
-ووززااررةة االتربيیة  -االتوجيیهھ االفني االعامم للعلومم   االلجنة االفنيیة االمشتركة للمرحلة االمتوسطة    االصف االتاسع  للفصل االدررااسي االثاني أأسئلة نك ب– -2017االدررااسي االعامم  – 2018  
	  

 	  

 	  

1  
 
ووززااررةة االتربيیة   
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:) في االمربع االمقابل لهھا√(من االعباررااتت االتاليیة وو ضع عالمة لكلااختر ااإلجابة االصحيیحة علميیا :االسؤاالل ااألوولل  

 
1- يیرااتت في جسم االذكر بتأثيیر هھھھرمونن : تحدثث االتغ   
االبرووجستروونن                         ااألددرريیناليین                   ااالسترووجيین                         ستوستيیروونن      االت   

 
 

2- :كيیس  ددااخل يياالذكراالجهھازز االتناسلي توجد االخصيیتيین في    
منياال                                    االرهھھھلي                   االصفن                                             ااألميینوني  

 
 

3- تركيیب يیتكونن فورر اابتعادد االجنيین مسافة قصيیرةة عن االمشيیمة :    
االحبل االسريي                           االمشيیمة                     االكيیس ااألمنيیوني                                   االرحم  

 
4- مرحلة ااكتمالل االنضج االجسديي وواالعاططفي   
  

االصبا                                االشبابب                                االشيیخوخة                               االمرااهھھھقة  
 

علميیا في ة ( خطأ ) للعباررةة غيیر االصحيیحة بيین االقوسيین كلمة ( صحيیحة ) للعباررةة االصحيیحة وو كلم : أأكتباالسؤاالل االثاني
:كل مما يیأتي  

1- (.....................).                            منفصلة إلخرااجج االبوللفي االجهھازز االتناسلي ااألنثويي فتحة االمهھبل    

2- (.....................)                                           معاريیبتانن من االمبيیض وومتصلتانن تقع قناتا االبيیض ق   

3- (.....................)             عندما تولد ااألنثى يیوجد في مبيیضيیهھا كل االبيیض االذيي سيیتكونن ططواالل عمرهھھھا.   

4- (.....................)                              تعد أأكبر خليیة في جسم ااإلنسانن. من االمبيیض االبيیضة االناضجة     

5- (.....................)                                                                يیحدثث ااإلخصابب في عنق االرحم.    

6- االتواائم االمتماثلة تنتج من بويیضة ووااحدةة مخصبة بحيیواانن منويي ووااحد                       (......................)   

7- (.....................)            في مرحلة االنضج( االشبابب ) ال يیحدثث نمو إإضافي بل ااستبداالل للخاليیا االتالفة.     

 

حيیاةة ااإلنسانن ااألوولى:االوحدةة   
االتكاثر في ااإلنسانن ااألوولل:االفصل   
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ة : أأكتب بيین االقوسيین ااالسم أأوو االمصطلح االعلمي االداالل على كل من االعباررااتت االتاليی االسؤاالل االثالث :  
 

1- (.....................)                                                             .قدررةة االكائن االحي على االتكاثر   

2- (.....................)               .االقدررةة على االتكاثر هھديیوول ناضج جنسيیا ااإلنسانناالسن االتي يیصبح فيیهھا    

3- (.....................)                                                              مجوفف ذذيي جدرر عضليیة عضو   

5- (.....................)                          .ااألنثىجسم ىى إإلى خاررجج دديیؤ لي للمرأأةةممر في االجهھازز االتناس   

6- (.....................)        ة االزيیجوتت.عمليیة تتحد فيیهھا خليیة االبيیضة وو خليیة االحيیواانن االمنويي لتكونن خليی   

ا : : أأكمل االفرااغاتت االتاليیة بما يیناسبهھا علميیاالسؤاالل االراابع   
 

1- ..........................لحمايیة االذكر ااإلنساننيیوجد كيیس االصفن خاررجج جسم    

2- يیطلق على خليیط االخاليیا االمنويیة وواالسواائل االغنيیة بالمغذيیاتت ااسم .................   

3- ااألسترووجيین في ...........................هھھھرمونن يیتم إإنتاجج    

4- .......................االبويیضة بالحيیواانن االمنويي ددااخل خصابب عمليیة إإحدثث ت   

5- .........................على تحريیك االجنيین االمضغة االمتكونن من قناةة االبيیض إإلى االرحم  تعمل   

6- ..........................تعاني بعض ااإلناثث بعوااررضض متالززمة ما قبل االحيیض كوجع االرأأسس وو    

7- .........................زمنيیة بيین ااإلخصابب وو االفترةة االحمل في ااألنثى يیمثل اال   

8- .........................في مرحلة ااالنقسامم تنقسم االخليیة االجنيینيیة ( االزيیجوتت ) إإلى ثماني مرااتت    
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االجدوولل االتالي ووااختر من عباررااتت االمجموعة ( بب ) ووأأكتب ررقمهھا أأمامم ما  يیناسبهھا منعباررااتت  االسؤاالل االخامس :
:االمجموعة ( أأ )  

 
 

: ي تعليیال علميیا سليیما: علل لما يیأتاالسؤاالل االساددسس   
 

1- .خاررجج جسم االذكرددااخل كيیس االصفن توجد االخصيیتيین    
....................................................................................................................................................  

 
2- لدووررةة االشهھريیة لألنثى .حدووثث اا   

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

3- .أأهھھھميیة هھھھرمونن ااألسترووجيین وو االبرووجستروونن في ددووررةة االحيیض    
................................................................................................................................................  

 
4- االوررااثيیة في ااألجنة متقارربة جداافي االتواائم االمتماثلة تكونن االصفاتت    

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

5- ة االمبكرةة بزمن االنمو االسريیع . فولتسمى مرحلة االط   
....................................................................................................................................................  

 
6- مرحلة االطفولة هھھھاما في  يیعتبر االلعب جزءاا   

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

االرقم ( أأ )االمجموعة   ( بب )االمجموعة    

(.......)  
 

(.......)  
 

- .االكرووموسوماتت في االحيیواانن االمنويي عددد   

-  .يیجوتت )في االبيیضة االمخصبة ( االز عددد االكرووموسوماتت 

1- كرووموسومم  23   
2- كرووموسومم  46   
3-  كرووموسومم 47 

(.......)  
 

(.......)  
 

- .ااتحادد خليیة االبيیضة ووخليیة االحيیواانن االمنويي لتكويین االزاايیجوتت تكونن عمليیة   
-  .حم في نوباتت منتظمة بداايیة عمليیةاانقباضض وواانبساطط عضالتت االر 

1- االتلقيیح    
2- االوالددةة    
3-  خصابب ااأل 

(.......)  
 

(.......)  
 

- .تكونن مرحلة ن حيیاتنا موولى اا ااالااألنثى عشر شهھر   

-  .في مرحلة إإلى أأقصى ااررتفاعع لهھ وويینضج جنسيیايینمو فيیهھا االجسم  

1- االصبا   
8- االشبابب    
9-  االطفولة 
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ب : ماذذاا يیحدثث في كل حالة من االحاالتت االتاليیة مع ذذكر االسباالسؤاالل االسابع :   
 

1- نمو االخصيیتيین ددااخل جسم االذكر.    

..........................................................................................................................االحدثث:   

:............................................................................................................................االسبب  
 

2- . دمم تخصيیب االبويیضة ع   
..........................................................................................................................االحدثث :   

:............................................................................................................................االسبب   
 

3 ) يیومم ااألوولى من االدووررةة االشهھريیة في جسم ااألنثى .   14ااررتفاعع هھھھرمونن ااالسترووجيین خاللل االـ (   -  
..........................................................................................................................االحدثث :   

:............................................................................................................................االسبب   
 

 
4- يین في االرحم . تلف االمشيیمة أأثناء نمو االجن   

..........................................................................................................................االحدثث :   

.....................:.......................................................................................................االسبب   
 

5- . عدمم تكونن االكيیس ااألمنيیوني أأثناء نمو االجنيین ددااخل االرحم   
..........................................................................................................................االحدثث :   

:............................................................................................................................االسبب   

 
 

يیة : االمفاهھھھيیم االتالخراائط أأكمل االسؤاالل االثامن :   
 

1 – الدورة التتكاثثرييییة :    
 
 
 
 
 
 

االدووررةة االتكاثريیة  

تتكونن من تتكونن من   

...........ددووررةة  :   ...........: ددووررةة    

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

أأهھھھميیتهھا أأهھھھميیتهھا   
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2 – :  دات الممتتعددةالوال   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب كال مما يیلي حسب أأوولويیة حدووثهھا بوضع االرقم االمناسب أأمامم كل عباررةة االسؤاالل االتاسع : ررت  
1- مرااحل االحمل     

 
 الممرححلة الرقم

 -  يینتقل االجنيین بوااسطة ااألهھھھداابب في قناةة االبيیض إإلى االرحم .  

 -  يیتكونن االزيیجوتت وويیقومم بانقساماتت ميیتوززيیة لكي يیشكل جنيینا مضغة . 

 -  االبيیضة بحيیواانن منويي ووااحد . تخصيیب خليیة  

 -  يینغرسس االجنيین في جداارر االرحم وويیتابع ااالنقسامم وواالنمو  . 

 
2- : مرااحل حيیاةة ااإلنسانن    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الممرححلة الرقم

 -  االصبا( لطفولة االمتأخرةة ) 

 -  االمرااهھھھقة 

 -  االمبكرةة  االطفولة 

 -  االشيیخوخة 

 -  مرحلة االنضج ( االشبابب) 

االوالددااتت االمتعدددةة  

...........:  تواائم ...........: تواائم   

مخصبة بحيیواانن منويي ووااحد........... تخصب كل منهھما بحيیواانن منويي...........   

