأ بخار الماء بالتكاثف على شكل نقاط مائية ) يتكون ندى (  ألنو عند ىذه الدرجة يصبح ) السبب :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تراكم قطرات من الماء على زجاج النوافذ فً أٌام الشتاء -34

 . (الهواء رطب )مشبع ببخار الماء( فيتكاثف بخار الماء على زجاج النوافذ الباردة ألنو في الشتاء يكون)  السبب :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٌكثر تشكل الضباب فً المناطق الصناعٌة وفً مكبات النفاٌات -35

 . ( بخار الماء عليها ثفالمصانع ومكبات النفايات تشكل نوى تكاثف يتكاالدخان والغازات المتصاعدة من  ألن)  السبب :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تقوم سٌارات الدفاع المدنً برش الشوارع بالماء فً أٌام الصٌف الحارة  -36
 . ( درجة حرارة الجو تبرٌد اإلسفلت األسود الحار وتلطٌفل)  السبب :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فضل استخدام زٌر الفخار كإناء للماء المخصص للشرب ٌ -37
 . ( اإلناء فٌبرد الماءفخار ٌحتوي على مسامات ٌرشح منه الماء مما ٌزٌد من رطوبة الهواء حول ) ألن ال السبب :

 . ، فٌحدث تبخر للماء بفعل أشعة الشمس، وكل بخر ٌتبعه برودة ( ) ألن األوانً الفخارٌة مسامٌة سبب :ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يبرا رزوقع أٌ حيذس  ي احلبالد انزبنَخ/ * انغؤال اخلبيظ
 ؟ انعدام الغالف الجوي لألرض -1

 . عدم وجود حٌاة على سطح األرض  :ٌحدث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ وصلت الطٌور إلى منطقة انعدام الهواء فٌها -2
 .     أعلى هذه المنطقةال تستطٌع االرتفاع      :ٌحدث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ فً الغالف الجوي O2))زادت نسبة األكسجٌن  -3
 .خلل فً اتزان الغازات / حدوث حرائق    : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ زادت نسبة الرطوبة فً الغالف الجوي -4
 . تكاثر الكائنات الحٌة الدقٌقة /  صعوبة فً التنفس  : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ تراكم الصقٌع على أوراق النباتات -5
 .موت النبات ٌ : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ ٌاس الجاف والمبللتساوت قراءتا المق -6
 .% / ٌصبح الهواء مشبعا  تماما  ببخار الماء  100تصبح الرطوبة النسبٌة   : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ حدوث عملٌة التبخر دون التكاثف -7
 .   ال تتم دورة المٌاه فً الطبٌعة    : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ صعود الهواء الجوي إلى أعلى -8
 . وضغطه  تقل كثافته    : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ قٌقةتوفرت الرطوبة والحرارة المثالٌة والغذاء للكائنات الد -9
 .  تنمو وتتكاثر   : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ اختالف نسب الغازات المكونة للغالف الغازي لكوكب األرض -10
 .  للغالف الجوي التوازن الغازيفً اختالل   : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ لم ترش المزروعات بالماء عند توقع حدوث الصقٌع -11
 .تتجمد وتموت    : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ نزول عمال مناجم الفحم إلى داخل المنجم -12
 .   داخل المنجم الضغط رتفاعألذان بسبب االشعور باالختناق وألم فً ا  : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ صعود رائد الفضاء على سطح القمر دون بدلة الفضاء -13
 .ٌموت      : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ اختالف الضغط الجوي بٌن منطقتٌن -14
 .    من منطقة الضغط المرتفع إلى منطقة الضغط المنخفض تهب رٌاح  : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ ارتفاع حرارة الٌابسة أعلى من حرارة ماء البحر نهاراَ  -15
 .البحر     نسٌمٌتكون   : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ انخفاض درجة حرارة الجبل أكثر من الوادي لٌال   -16
 .نسٌم الجبل    ٌتكون   : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ على قمة جبلوضع بارومٌتر  -17
 .ٌقٌس ضغط منخفض      : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ وضع البارومٌتر فً منطقة منخفضة كاألغوار -18
 .ٌقٌس ضغط مرتفع      : ٌحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لالجئني  )ب( اإلعداديت  رفحمدرست  ذكور  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : قبسٌ دغت ادلطهوة  ي اجلذلول/ * انغؤال انغبدط
 

 انوالف احلشاسً والف ادلُبخٌان لوجه ادلقبسَخ
 ( كم   .560 – 85)     ( كم   .21 – 0)     سمك الطبقة