ططريیقة حدووثهھا ططريیقة حدووثهھا   

تقسم إإلى تقسم إإلى   
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:ال يینتمي للمجموعة مع توضيیح االسبب االمربع االذيي للظظاالسؤاالل االعاشر :   
1-  

 
 

..........................................................االباقي  ..........................................................االسبب:  -  

 
 

2-   
 

..........................................................االباقي  ..........................................................االسبب :  -  
 
 

3-    
 

..........................................................االباقي  ..........................................................االسبب :  -  
 
 

4 -  

..........................................................االباقي  ..........................................................االسبب :  -  

 
: االتاليیة  جدااووللفي  كما هھھھو موضح  االناقصأأكمل : االسؤاالل االحادديي عشر  

 
1-  

 

 
2-   

 االمهھبل االقضيیب االمناسل االخصيیة

 الممهببلل الممببييییض الرححم كييییس الصصفن 

 تحطم بطانة االرحم ااإلباضة تقلصاتت االبطن ووجع االرأأسس

 االبلوغغ قدررةة على االتكاثر االنضج االجنسي االنمو االسريیع

 االجهھازز االتناسلي االمؤنث االجهھازز االتناسلي االمذكر ووجهھ االمقاررنة
 .............................. .............................. االغددد االجنسيیة

 ااألسترووجيین .............................. االهھرمونن االمؤثر في االتغيیرااتت االجسيیمة
 .............................. االحيیوااناتت االمنويیة االخليیة االجنسيیة

 ووااحدةة كل شهھر .............................. كميیة ووعددد إإنتاجج االخاليیا االجنسيیة

 االمشيیمة االكيیس ااألمنيیوني ووجهھ االمقاررنة
 .............................. .............................. من االجنيین االموضع

ااألكسجيین وو االفضالتت )  االنقل االمتباددلل للمواادد( مغذيیاتت وو .............................. االوظظيیفة
 . االجنيینبيین ااألمم وو
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3-   

 
 
 
 
 
 

: أأذذكر كال مما يیلياالسؤاالل االثاني عشر :   
1- مظاهھھھر بلوغغ  عند االفتى .   

-  .................................................................  
 

-  .................................................................  
 

-  .................................................................  
 

2 مظاهھھھر االبلوغغ  عند االفتاةة . -  
-  .................................................................  

 
-  .................................................................  

 
-  .................................................................  

 
 

: ثم أأجب عن االمطلوببجيیداا ٬، أأددررسس االرسوماتت االتاليیة االسؤاالل االثالث عشر:   
 

1-   االرسم االمقابل يیوضح االجهھازز االتناسلي االذكريي : 

     - )  .......لغددد االجنسيیة للذكر يیمثلهھا االرقم ( اا   

     - ..........................يیسمى  ) 4 االرقم (االجزء    

     - ........................) 2ررقم( االجزء  يیمثل   

     - ) ......وو(  )......االرقم(  اقناتي االحيیوااناتت االمنويیة يیمثلهھ   

- ) .....االرقم(  مجرىى االبولل يیمثلهھ    

 

 االتواائم غيیر االمتماثلة االمتماثلةاالتواائم  ووجهھ االمقاررنة
عددد االبويیضاتت 
 .............................. ووااحدةة االمخصبة

عددد االمشيیمة  
بحسب عددد االتواائم .............................. لألجنة  

 أأيي أأكثر من ووااحدةة

5  

2  

4  
3  

1  
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2- االشكل االمقابل يیمثل االخصيیة في االجهھازز االتناسلي االذكريي    
 

 - ) ……االحيیوااناتت االمنويیة في االجزء ررقم ( إإنتاججيیتم    

   - )(……تخزنن االحيیوااناتت االمنويیة في االجزء ررقم   

 

 

 
تابع / االسؤاالل االثالث عشر: أأددررسس االرسوماتت االتاليیة جيیداا ٬، ثم أأجب عن االمطلوبب:   

 

3 نثويي : االرسم االمقابل يیوضح جهھازز االتناسلي ااأل -  

     - ..………………عند نضوجج االبيیضة في أأحد االمبيیضيین تنطلق إإلى     

     - ..………………يینتقل االجنيین االمضغة إإلى االرحم بوااسطة   

     - ..………………االنهھايیة االسفليیة للرحم تفتح على قناةة    

     - ااألجزااء االمحدددةة باألحرفف : أأسماءااكتب    

 -  A    يیمثل………………..  

 -   B   يیمثل………………..  

-  C   يیمثل………………..  

 -  D   يیمثل………………..  

 

4 االرسم االتالي يیمثل االدووررةة االتكاثريیة :  -  
  - باضة .  االذررووةة يیسبب ااإل إإلىعندما يیصل هھھھرمونن ااالسترووجيین االذيي يینتجهھ االمبيیض    

- )  .........باضة يیمثلهھا االشكل ررقم : ( مرحلة ااإل   
 

 

 

 

 

 

 

 )1  (  

 )2  (  

 )3  (  

5  4  3  2  1  

ااالسترووجيین   
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تابع / االسؤاالل االثالث عشر: أأددررسس االرسوماتت االتاليیة جيیداا ٬، ثم أأجب عن االمطلوبب:   
 

5- االرسم االتالي يیمثل ددووررةة االتبويیض ٬، ررتبي االمرااحل حسب أأوولويیة حدووثهھا ووذذلك بوضع االرقم االمناسب أأسفل كل شكل    

 

 

 

 

 

 

 

6- االشكل االتالي يیوضح االدووررةة االتكاثريیة عند ااألنثى :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- يیومم . ...............االي  حوددووررةة االتبويیض ووددووررةة االحيیض معا تستغرقق    

- ااألوولى . ...............تتحطم بطانة االرحم خاللل ااأليیامم     

- ...............) يیرتفع فيیهھا معدلل إإنتاجج هھھھرمونن  13 ـ 1ااأليیامم من  (    

- ...............ووثث دعند عدمم ح..............هھھھرموني ااألسترووجيین وواالبرووجستروونن في االيیومم   إإنتاججيیتوقف    

- ) .....من االشكل االسابق تنشأ ووتسمك بطانة االرحم عند االحرفف (    

 

             (.....)               (.....)                   (.....)                     (.....)              (.....)                 (.....)  

(أأ) (بب)  (أأ)   



-ووززااررةة االتربيیة  -االتوجيیهھ االفني االعامم للعلومم   االلجنة االفنيیة االمشتركة للمرحلة االمتوسطة    االصف االتاسع  للفصل االدررااسي االثاني أأسئلة نك ب– -2017االدررااسي االعامم  – 2018  
	  

 	  

 	  

11  
 

تابع / االسؤاالل االثالث عشر: أأددررسس االرسوماتت االتاليیة جيیداا ٬، ثم أأجب عن االمطلوبب:   
 

7 االشكل االمقابل يیوضح االحيیوااناتت االمنويیة حولل االبويیضة . -  

  - فسر اانجذاابب االحيیوااناتت االمنويیة للبويیضة    

 

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

    - خصابب تتم بيین االبويیضة ووحيیواانن منويي ووااحد كيیف تحمي االبويیضة نفسهھا من االحيیوااناتت االمنويیة ااألخرىى ؟ عمليیة ااإل   

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

8 لرسم االمقابل يیوضح االجنيین ددااخل االرحم : اا -  

  - ) .........(   يیمثلهھ االرقم)  ياالرهھھھل( ااألمنيیوني االكيیس   

  - ...............................................أأهھھھميیتهھ :    

- ) فورر اابتعادد االجنيین مسافة قصيیرةة  1االتركيیب ررقم ( يیتكونن    

......................) وويیسمى بـ ............ررقم  (  االتركيیبعن   

 
 

9 حددد نوعع االتوأأمم على االرسم االتالي :  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بويیضة   

حيیوااناتت منويیة   

1  

2  

3  

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

+ ززيیجوتت   

+  

+  

ززيیجوتت  

ززيیجوتت  
..........................

.  
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تابع / االسؤاالل االثالث عشر: أأددررسس االرسوماتت االتاليیة جيیداا ٬، ثم أأجب عن االمطلوبب:   
 
 

10 سنهھ   18االشكل االمقابل يیوضح  ططولل محمد منذ االوالددةة ووحتى عمر -  
   - سنوااتت ؟ 3عندما كانن عمرهه ولهھ سنهھ على طط 12عندما كانن عمرهه يیزيید ططولل محمد  كم   

   -   )...................      (  

   - -ـ12االزيیاددةة في ططولل محمد بيین ما مقداارر   سنهھ ؟ 18  

   -   )................... (  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

11 االرسم االتالي يیوضح مرااحل ااإلنسانن  -  
  - ااكتب أأسفل كل شكل ااسم االمرحلة    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

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

االشيیخوخة  

    18       15     12     9      6       3        

200  
175  
150  
125  
100  
75  

50  

االعمر ( بالسنوااتت )   

االطولل 
( سم )   
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:) في االمربع االمقابل لهھا√ضع عالمة(االتاليیة ووررااتت ن االعبام للك االصحيیحة علميیا ااختر ااإلجابةاالسؤاالل ااألوولل:  
 

1- : في االنظامم االغذاائي  Cمرضض يیحدثث بسبب نقص فيیتاميین    
  
االزهھھھريي                              ااألسقربوطط                             االهھربس                                االسل        

 

 
2- : من االوسائل االطبيیعيیة االدفاعيیة للجسم  ليیستووااحدةة مما يیلي    

 
االلعابب                                االدموعع                 االمضاددااتت االحيیويیة                           االمخاطط         

 
 

3- : فيیرووسس نقص االمناعة االبشريیة يیسبب مرضض   
 

االهھربس                            االمالرريیا                             االسيیالنن                                   ااإليیدزز      
 

4- أأثناء ااستجابة اااللتهھابب يینطلق ............وويیسبب االتوررمم    
  

جسم مضادد                            االهھستاميین                               االمخاطط                                 االلعابب      
 

5- .......:االبنسليین يیعد مثاال لـــ    
 

يیة             االمناعة                              االمضاددااتت االحيیويیة                  االعدووىى                           االمواادد االمسببة للحساس       
 
 

ررااتت االتاليیة بما يیناسبهھا علميیا :: أأكمل كال من االعبااالسؤاالل ااألوولل   
 

.........................االكائناتت االتي تسبب االعدووىى تسمى االكائناتت  .1  

.........................يیصابب ااإلنسانن بالمرضض فيیرووسي أأوو  .2  
.........................يیسبب االكائن االممرضض االمرضض عندما يیدخل االجسم وو .3  

.........................تعيیش في االجهھازز االهھضمي لإلنسانن ددووددةة  .4  

.........................يیفضل غسل االبيیض جيیداا ألنهھ قد يیحتويي على بكتيیريیا   .5  

.........................تسبب ااغلب االكائناتت االممرضة االمرضض عبر ااكتساحح االجهھازز  .6  

......................... .........................تحتويي االدموعع على إإنزيیماتت تدمر االمواادد  .7  

.........................نوعع من االبكتيیريیا يیحدثث ااالستجابة لمحارربة .8  

........................عندما يینتج االجسم ااألجسامم االمضاددةة االخاصة بكائن ممرضض تحدثث مناعة .9  

االوحدةة ااألوولى: حيیاةة ااإلنسانن  
الفصصلل الثثالث: الممرض ووسسائئلل دفاع الججسسم   
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غيیر االصحيیحة  أأمامم االعباررةةيیحة ) أأمامم االعباررةة االصحيیحة ووكلمة ( خطأ ) صحأأكتب بيین االقوسيین كلمة (  االسؤاالل االثاني:
لما يیأتي:  

 

1- (....................)حدووثث ااضطراابب في االجسم يیصابب بمرضض معديي. عنند   

2- (....................)تعيیش االديیداانن االمفلطحة في االعضالتت االهھيیكليیة وواالمعويیة.   

2- (....................)يیمكن أأنن يینتقل فيیرووسس اااليیدزز عن ططريیق لبن االرضاعة .    

3- (....................)فيیساعد في إإبطاء نمو االبكتريیا . االمصابةيیرفع اااللتهھابب ددررجة حرااررةة االمنطقة    

4- (....................)يیستخدمم ااألططباء االمواادد االكيیميیائيیة ووااإلشعاعع لتدميیر االخاليیا االسرططانيیة .   

5- (....................)االحساسيیة خلل جسمي غالبا ما يیكونن مميیتا.    

6- (....................)حيیويیة معيینة.بعض ااألشخاصص لديیهھم حساسيیة لمضاددااتت    

 

يیة:ااكتب بيین االقوسيین ااالسم أأوو االمصطلح االعلمي االذيي يیدلل على كل من االعباررااتت االتال االسؤاالل االثالث:  
 

1- (....................)االكائناتت االتي تسبب االعدووىى .  

2- (....................).بيیعيیة ضد االمرضضمجموعة من االخاليیا ووااألنسجة االتي تعمل كوسائل ددفاعيیة طط   

3- (....................)ماددةة لزجة تبطن أأنسجة ااألنف تنقص االعديید من مسبباتت االمرضض .    

4- (....................)خط ددفاعع عامم ووهھھھو ااستجابة لمحارربة أأيي نوعع من االبكتيیريیا .   

5- ...........)(.........                      االمواادد االتي تسبب ااإلصابة بالسرططانن .    

6- (....................)                      كائناتت ممرضة ميیتة أأوو تم إإضعافهھا .    

7- (....................)                       لدووااء االذيي يیمنع ااإلصابة بالمرضض .اا   

8- .)(...................                 عمليیة إإددخالل االطعم أأوو االلقاحح إإلى االجسم .   

9- ااختاللل تضيیق فيیهھ االممرااتت االتنفسيیة بصوررةة كبيیرةة    (......................)   
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في االجدوولل االتالي ااختر االعباررةة من االمجموعة (بب) ووااكتب ررقمهھا أأمامم ما يیناسبهھا من عباررااتت االمجموعة  االسؤاالل االراابع :
( أأ ) :  

 
علل لما يیلي تعليیال علميیا سليیما :االسؤاالل االخامس:   

1 ااضطراابب االجسم يیختلف عن االمرضض االمعديي.  -  
...........................................................................................................................  

 

2 بل ااستخداامهھ . قاالبيیض  غسلما بيینصح دداائ -  
...........................................................................................................................  

 

3 االحقن االطبيیة لمرةة ووااحدةة فقط . يیجب ااستخداامم -  
...........................................................................................................................  

 
4- االفيیرووساتت تضر بالجسم .    

 

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

5- فاعليیة ضد االكائناتت االممرضة .  خرووجج  االعرقق يیجعل االجسم أأكثر   
........................................................................................................................... .  

 
6- عدمم ااستطاعة االشخص االمصابب باألنيیميیا االمنجليیة إإنتاجج االهھيیموجلوبيین .  

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

7- على االرغم من كونهھ مرضض ووررااثي .مرضض متالززمة ددااوونن  ال يینتقل من جيیل ألخر    
...........................................................................................................................  

 
8- تحرصص ووززااررةة االصحة على تطعيیم ااألططفالل    
 -  ...........................................................................................................................  

 
 
 

9- يیة في حالة ااألمرااضض االفيیرووسيیة. تعتبر االلقاحاتت مهھمة للغا   
 -  ..........................................................................................................................  

 
 

 الممججمموعة ( ب ) الممججمموعة ( أ ) الممنناسسبالرقم 

 ).... (  

 ).... ( 

- االسيیطرةة ووتبدأأ باإلنقسامم سريیعا.خلل يیحدثث عندما تفقد االخاليیا    

-  خلل يیجعل االجهھازز االمناعي يیوااجهھ مواادد غيیر ضاررةة ( ال بكتيیريیة ووال فيیرووسيیة )  

1- االحساسيیة   
2- االسرططانن   
3-  االمناعة االذااتيیة 
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.10- باستخداامم االمضاددااتت االحيیويیة . تعالج ااألمرااضض االبكتيیريیة    
...........................................................................................................................  

 
11- ايیعتبر فقر االدمم االمنجلي ووررااثيی   

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

مماذا ييییححدث في كلل ححالة ممن الححاالت التتالييییة السسؤالل السسادس :   

دما تهھاجم االفيیرووساتت خاليیا االجسم . عن - 1  
-  ...........................................................................................................................  

 
2- عند تعرضض االجسم لألشعة فوقق االبنفسجيیة لمدةة ططويیلة  .   

-  ...........................................................................................................................  
 

3- عند ددخولل االمواادد االبكتيیريیة عن ططريیق االعيین .    
-  ...........................................................................................................................  

 
4- عند ااإلصابة بجرحح في االيید .    

-  ...........................................................................................................................  
 

5- عندما تصاددفف االكريیاتت االليیمفاوويیة أأحد مسبباتت االحساسيیة    
............................................................................................................................  

 
 
 

كال مما يیلي : ااذذكر االسؤاالل االسابع :  
 

ززططرقق اانتقالل مرضض ااإليید .1  
...........................................................................................................................  

أأهھھھميیة االعصاررةة االحمضيیة كوسيیلة ددفاعيیة   .2
...........................................................................................................................  

أأهھھھميیة االهھستاميین كوسيیلة ددفاعيیة. .3  
..........................................................................................................................  

 ة ااالنترفيیروونا كوسيیلة ددفاعيیة أأهھھھميی .4
...........................................................................................................................  
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:أأكمل االجدوولل االتالي  : االثامن االسؤاالل   
 

نوعع االمرضض االسبب   
سرططانن االرئة وواالحلق  

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

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

االتعرضض لألشعة فوقق االبنفسجيیة  

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

االتعرضض االزاائد لإلشعاعع  

فقر االدمم االمنجلي  
 

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

االسل  
 

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

v اقرأ الفقرة التتالييییة ثثم أججب :    

ولكن ال ييییححب طعام الممننزلل ودائئمما سسعييییدة  ي الصصف السساببع الممتتوسسط ييییعييییش في أسسـرةعلي طالب ف 

م الغذائئي . هـــزة ممن الممطاعم ودائئمما ييییصصا ببالتتسسممييییششتتري وججببات ججا  

؟  فهلل تتعرف مما سسببب إصصاببة علي ببالتتسسممم الغذائئي  

..................................................................................السسببب :   

راء وممتتورممة والممننطقة الممججاورة للججرح أصصببححت ححممـــــــزف ححممد في ييییده وهو ييییلعب في الننادي وننــــججرح مم 

رارتتها . ــــــرججة حح رتتفعت د وا  

رارة الممننطقة الممصصاببة ؟ ــــــججة حح هلل تتعرف مما سسببب ارتتفاع در  

 

السسببب : .......................................................................  
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) في االمربع االمقابل لهھا √ضع عالمة ( ة االصحيیحة علميیا لكل من االعباررااتت االتاليیةااختر ااإلجاباالسؤاالل ااألوولل:  