 ترتفع فٌها درجة الحرارة .   . ا تقلبات الطقستحدث فٌه   ممٌزاتها

 األاغجني انَُورلوجني لوجه ادلقبسَخ
   2N 2O لكٌمٌائًرمزه ا

    حجم الهواء 1/5/ تقرٌبا  %21 حجم الهواء 4/5/ تقرٌبا   %78 نسبة وجوده

 والف انطجقٌان والف ادلزوعطان لوجه ادلقبسَخ
 ٌوجد ال ٌوجد وجود األوزون

 زكبصفان زجخشان لوجه ادلقبسَخ
 ب البرودةبسب ماءإلى  بخارتحول ال بسبب الحرارة تحول الماء إلى بخار المقصود به

 إلَغبٌا ُجبدان لوجه ادلقبسَخ
 . التنفس / الزفٌر     .   / التنفس النتح    التخلص من بخار الماء

 انظهريح انششلوق لوجه ادلقبسَخ
 ترتفع  .    تنخفض   .    درجة الحرارة
 تقل  .    تزداد   .    الرطوبة النسبٌة

 ُذىان ضجبةان لوجه ادلقبسَخ
 .  مباشرة على األسطح الباردة    بالقرب من سطح األرض   .    مكان التواجد

 صقَعان ُذىان لوجه ادلقبسَخ
 تحت )دون( الصفر  .   فوق الصفر  .   درجة الحرارة النسبٌة له

 .  الصحراوٌة   .  والساحلٌة الزراعٌة والبحرٌة   حدوثه ناطقم

 .  هواء جاف    .   هواء رطب    حالة الرطوبة

  . لنباتات البعلٌةري ا : مهم مٌة أو الضرراأله
 .على المعادن ٌسبب الصدأ ضار:

 ٌتلف المحاصٌل . ضار:

 ادلطش انضهج لوجه ادلقبسَخ
 .  فوق الصفر   .  تحت )دون( الصفر   درجة الحرارة

 األًََويَور انجبسلويَور لوجه ادلقبسَخ
 .  حقٌاس سرعة الرٌا   .  قٌاس الضغط الجوي    االستخدام

 ثَوفشديقَبط  دلواسح انشٍبح لوجه ادلقبسَخ
 .  قٌاس شدة الرٌاح    .  تحدٌد اتجاه الرٌاح   االستخدام

 َغَى انرب َغَى انجذش لوجه ادلقبسَخ
 .  بحرإلى ال ٌابسةمن ال   .   ٌابسةإلى ال بحرمن ال   اتجاه هبوب الرٌاح

 لٌال   .    نهارا    .    وقت حدوثها

أعلى منه  بحرالضغط الجوي فً ال هاسبب حدوث
 .ٌابسةال على

أعلى منه  ٌابسةال علىالضغط الجوي 
 .بحرال على
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 َغَى اجلجم َغَى انوادً لوجه ادلقبسَخ
 إلى الوادي   .من الجبل    .   من الوادي إلى الجبل   اتجاه هبوب الرٌاح

 .  لٌال      .   نهارا      وقت حدوثها

الضغط الجوي فً الوادي أعلى منه فً  سبب حدوثها
 الجبل.

أعلى منه فً  الجبلالضغط الجوي فً 
 .الوادي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انشٍبح احملهَخ انشٍبح انلكغَخ انزجبسٍخانشٍبح  انشٍبح انقطجَخ لوجه ادلقبسَخ
 تستخدم فً المالحة تهب من القطبٌن سبب التسمٌة

معاكسة التجاه هبوب 
 .الرٌاح التجارٌة

 .تهب فً مناطق معٌنة

 متربة حارة باردة / .  ممطرة ودافئة جافة وغٌر ممطرة باردة وجافة ممٌزاتها

 اتجاه هبوبها
 ٌةشرقشمالٌة 

 جنوبٌة شرقٌة.
 .  شمالٌة شرقٌة   
 جنوبٌة شرقٌة  .   

 جنوبٌة غربٌة  .   
 جنوبٌة غربٌة  .   

 .فلسطٌن من جنوبٌةال الجهة
 رٌاح الخماسٌن .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : دذد قَى انشطوثخ انُغجَخ ثبعزخذاو اجلذلول / انغؤال انغبثع
 

 انشطوثخ انُغجَخ انفشق ثني ادلقَبعني قشاءح ادلقَبط ادلجهم ح ادلقَبط اجلبفقشاء
24 19 24- 19 =5 62 % 

8 5 8- 5  =3 63 % 

36 30 36- 30  =6 64 % 

40 35 40- 35  =5 72 % 

25 25 25- 25  =0 100 % 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :لوأعجبة دذلوصهب  ظواهش انزبنَخ لوصيٍ دذلوصهب/ اراش اعى انيٍانغؤال انضب
 

 أعجبة دذلوصهب لوقذ دذلوصهب انظبهشحاعى  انظبهشح

 

 لٌال  .  نسٌم الجبل
الضغط الجوي فً الجبل أعلى منه فً 

 الوادي.

 

 نهارا  .  نسٌم الوادي .
الضغط الجوي فً الوادي أعلى منه فً 

 الجبل.