1- :يي تتحركك فيیهھ تمثل االموجاتت االموجاتت االتي تحركك جزيیئاتت االوسط عمودديیا على ااالتجاهه االذ   
جميیع ما سبق                       االسطحيیة                                   االطوليیة              االمستعرضة                 

 
2- تمثل االموجاتت : االموجاتت االتي تحركك جزيیئاتت االوسط  في ااتجاهه  مواازز  التجاهه حركة االموجاتت    

جميیع ما سبق                            االسطحيیة           االطوليیة                                    االمستعرضة              
 

3 - وواالموجاتت االطوليیة يینشأ عنهھا االموجاتت : ااتحادد االموجاتت االمستعرضة    

جميیع ما سبق            االسطحيیة                                       االطوليیة                          االمستعرضة             
 

4- أأحد االموجاتت االتاليیة يیمثل االموجاتت االسطحيیة ووهھھھو  :    

 
 
 
 

5- يین متتاليیتيین أأوو قاعيین متتاليیيین يیمثل : تسمى االمسافة بيین قمت   
  

Wسعة االموجهھ               V سرعة االموجهھ                      λ ططولل االموجهھ                     ƒتردددد االموجهھ      
 

6 - االمسافة االرأأسيیة بيین خط ااألصل ووكل  قمة أأوو قاعع :   

Wسعة االموجهھ                     Vسرعة االموجة                   λططولل االموجهھ                تردددد االموجهھ               

7 - :مر بنقطة خاللل ثانيیة ووااحدةة االتي تااألططواالل االموجيیة عددد     

Wسعة االموجهھ                      Vسرعة االموجهھ                  λ ططولل االموجهھ                تردددد االموجهھ               

8- ) يیساوويي : λ) بطولل االموجة (   ƒحاصل ضربب االتردددد (   

Wسعة االموجهھ                   Vسرعة االموجهھ                        λ ططولل االموجهھ          تردددد االموجهھ                 

9- ووتعاددلل موجة ووااحدةة كل ثانيیة :  ƒووحدةة قيیاسس االتردددد      

االمتر / االثانيیة                )               Sاالثانيیة (                 )       Mاالمتر (             االهھرتز                      
 
 
 

0   1   2   3   4   5  t(s
)  

10 cm  

والضضوء الصصوت المموججات:  الثثاننييییة الوححدة  

المموججات:  األولل الفصصلل  
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العببارة الصصححييییححة وكلممة ( خخطأ) أممام العببارة غييییر الصصححييییححة  أممام( صصححييییححة ) اكتتب كلممة االسؤاالل االثاني :   

في كلل مممما ييییلي:  

 
(.......................)االوسط هھھھو ماددةة تتكونن من جزيیئاتت تشغل حيیزاا من االفرااغغ ووقد يیكونن صلبا أأوو سائال أأوو غاززيیا . .1  

(.......................)                                             يیحتاجج االضوء إإلى ووسط مادديي لكي يینتقل من مكانن آلخر . .2  

(.......................)                                 تدعى االمسافة االرأأسيیة بيین خط ااألصل ووكل قمة ووقاعع بسعة االموجة. .3  

(.......................)                                     . يیزدداادد ترددددهھھھا يسرعة االموجة مع ثباتت ططولهھا االموجعند ززيیاددةة  .4  

 

كال مما يیلي كما هھھھو موضح بالجدوولل االتالي :قاررنن بيین :  االسؤاالل االثالث  

 االموجاتت االمستعرضة االموجاتت االطوليیة ووجهھ االمقاررنة

  االتعريیف
 

-   
 

   لاالشك

ياالطولل االموج  
 

  

  أأمثلة
 

 

 

عباررااتت قمهھا أأمامم ما يیناسبهھا  من كتب ررااختر االعباررةة أأوو االشكل من االمجموعة (بب) وواافي االجدوولل االتالي : االسؤاالل االراابع 
)االمجموعة ( أأ   
 الممججمموعة ( ب )  الممججمموعة ( أ )  الرقم الممنناسسب

(......)  

(......)  

(......)  

 

- االمسافة االرأأسيیة بيین خط ااألصل ووكل قمة ووقاعع .    

- 0بنقطة خاللل ثانيیة ووااحدةة عددد ااألططواالل االموجيیة ( االموجاتت ) االتي تمر   

-  . λبطولل االموجة   ƒتردددد موجة حاصل ضربب  

1- سرعة االموجة   

2- تردددد االموجة   

3-  سعة االموجة  
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تابع / االسؤاالل االراابع : في االجدوولل االتالي ااختر االعباررةة أأوو االشكل من االمجموعة (بب) ووااكتب ررقمهھا أأمامم ما يیناسبهھا  من 
)عباررااتت االمجموعة ( أأ   

 

 الممججمموعة ( ب )  الممججمموعة ( أ )  الممنناسسبالرقم 

(......)  

(......)  

 

- ووحدةة قيیاسس االتردددد :    

- ووحدةة قيیاسس سرعة االموجة :    

 

1- ) (m/sاالمتر/ االثانيیة   

2- ) z Hاالهھرتز (   

3-  )  mاالمتر (  

 
: ماذذاا يیحدثث في كل حالة من االحاالتت االتاليیة : االسؤاالل االخامس  

1- عندما تنتقل االموجة االمستعرضة في ااتجاهه ووااحد    
   - ...........................................................................................................................  
2- عند ااتحادد االموجاتت االطوليیة وواالمستعرضة .    

...........................................................................................................................  
3- عندما تتحد حركاتت االصعودد وواالهھبوطط مع حركاتت االخلف ووااألمامم في االموجاتت االسطحيیة لجزيیئاتت االماء .   

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

عن الممطلوب : ثثم اججب  وممات التتالييییة ججييییدا ٬،ادرس الرسس:  السسؤالل السسادس  

 
1- االشكل االمقابل ررميیت ززجاجة فاررغة في بركة االماء .  في   

    - ؟ ذذاا يیحدثث للزجاجة عند مروورر االموجةما   

    -  ..............................................................................................  

    - ماذذاا يیحدثث لحركة االزجاجة عندما تتضاعف سرعة االموجة ؟   

..................................................................................................  
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2- االرسم االتالي يیوضح نوعانن مختلفانن من االموجاتت .    

    - ٬، ااتجاهه اانتشارر االموجهھ  ٬، ااتجاهه حركة جزيیئاتت االوسط  )   حددد على االرسم  ( نوعع االموجة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تابع / االسؤاالل االساددسس : ااددررسس االرسوماتت االتاليیة جيیداا ٬، ثم ااجب عن االمطلوبب :   

 
3- يیمثل جزئئ ذذلك االوسط :    Aاالسهھم في االشكل االمقابل يیوضح ااتجاهه اانتشارر موجهھ في ووسط ما ٬، وواالجسم    

- عندما تكونن االموجهھ :  Aووضح بالرسم حركة االجسم    
 

موجة ططوليیة :*         
 

إإلى ااألمامم وواالخلف         
 
 

* موجة مستعرضة .                              
إإلى فوقق ووتحت         

 
 
 

4- : االشكل االمقابل يیمثل االموجهھ االسطحيیة    

      - ...............وواالموجهھ .................تنشأ من ااتحادد االموجة   
 

 

A  

ااتجاهه اانتشارر االموجهھ  

-  
......................................................
......................................................
......................................................

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

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

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

...................................................  
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5 ...............االرسم االمقابل يیمثل االموجاتت :  -  

  - )   .....( وو )   .....( االتضاغط يیمثلهھ ررقم    

  - )   .....االتخلخل يیمثلهھ ررقم (    

  - . التجاهه االموجهھ...............تتحركك جزيیئاتت االوسط في ااتجاهه    

 

6 ..............االرسم االمقابل يیمثل االموجاتت : -  

 - ) ........) وو (  .....) وو ( .....(االقمم تمثلهھا ااألررقامم      

 - )  .....) وو (  .....) وو (  ......( االقيیعانن تمثلهھا ااألررقامم    

 - .  على ااتجاهه االموجهھ)   .....( تتحركك جزيیئاتت االوسط في ااتجاهه    

 
 

7 )  C - B - Aاالرسم االبيیاني االمقابل يیوضح ثالثث نغماتت صوتيیة ( -  

  - (.............)االصوتت ااألعلى يیمثلهھ حرفف   

  - ..................................................................االسبب :    

  - (.............)االصوتت االمنخفض يیمثلهھ حرفف    

  - ..................................................................االسبب :    

 

 

حل االمسائل االتاليیة  :االسابع االسؤاالل   

)   ƒ   ûλ  =   Vاالقانونن =    (   *   
1- ) .   m 5) ووططولهھا االموجي ( m/s 50موجة ناتجة عن تحركك سفيینة تسيیر بسرعة  (    
  - ااحسب تردددد االموجة؟   

- ..........................................................................................................االقانونن :   

- ..........................................................................................................االتطبيیق :   

 

             1             2                 3            

1                 3                    5  

          2                 4                    6  
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2 . ) ZH 4) ووتردددد االموجة ( m/s 8سرعة االموجة في االمحيیط هھھھي (   -  

- ااحسب االمسافة بيین كل قمتيین متتاليیتيین ؟   

- ..........................................................................................................االقانونن :      

- ..........................................................................................................االتطبيیق :    

3 . )m 5000) ووططولهھا االموجي ( ZH  40موجة ززلزااليیة ترددددهھھھا  ( -  

  – كم تكونن سرعة هھھھذهه االموجهھ ؟ف   

- ..........................................................................................................االقانونن :      

- ..........................................................................................................االتطبيیق :    
 

سليیما تعليیال علميیا لما يیلي علل : االثامن  االسؤاالل  

1 يینتج عن االموجاتت االسطحيیة حركة دداائريیة  . -  
...................................................................................................................  
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  ااددررسس االرسوماتت االتاليیة ثم أأجب:  االتاسع االسؤاالل 

 
 

v  من خاللل ددررااستك لخوااصص االموجاتت وومن االشكل االذيي أأمامك أأكمل االرسم االبيیاني االتالي
) ʄ) وواالتردددد (  λاالطولل االموجي ( وواالذيي يیوضح االعالقة بيین   

 
 

 λ  
λ  

 
 
 
 

 ʄ  
 
 
 
 
 

v االذيي يیوضح االعالقة بيین امك جيیداا ثم أأكمل االرسم االبيیاني ااددررسس االموجاتت االتي أأم  
سعة االموجة ووططاقة االموجة   

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

سعة االموجة  

ططاقة االموجة  
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) في االمربع االمقابل لهھا√رااتت االتاليیة ووضع عالمة(لل ااألوولل: ااختر ااإلجابة االصحيیحة علميیا لكل من االعاالسؤاا  
1 سرعة االصوتت أأكبر ما يیمكن عند اانتقالهھ خاللل االماددةة :  -  

بخارر االماء                    االهھوااء                   االماء                                                   االحديید                       
 

2- ووحدةة قيیاسس شدةة االموجاتت االصوتيیة(  شدةة االصوتت ) :   
w/m2         االهھرتز (                          االديیسيیبل                   )  2( ووااتت/ ممZH          (             )مم/ثثM/S (  

 
3- تقاسس االجهھاررةة أأوو مستوىى االصوتت بوحدةة :   

w/m2       االديیسيیبل(                 )   2( ووااتت/ ممdB              (      ) االهھرتزZH                   ( )مم/ثثM/S (  
 

أأكتب بيین االقوسيین كلمة( صحيیحة ) اامامم االعباررةة االصحيیحة وو كلمة( خطأ )أأمامم االعباررةة غيیر االصحيیحة في االسؤاالل االثاني:
كل مما يیأتي:  

 

1 (.................)                                    تزدداادد سرعة اانتقالل االصوتت بزيیاددةة مروونة االماددةة.                               -  

2- (.................)                        سرعة االصوتت في االهھوااء االبارردد أأكبر من سرعة االصوتت في االهھوااء االداافئ.              

3- (.................)                         تعتمد سرعة االصوتت على خصائص االوسط االذيي تنتقل خاللهھ.                            

4- (.................)             موجاتت االصوتت االناتجة عن االصيیاحح تحمل ططاقة أأكبر من االطاقة االموجوددةة بموجاتت االهھمس.   

5- (.................)                     ) تسبب تلفا ألذذنيیك.                        db 100ااألصوااتت االتي  تزيید جهھاررتهھا عن (    

6- (.................)        وتر االطويیل االذيي لهھ نفس االخصائص.االوتر االقصيیر في عودد االغناء يینتج ددررجة صوتت أأقل من اال   

7- .......)(..........            نفس تردددد االجسم االمحدثث للصوتت.         عندما يیكونن تردددد موجاتت االصوتت  يیحدثث االرنيین   

8- (.................)                 تستطيیع بعض االحيیوااناتت سماعع أأصوااتت ال يیستطيیع ااإلنسانن أأنن يیسمعهھا.                     

تت االتاليیة بكلماتت مناسبة علميیا:ررااااالسؤاالل االثالث :أأكمل كل من االعب  
1 من سرعة االصوتت في االحديید.   .....................معدلل سرعة االصوتت في االفوالذذ  -  

2- من كثافة االهھوااء عند قمة جبل. .....................كثافة االهھوااء عند مستوىى سطح االبحر    

3- . .....................وو  .....................تعتمد سرعة االصوتت على مروونة االوسط وو    

4- من سرعة االصوتت في االهھوااء االداافئ .   .....................ااء االبارردد معدلل سرعة االصوتت في االهھو   

5- .  في االحنجرةة .....................عندما يیغني شخص ما فإنهھ يیغيیر من تردددد صوتهھ بشد ووااررتخاء     

االموجاتت وواالصوتت وواالضوء االثانيیة:االوحدةة   
االشكل االموجي لصوتت االثاني:االفصل   
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االسؤاالل االراابع : ااكتب بيین االقوسيین ااالسم أأوو االمصطلح االعلمي االذيي تدلل عليیهھ كل من االعباررااتت االتاليیة:  
1- (.................)                                               ااالضطراابب االذيي يینتقل خاللل االوسط على شكل موجهھ ططوليیة.         

2- (.................)                                          ررجوعع جزيیئاتت االماددةة إإلى موضعهھا ااألصلي بسرعة بعد ااضطراابهھا.     

3- (.................)           االتي تمر كل ثانيیة خاللل ووحدةة االمساحاتت االعمودديیة على خط اانتشارر موجة االصوتتكميیة االطاقة    

4- (.................)                                                    شدةة االصوتت االذيي نسمعهھ.                                             

5- (.................)                                                                                                  ووحدةة قيیاسس االجهھاررةة.     

 
االسؤاالل االخامس : ااذذكر كال مما يیلي :   

1 االعواامل االمؤثرةة في سرعة االصوتت : -  
-أأ -بب         .....................  -دد           .....................جج            .....................   .....................  

 
االسؤاالل االساددسس : علل لما يیلي تعليیال علميیا صحيیحا :   

1 يینتقل االصوتت بسرعة أأكبر في االمواادد االصلبة عن االسائلة وواالغاززيیة.  -  
  -  ............................................................................................................................  

 
2- يینتقل االصوتت في االهھوااء االداافئ أأسرعع من االهھوااء االبارردد .    

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

3- تستطيیع بعض االحيیوااناتت سماعع أأصوااتت ال يیستطيیع أأنن يیسمعهھا ااإلنسانن.   
............................................................................................................................ .  

 
االسؤاالل االسابع : ماذذاا يیحدثث في كل حالة من االحاالتت االتاليیة :  

 
1- عندما تساوويي تردددد موجاتت االصوتت مع تردددد االجسم االمحدثث للصوتت نفسهھ .    

............................................................................................................................  
2 ببييییعي للججسسم لصصوت ييییتتوافق تتممامما ممع التتردد الطتتردد مموججات اإذا كان  -  

..................................................................................................  
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من خاللل االشكل االتالي أأجب عن االمطلوبب ::  االثامن االسؤاالل   
 

الننقاط في الششكلييیین تتممثثلل ججزييییئئات الهواء في الححالتتييیین الببارد والدافئ    

 

 

 

 

 

الرقم ( .......) ييییممثثلل الهواء الببارد  -  

............ ممن سسرعة الصصوت في الهواء البباردممعدلل سسرعة الصصوت في الهواء الدافئ  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  2  
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)في االمربع االمقابل لهھا √ضع عالمة (تت االتاليیة وورراالل ااألوولل :ااختر ااإلجابة االصحيیحة علميیا لكل من االعبااالسؤاا  
 

1 تلتقط أأذذنن ااإلنسانن االطبيیعي ااألصوااتت االمنخفضة كالتنفس من:  -  
    )1-15 dB              (                 )2-1Db                  (        )18HZ )                       (2500HZ(  

 
2- ااألسبابب االرئيیسيیة لفقداانن االسمع عند ااإلنسانن :    

جميیع ما سبق         االعدووىى االفيیرووسيیة أأوو االبكتيیريیة         تلف أأوو ثقب االطبلة                      تقدمم االسن                     
3- تسمى االموجة االصوتيیة االمنعكسة بب :   

سرعة االصوتت                   ددررجة االصوتت       شدةة االصوتت                             صدىى االصوتت                     
4- تستخدمم االموجاتت االصوتيیة االمنعكسة صدىى االصوتت في :    

جميیع ما سبق        تحديید موقع االسفن االغاررقة          ااألسماكك   أأسرااببااكتشافف              تحديید عمق االماء            
 

5- ) : ZH   20000االحيیوااناتت االتي تسمع ترددددااتت االموجاتت فوقق االصوتيیة أأعلى من (    

االدالفيین                        االكالبب                        االحيیتانن                                                   االفيیلة       
 
 
 

االسؤاالل االثاني :أأكتب بيین االقوسيین كلمة ( صحيیحة ) للعباررةة االصحيیحة وو كلمة ( خطأ ) للعباررةة غيیر االصحيیحة   علميیا 
في كل مما يیأتي :  

 

1 (.................)                       االدااخليیة في ااإلنسانن تحولل االموجاتت االصوتيیة إإلى االشكل االذيي يیفهھمهھ مخك.   األذن  -  

2- (.................)                              ).                    HZ 20000 -20مدىى االسمع عند ااإلنسانن بوحدةة االهھرتز (    

3- (.................)                            )         ZH  20000االحد ااألعلى للسمع عند ااإلنسانن يیكونن ترددددهه ااقل من(      

4- (.................)                      ).    ZH  180000أأسماكك االرنجة تستطيیع أأنن تسمع أأصوااتت ترددددهھھھا عاليیة تصل(   

5- (.................)              نسانن باستخداامم االموجاتت فوقق االصوتيیة تسمى االصورر االصوتيیة. االصورر االمتكونة لجسم ااإل   

 

تت االتاليیة بكلماتت مناسبة علميیااالسؤاالل االثالث :أأكمل كل من االعبارراا  
 

. ......................يیستخدمم لكشف االموجاتت االصوتيیة االمنعكسة جهھازز  .1  
.......................يیستخدمم ااألططباء لرؤؤيیة ما في ددااخل جسم ااإلنسانن لتشخيیص االحاالتت االموجاتت  .2  
.......................تستخدمم االخفافيیش الصطيیادد االحيیوااناتت االصغيیرةة ظظاهھھھرةة  .3  

 

االوحدةة االثانيیة : االموجاتت وواالصوتت وواالضوء  
االفصل االثالث : ااستخداامم االصوتت   
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يیناسبهھا من عباررااتت االسؤاالل االراابع : في االجدوولل االتالي ااختر االعباررةة أأوو االشكل من االمجموعة (بب) ووااكتب ررقمهھا أأمامم ما 
:االمجموعة ( أأ )  

 
 الممججمموعة ( ب ) الممججممـــوعة ( أ ) الممنناسسب  الرقم
)   (  

)    (  

 

- جزء من ااألذذنن يیجمع االموجاتت االصوتيیة .     