 

 لٌال  . نسٌم البر .
الضغط الجوي على الٌابسة أعلى منه على 

 بحر.ال

 

 نهارا  .  نسٌم البحر . 

الضغط الجوي فً البحر أعلى منه على 
 الٌابسة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : زبعع / أجت دغت ادلطهوةانغؤال ان
 

 . ( كم  .12 – 0)  : سمكها  التروبوسفٌر )المناخً( .  : (1رقم )اسم الطبقة  -1
 
 . ( كم .50 – 12)  : سمكها  ( .طبقً)ال ستراتوسفٌرال  : (2رقم )اسم الطبقة  -2
 
 . ( كم .85 – 50)  : مكهاس  ( .توسط)الم مٌزوسفٌرال  : (3رقم )اسم الطبقة  -3
 
 . ( كم.560 – 85)  : سمكها ( .حراري)الثٌرموسفٌر ال  : (4رقم )اسم الطبقة  -4
 
 . ( كم.10,000 – 560)  : سمكها اإلكسوسفٌر)الخارجً( .  : (5رقم )اسم الطبقة  -5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : لبشش / فغش ادلشبهذاد انزبنَخ رفغريًا عهًًَب دقَقبً نغؤال انا
 

 . واء من جهة الشمعة ودخولها من جهة عود البخورارتفاع اله -1
 

  . الختالف الضغط عند الفتحتٌن فً األسفل            التفسٌر :
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .( 3( ، )2أعلى من ) الطفل( عند 1)ضغط الهواء  -2
 

  . ادة طول عمود الهواء    بسبب زٌ       التفسٌر :
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . فً الكؤساء مالمستوى ارتفاع  -3
 

  .     هاداخللزٌادة الضغط خارج الكؤس عن الضغط     التفسٌر :
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دخول البٌضة المسلوقة داخل الزجاجة  -4
 

  . لزٌادة الضغط خارج الزجاجة عن الضغط داخلها        التفسٌر :
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عدم نزول الماء من كؤس مقلوب أسفله ورقة -5
 

  .     ب ضغط الهواء الجوي من أسفل إلى أعلىبسب    التفسٌر :
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . حدوث نسٌم البر والبحر -6
 

  .       بٌن البر والبحر لٌال  ونهارا   الجوي الختالف الضغط      التفسٌر :
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :عشش / أازت اعى انشٍبح عهي انكشح األسضَخ  بدًانغؤال احل
 

 .  .      قطبٌة    :رٌاح  -1
 

 .  .     عكسٌة    :رٌاح  -2
 

 .  .     تجارٌة    :رٌاح  -3
 

 .  .     تجارٌة    :رٌاح  -4
 

 .  .     عكسٌة    :رٌاح  -5
 

 .  .      قطبٌة    :رٌاح  -6
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / اراش اعى اجلهبص لواعزخذايه : عشش ٌَانغؤال انضب
 االعزخذاو اجلهبصاعى  شكم اجلهبص

 

 قٌاس الرطوبة النسبٌة .  هٌجرومٌتر. 

 

 قٌاس الضغط الجوي .  بارومٌتر زئبقً . 

 

 قٌاس الضغط الجوي . بارومٌتر معدنً .

 

 تحدٌد اتجاه الرٌاح .     دوارة الرٌاح . 

 

 قٌاس سرعة الرٌاح  .    أنٌمومٌتر .
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 :عشش / أدسط انشكم ادلقبثم لوانزً ميضم دلوسح ادلبء  ي انطجَلخ ، أجت عٍ األعئهخ اُرَخ  ضبنشانغؤال ان
 

 صادر بخار الماء فً الهواء الجوي ؟ما م -1

  ،     المحيطات والبحار واألنيار، والغطاء الجميدي  
 .   التنفسعممية وعممية النتح في النبات، و   

  

 مم تتكون الغٌوم ؟ -2
  .     من تكاثف بخار الماء فً طبقات الجو العلٌا   
 

 ما مصٌر المٌاه المتساقطة من الغٌوم ؟ -3

 ، وعمى التربة وتمشيالمسطحات المائيةتنزل عمى   
  .     في األودية واألنيار، وتتسرب لممياه الجوفية 
 

 ما أشكال تكاثف بخار الماء فً الجو ؟ -4

  .   الُسحب )الغيوم( –الضباب  –الندى والصقيع   
 

 ؟ ذا تتوقع أن ٌحدث لو انعدم تكاثف بخار الماءما -5

  .    وتجف مصادر الماء عمى األرض ،وال يحدث ىطول ،وتصعد لألعمى ،ات المائيةيستمر تبخر المياه من المسطح  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

 
 
 

  غٌةلوحذف الدروس الم التدرٌباتهذه قام بحل 

 ادللهى/ أمحذ عجذ اهلل أثو عًشح
 

  منطقة رفح التعلٌمٌة