-  جزء من ااألذذنن يینقل االموجاتت إإلى االدااخل .  

1- ااألذذنن االدااخليیة     
2- ااألذذنن االوسطى    
3-  ااألذذنن االخاررجيیة  

 

: االسؤاالل االخامس : ماذذاا يیحدثث في كل حالة من االحاالتت االتاليیة   
1- عند حدووثث إإصابة في االرأأسس وواانفصالل االمطرقة وواالسنداانن وواالركابب.    

............................................................................................................................ .  
2 االتعرضض لألصوااتت االعاليیة لفترااتت ططويیلة.  -  
 - .............................................................................................................................  

 

االتاليیة:لسؤاالل االساددسس : ااكتب بيین االقوسيین ااالسم أأوو االمصطلح االعلمي االذيي تدلل عليیهھ كل من االعباررااتت ا  
1-  (.................) ططريیقة لحمايیة ااألذذنن ووووقايیتهھا من فقد االسمع. 

2-  (.................) جزء ااألذذنن االذيي يیحولل االموجاتت االصوتيیة إإلى االشكل االذيي يیفهھمهھ االمخ. 

3- االموجة االصوتيیة االمنعكسة .        
 

4- االجهھازز االمستخدمم لكشف االموجاتت االمنعكسة.   
 

(.................)  
 

(.................) 
 

: االسؤاالل االسابع : علل لما يیلي تعليیال علميیا صحيیحا  

1 صدىى االصوتت أأضعف كثيیراا من االصوتت ااألصلي االناشئ عنهھ .  -  
 -  .............................................................................................................................  
2- تستخدمم االسفن جهھازز االسونارر.    

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

3- ااإلنسانن سماعهھا .  ال يیستطيیعتستطيیع االكالبب لسماعع أأصوااتت    
 -  .............................................................................................................................  
4- تدبب االفيیلة على ااألررضض عندما تنزعج .    
 -  ..............................................................................................................................  

 
5- يیستخدمم ااألططباء االموجاتت فوقق االصوتيیة .   

-  .............................................................................................................................  
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االسؤاالل االثامن :  حل االمسألة االتاليیة  
)   tû   v     =2dالقاننون =(    *   
1- )   5sصصداه ببعد زممن قدره (فسسممع ٬،  ) m/s 50أطلقت سسفييییننة صصوتتا ننححو قاع ببححر ببسسرعة (    

اححسسب عممق المماء؟  -  
.............................................................................................................................القاننون  -    

 

:الححلل  -   - .............................................................................................................................  

 

 

 
: االسؤاالل االتاسع :ااددررسس االرسوماتت االتاليیة جيیداا ٬، ثم أأجب عن االمطلوبب   

 
1 االرسم االتالي  يیوضح ااستخدااماتت االموجاتت االصوتيیة االمنعكسة .   -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حددد بعض ااستخدااماتت االموجاتت االصوتيیة االمنعكسة :  -  
-  ............................................................................................................................ .  

 

 

v :  اذكري أممثثلة ممن األششييییاء الممننزلييییة التتي تتسستتخخدم المموججات فوق الصصوتتييییة ) :  ب(    

1. ....................................................  

2. ...................................................  

3. ....................................................  
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) في االمربع االمقابل لهھا √ضع عالمة (لتاليیة وواااالعباررااتت  االصحيیحة علميیا لكل مناالسؤاالل ااألوولل : ااختر ااإلجابة   
1 جميیع ما يیلي أأجسامم مضيیئة ما عداا :   -  

ياالضوء االوميیض                  االقمر                                    االنجومم                              االشمس                  
2- أأحد االمصابيیح يیعطي ضوء برتقالي مصفر:    
ضوء بخارر االصودديیومم              ضوء االتنجستيین                      االضوء االفلورريي          مصباحح االتوهھھھج                       
3- نظر باستخداامم : يیعالج قصر اال   

مرآآةة محدبة                           عدسة محدبة                   عدسة مقعرةة             مرآآةة مقعرةة                       
4- االشكل االذيي يیمثل قصر االنظر:   

 
 
 

5- تتكونن نتيیجة تجمع ااألشعة االضوئيیة االصوررةة :    
مركزيیة                      حقيیقيیة                                 تقديیريیة                           خيیاليیة                      
6- االمرآآةة االموجوددةة على جانبي االسيیاررةة تكونن  :    

مسطحة                    مستويیة                                    مقعرةة                                   محدبة              
7- االعدسة تكونن سماكتهھا عند االمنتصف أأكبر منهھ عند حواافهھا :    

االمسطحة                                   االمستويیة          االمقعرةة                                      االمحدبة                 
8- االعدسة تكونن سماكتهھا عند االمنتصف أأصغر منهھ عند حواافهھا :    

االمسطحة                        االمستويیة                             االمقعرةة                        االمحدبة                     
9- : عنند وضضع الججسسم قرييییب ممن السسطح الممقعر للممرآة تتكون صصورتته     

ال تتظهر صصورة للججسسم       أصصغر ممن الججسسم              ممتتسساوييییة ممن الججسسم                  أكببر ممن الججسسم         
 
 

  ةاالعباررةة االغيیر صحيیحة (خطأ) أأمامم االسؤاالل االثاني :أأكتب بيین االقوسيین كلمة (صحيیحة ) أأمامم االعباررةة االصحيیحة وو كلم
1 (.................)                                                     تفقد االمصابيیح االوهھھھاجة معظم ططاقتهھا على صوررةة ضوء . -  

2- (.................)                                                                      يیصدرر بخارر االزئبق ضوء أأززررقق مخضر .    

3- (.................)                                                             . يیمكن إإصالحح قصر االنظر باستخداامم عدسة مقعرةة   

4- ................)(.                                                             لعالجج بعد االنظر توضع عدسة مقعرةة أأمامم االعيین .   

5- (.................)                                                                      .   مرآآيیا مقعرةة توضع على جانبي االسيیاررةة   

6- (.................)                  عندما يینتقل االضوء بيین ووسطيین مختلفيین في االكثافة فانن سرعتهھ ووااتجاهھھھهھ ال يیتغيیراانن.   

7- (.................)      .          االعدسة االمحدبة تكونن صوررةة تقديیريیة إإذذاا ما كانن االجسم موضوعا بيین االعدسة ووبؤررتهھا   

8 (.................)                     ااألشعة االضوئيیة االمتوااززيیة االماررةة خاللل االعدسة االمقعرةة تتفرقق بعيیداا عن بعضهھا. -  

9- (.................)                                                                . ال يیمكن ااستقبالهھا على حائل االصوررةة حقيیقيیة   
 

وواالصوتت وواالضوءاالوحدةة االثانيیة: االموجاتت   
االفصل االخامس: االضوء ووااستخدااماتت االضوء
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اررااتت االتاليیة بما يیناسبهھا علميیا:: أأكمل االعب االسؤاالل االثالث  
1 .......................أأفضل االمصابيیح االضوئيیة إلناررةة االطرقق وواالشوااررعع ضوء  -  

2- .......................ااألشخاصص االمصابونن باألستجماتيیزمم ال يیستطيیع تجميیع ااألشعة االضوئيیة على    

3- .......................ااألشعة االضوئيیة االتي تقتربب من جسم ما تسمى    

4- .......................تسمى االصوررةة االتي ترااهھھھا في االمرآآةة االمستويیة    

5- .......................تسمى االمسافة من االعدسة إإلى بؤررتهھا بـ    

6- .. .بب.....................تسمى االنقطة االتي  تتقابل أأوو تجمع فيیهھا ااألشعة االضوئيیة بعد مرووررهھھھا من االعدسة    

 

أو الممصصطلح العلممي الذي تتدلل علييییه كلل ممن العببارات التتالييییة: االسسم: أكتتب ببييیین القوسسييیین السسؤالل الراببع   

1 (.................)                                                                              شيء يیصدرر ضوء من ذذااتهھ . أي  -  

2- (.................)                                                           يیتوهھھھج. ىوء االذيي يینتج من تسخيین شيء ما حتاالض   

3- االضوء االذيي يینتج من ااصطداامم اااللكترووناتت بجزيیئاتت االغازز في ااألنبوبة االزجاجيیة   

(.................)                                                                                                   عند ضغط منخفض.  

4- (.................)                           مشكلة تحدثث عندما ال تستطيیع االعيین تجميیع ااألشعة االضوئيیة علي االشبكيیة .    

5 ..........)(.......                                                                                عدسة مناسبة لعالجج بعد االنظر -  

6- (.................)                                              االمرآآةة االتي يینحني أأوو يیتقوسس سطحهھا االعاكس جهھة االدااخل .    

7- (.................)                                            االمرآآةة االتي يینحني أأوو يیتقوسس سطحهھا االعاكس جهھة االخاررجج .    

8- (.................)                                                    االماددةة االشفافة تكسر ااألشعة االضوئيیة االماررةة خاللهھا .    

9- (.................)                                                            عدسة سميیكة في االوسط ووررقيیقة عند االحافة .    

10- (.................)                                                            ة ررقيیقة في االوسط سميیكة عند االحافة .عدس   
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االسؤاالل االخامس : في االجدوولل االتالي ااختر االعباررةة أأوو االشكل من االمجموعة (بب) ووااكتب ررقمهھا أأمامم ما يیناسبهھا من عباررااتت 
االمجموعة ( أأ ):  
 الممججمموعة ( ب ) الممججمموعة ( أ ) الرقم الممنناسسب 

)  (  

)  (  

 

- مرآآةة منحني سطحهھا االعاكس إإلى االدااخل.    

-  مرآآةة منحني سطحهھا االعاكس إإلى االخاررجج.  

1- مقعرةة   

2- محدبة   

3-  مستويیة 

)   (  

 )   (  

 

- تكونن صورراا لألشجارر على سطح االماء االرااكد.    

-  ررؤؤيیة االقلم االموضوعع بالماء كأنهھ مكسورر .  

1- االضوءحيیودد    

2- اانكسارر االضوء   

3-  اانعكاسس االضوء 

 
لل لما يیأتي تعليیل علميیا صحيیحااالسؤاالل االساددسس: ع  

1 مصباحح االتنجستيین مملوء بغازز هھھھالوجيیني . -  
  -  ...................................................................................................................................  

 
2- يیتم ططالء االمصابيیح االفلورريیة بطبقة من االفسفورر .    

...................................................................................................................................  
3- مجالل ررؤؤيیة االطائر أأووسع من مجالل ررؤؤيیة ااإلنسانن .    

-  ...................................................................................................................................  .  
 

4- ال يیستطيیع ااألشخاصص االمصابونن باالستجماتيیزمم ررؤؤيیة االصورر بوضوحح .   
-  ....................................................................................................................................  

 
5- إلصالحح ااضطرااباتت االعيین توضع عدسة مقعرةة أأوو محدبة أأمامم االعيین.   

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

6- . قد ترىى صوررةة مقلوبة وو مصغرةة عند ااستخداامك لمرآآةة مقعرةة    
 

...................................................................................................................................  
7- يیتغيیر ااتجاهه االضوء عند اانتقالهھ بيین ووسطيین شفافيین مختلفيین .    

-  ...................................................................................................................................  
 

8- االمراايیا االجانبيیة للسيیاررااتت محدبة .   
.......................................................................................................................................  
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االسؤاالل االسابع : قاررنن بيین كل مما يیلي في االجدااوولل االتاليیة   
 ضوء بخارر االصودديیومم االضوء االفلورريي ووجهھ االمقاررنة

....................... لونن االضوء  .......................  

....................... كفاءةة االمصباحح  .......................  

....................... نوعع االغازز ددااخل االمصباحح  .......................  

 
 ططولل االنظر قصر االنظر ووجهھ االمقاررنة

....................... ااألشيیاءال يیستطيیع ررؤؤيیة   .......................  

....................... يیعالج بعدسة  .......................  

 
 االمرآآةة االمحدبة  االمرآآةة االمقعرةة  ووجهھ االمقاررنة

....................... جهھة اانحناء االسطح االعاكس  .......................  
....................... نوعع االصوررةة االمتكونة لجسم قريیب  .......................  
....................... إإمكانيیة ااستقبالهھا على حائل  .......................  

 
االثامن  : ماذذاا تتوقع أأنن يیحدثث في كل من االحاالتت :االسؤاالل   

 
1 عندما تنظر في مرآآةة االمنزلل .   -  

-  ...................................................................................................................................  
2- عند ووضع جسم على بعد قريیب من سطح مرآآةة مقعرةة .    

-  ...................................................................................................................................  
 

االسؤاالل االتاسع : ااددررسس االرسوماتت االتاليیة ثم أأجب عن االمطلوبب :   
 
 

1 االرسم االمقابل بوضح عيیوبب شائعة لإلبصارر :  -  
  - )    1عيیب قصر االنظر يیمثلهھ االشكل ررقم (    
  - .......................يیعالج باستخداامم :    

 
 
 
 

 )1   (          )2 (  
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2- االرسم االتالي يیوضح قانونن ااالنعكاسس :   

  - –حددد أأسماء ااألشعة ( ساقط   –منعكس   االعمودد ) على االرسم .   

 - ااحسب قيیم كل من االزوواايیا في االشكل ؟    

- – 90) تساوويي :  1االزااوويیة ررقم (    30  =.......................  

- .......................) تساوويي :  2االزااوويیة ررقم (    

- ززااوويیة االسقوطط تساوويي ززااوويیة ااالنعكاسساالسبب :    

- – 90) تساوويي :  3االزااوويیة ررقم (    60  =.......................  

 

 

 

3 عنند وضضع القلم في الححوض ننراه ببالششكلل التتالي  -  

وضضح السسببب في ظهور القلم ببهذا الششكلل ؟ -  

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

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

 

أأكمل االمطلوبب في االمخططاتت االتاليیة :االسؤاالل االعاشر :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

300  3  2  1  

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

تستخدمم في عالجج ططولل االنظر  

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

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

قسم إإلىنت  
 

االعدساتت  

تستخدمم في عالجج .............. 
.......................  
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في االمربع االمقابل لهھا √)االسؤاالل ااألوولل: ااختر ااإلجابة االصحيیحة علميیا لكل من االعباررااتت االتاليیة بوضع عالمة(  
     1 يیعتبر ااأللمونيیومم من االمواارردد :  -  
االطبيیعيیة              غيیر االمتجدددةة                  االكيیميیائيیة                      االمتجدددةة                    

 
2- يینتمي لمجموعة االمواارردد االمتجدددةة :  الووااحد مما يیلي    

االماء                     االهھوااء                             االشمس               ااأللومنيیومم                    
 

- أأحد االخاماتت االتاليیة ال يیستخرجج من االمناجم االعميیقة :  3      
 

االيیورراانيیومم         االجراانيیت                         االبوتاسيیومم                   االرصاصص              
 

- ووااحد مما يیلي ليیس من مواارردد االوقودد ااألحفورريي :             4      
االماء         االغازز االطبيیعي                      االبتروولل                االفحم                                   

 
- ووااحد مما يیلي ليیس من أأنوااعع االفحم :        5      

االبراافيین                  ااألنثرااسيیت             االفحم االبيیتوميیني            االخشب االمتفحم              
 

     6 عند تكريیر االبتروولل يیكونن أأعلى منتج من :   -  
االوقودد االنفاثثغازز ططبيیعي              اال               االجاززووليین                  االكيیرووسيین                      

 
 

7- من االمنتجاتت االبترووليیة ليیسووااحد مما يیلي    
االكيیرووسيین                 فحم االكوكك            ززيیوتت االتشحيیم                           االجاززووليین          

 
8- يینتمي االي مصاددرر االطاقة االمتجدددةة :   الووااحد مما يیلي    

االطاقة االشمسيیة            ططاقة االماء           ططاقة االريیاحح            االغازز االطبيیعي                    
 
 

اررااتت االتاليیة بما يیناسبهھا علميیاأأكمل كال من االعباالسؤاالل االثاني :   
 1 . .......................وو . ......................وو . ......................االمواارردد االمتجدددةة منهھا  -  

 2- . .......................فحم صلب يیتكونن في االمرحلة االراابعة من مرااحل تكونن االفحم     

 3- .......................ووقودد أأحفورريي يیعتبر أأقل كثافة من االبتروولل    

 4- .......................يیستخدمم االبخارر وواالماء االحارر االمتصاعد من ااآلبارر في    

 5- .......................تنتج االكهھرباء بإددااررةة االماء االمندفع عن ططريیق    

 6- .......................في االشكل االمقابل مصدرر االطاقة ااألكثر ااستخدااما هھھھو    

بتروولل
40%  

%22فحم   

غازز 
ططبيیعي 
23%  

%7ططاقة نووويیة  

%8ططاقة  كهھروومائيیة  

االوحدةة االثالثة : ااستكشافف ااألررضض   
االفصل ااألوولل : مصاددرر االطاقة وواالمصاددرر االمعدنيیة   
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ااالسم أأوو االمصطلح االعلمي االذيي تدلل عليیة كل من االعباررااتت االتاليیة: االسؤاالل االثالث : ااكتب بيین االقوسيین  
 

1- (.................)                                             غنى بالمعدنن يیمكن ااستخرااجهھ لصنع منتجاتت معدنيیة.     صصخخر    

2- (.................)                                      مواارردد تظل متوفرةة في االطبيیعة لقدررتهھا على االتجديید ووااالستمراارر.      

3- (.................)                                              االوقودد االذيي يیتم ااستعمالهھ إلنتاجج االطاقة ااألحفورريیة.                

4- (.................)                                                   خليیط سائل من االهھيیدررووكربونن.                                  

5- (.................)                                                                                 االكهھرباء من االماء االمندفع إإنتاجج   

 
ووكلمة خطأ أأمامم االعباررااتت غيیر االصحيیحة لكل مما يیأتي:االسؤاالل االراابع: ااكتب كلمة صحيیحة أأمامم االعباررااتت االصحيیحة   

 
1 (.................)معظم ااستخدااماتت االفحم في إإددااررةة محطاتت توليید االكهھرباء .                     تتننححصصر-  

2- (.................)             يیستخدمم عنصر االزررنيیخ كوقودد للطاقة االنووويیة .                                  

3- (.................)                   تعتبر االشمس من االطاقاتت االبديیلة.                                            

4- (.................)ططاقة كهھربائيیة. إإلىاالخليیة االشمسيیة االمصنوعة من االيیورراانيیومم تحولل االطاقة االشمسيیة    

 

 االسؤاالل االخامس : ااذذكر كال مما يیلي
 

1 االطرقق االمختلفة للبحث عن االبتروولل وواالغازز االطبيیعي  -  
 -  ...............................................................................................................................  
 
2- ااستخدااماتت االفحم.    
  - ...............................................................................................................................  
 
3- ااستخدااماتت االبتروولل وواالغازز االطبيیعي.    
 -  ...............................................................................................................................  
 
4- تأثيیرااتت االوقودد ااالحفورريي علي االبيیئة .    

...............................................................................................................................  
 
5- أأنوااعع االطاقة االبديیلة.    
 -  ..............................................................................................................................  
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 السؤاالل االساددسس : صنف كل مما يیلي كما هھھھو موضح بالجدوولل االتالي: 
1 -االمواادد (  ماء   - -فحم     -هھھھوااء     -نباتت     -ااأللومنيیومم    روولل ) ززيیت االبت    

 مواارردد متجدددةة مواارردد غيیر متجدددةة
.......................  .......................  

 

2 -االعمليیاتت (  االمنجم االشراائطي  - -االتحجيیر    االتفجيیر)  حسب ططريیقة حدووثهھا      
 ااستخرااجج االخامم من خاللل

حفر أأنفاقق أأوو ممرااتت االصخورر   
ااستخرااجج االخامم من خاللل شق أأخدوودد في 

 االصخورر 
 ااستخرااجج االخامم من خاللل

إإززاالة االصخورر   
.......................  .......................  .......................  

 

3 -االمعاددنن(االملح - -االفحم  –االجراانيیت   -االرخامم  -االيیورراانيیومم  -االرصاصص  -االحجر االجيیريي االبوتاسيیومم) حسب ططريیقة   
ااستخرااجهھا.         

 
االعميیقةاالمناجم  االمناجم االسطحيیة  االمناجم االمكشوفة 
.......................  .......................  .......................  

 
4- -أأنوااعع االوقودد (   االفحم    -االغازز االطبيیعي   االبتروولل )    

 خليیط االغاززااتت االهھيیدررووكربونيیة صخر ررسوبي عضويي من االكربونن خليیط سائل من االمركباتت االهھيیدررووكربونة
.......................  .......................  .......................  

 
-االطاقاتت االبديیلة ( ططاقة كهھروومائيیة  -7 -ططاقة االحرااررةة ااألررضيیة   -ططاقة االريیاحح     -5  االطاقة االشمسيیة )  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تستخدمم االبخارر االمنطلق من تحت 
 ااألررضض إلنتاجج االكهھرباء

تستخدمم االماء االمندفع 
 لتوليید االكهھرباء

تستخدمم ططوااحيین هھھھواائيیة 
 لتوليید االكهھرباء

تستخدمم خاليیا مصنوعة من 
 االسيیلكونن لتوليید االكهھرباء

.......................  .......................  .......................  .......................  
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 االسؤاالل االسابع : ررتب كال مما يیلي حسب أأوولويیة االحدووثث ٬، ووذذلك بوضع االمناسب أأمامم كل عباررةة مما يیلي :  
 

1 مرااحل تكونن االفحم. -  
- ) يینضغط االخشب االمتفحم وويیتكونن االليیجنيیت .  (   

 - ) تتحلل أأووررااقق ووأأغصانن ووفرووعع االنباتت مكونة االخشب االمتفحم   (   

 - بيیتيیوميیني بوااسطة تزاايید االحرااررةة وواالضغط) تحولل االليیجنيیت االي فحم   (   

 - ) تحولل االفحم االبيیتيیوميیني إإلي فحم اانثرااسيیت بوااسطة االحرااررةة  وواالضغط   (   

 
2- ررتب مرااحل تكونن االبتروولل من بقايیا االحيیوااناتت .   

- ) حولت االحرااررةة وواالضغط االرووااسب االي صخر ووبقايیا االحيیوااناتت وواالنباتت االي بتروولل .   (   

- ااناتت وواالنباتاتت ووتستقر في قاعع االمحيیط ووتتغطي بالرووااسب . ) تموتت االحيیو  (   

- ) يیتسربب االبتروولل خاللل مساماتت االصخورر ووعندما يیصل لصخر االطفل يیتوقف وويیتجمع في خزااناتت .  (   

 

3 مرااحل االتنقيیب عن ررووااسب االبتروولل في االمحيیط أأوو االبحر. -  

- ) نقل االبتروولل في خط أأنابيیب .  (   

- ررضض ووصوال للبتروولل .) حفر بئر من سطح ااأل  (   

- ) إإقامة ررصيیف لتثبيیت منصة االحفر.  (   

- ) بناء تركيیب ططويیل يیسمي منطقة االحفر .  (   

- ) ووصولل االحفارر لرووااسب االبتروولل وويیضخهھ إإلى االسطح.   (   

 
4- ررتب مرااحل االحصولل علي ططاقة االحرااررةة ااألررضيیة .   

- ووتحويیلهھ إإلي بخارر.) تقومم االصخورر االنارريیة االساخنة بتسخيین االماء االجوفي   (   

 - ) تحصر االصخورر االماء االجوفي وواالبخارر تحت االسطح.   (   

 - ) تسخن االمجما االصخورر االنارريیة.   (   

 - )  تتكونن خزااناتت االحرااررةة ااألررضيیة.  (   
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 االسؤاالل االثامن : عللي لما يیلي تعليیال علميیا سليیما 
1 االوقودد االذيي يیتم ااستعمالهھ إلنتاجج االطاقة ااالحفورريیة بالوقودد ااألحفورريي . ييییعرف  -  
  -  ...............................................................................................................................  
 
2- من أأكثر أأنوااعع االفحم ااستخدااما. االفحم االبيیتوميیني   
  -  ...............................................................................................................................  
 
3- يینتج فحم ااألنثرااسيیت كميیة كبيیرةة من االحرااررةة ووقليیلة من االتلوثث عند ااالحترااقق.     
  - ...............................................................................................................................  
 
4- يیطفو االغازز االطبيیعي فوقق ززيیت االبتروولل .    
   -  ...............................................................................................................................  

 
5- لجوء االعلماء للبحث عن بداائل مصاددرر االطاقة.    
   -  ............................................................................................................................... .  

 
قاررنن بيین كال مما يیلي كما هھھھو موضح بالجدوولل االتالي : االسؤاالل االتاسع :  

 

 

 

 

 

 

 االمواارردد غيیر االمتجدددةة   االمواارردد االمتجدددةة  االمقاررنةووجهھ 

 ....................... ....................... االتعريیف  

 ....................... ....................... مثالل 

 االفحم االبيیتيیوميیني االليیجنيیت ووجهھ االمقاررنة

 ....................... ....................... نسبة االكربونن

 ....................... ....................... نسبة االملوثاتت
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قاررنن بيین كال مما يیلي كما هھھھو موضح بالجدوولل االتالي : تابع / االسؤاالل االتاسع :  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ااألنثرااسيیت االخشب االمتفحم  ووجهھ االمقاررنة

 نسبة االكربونن
....................... ....................... 

 ....................... ....................... ننسسببة المملوثثات

 االغازز االطبيیعي  االبتروولل   ووجهھ االمقاررنة

 االتعريیف
....................... ....................... 

 ....................... ....................... مكانن االتوااجد في باططن ااألررضض

 االطاقة االكهھروومائيیة  ططاقة االريیاحح  ووجهھ االمقاررنة 

 االمميیزااتت
....................... ....................... 

 ....................... ....................... االعيیوبب

 االطاقة االشمسيیة  االطاقة االنووويیة    ووجهھ االمقاررنة 

 االمميیزااتت
....................... ....................... 

 ....................... ....................... االعيیوبب
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لتكونن صحيیحة علميیاخريیطة االمفاهھھھيیم االتاليیة  أأكملاالسؤاالل االعاشر :  
1 ممصصادر الطاقة :  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

مصاددرر االطاقة  

........

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

غيیر متجدددةة  

تشمل تشمل   

مثل مثل   

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

االبتروولل   

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

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

تشمل  .......................  

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

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

االطاقة االمستخرجة من 
االماء  

	مراحل تكون الفحم   

يتميز مبلمس ناعم ويحتوي 
85% من الكربون ومن 

	أشهر أنواع الفحم في العالم   

 	  

أول مراحل تكون الفحم 
ويحتوي نسبة عالية من 

	الكربون واملاء   

فحم يتكون عندما ينضغط 
اخلشب املتفحم يحتوي 
	نسبة 40% من الكربون   
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االسؤاالل االحادديي عشر : ماذذاا يیحدثث في كل حالة من االحاالتت االتالي:  

1- عندما يیذووبب االمعدنن في االماء االجوفي االحارر.    
  -  ...............................................................................................................................  

 
2- عندما يینضغط االخشب االمتفحم وويیمر عليیهھ االزمن .    

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

عند ززيیاددةة االضغط وواالحرااررةة على االليیجنيیت. 3  
...............................................................................................................................   .  

 

    4 عندما تحصر االصخورر االماء االجوفي وواالبخارر تحت سطح ااألررضض .  -  
     -  ................................................................................................................................  

 
     5 اصصطدام ننييییوتترون سسرييییع ببننواة الييییوراننييییوم.  -  

 - ...............................................................................................................................  

 

:ثم أأجب عن االمطلوبباالسؤاالل االثاني عشر: ااددررسس االرسم االتالي ٬،   
1- .......................االشكل االمقابل يیعتبر من االمناجم :     
     - أأخرىى للمناجم : أأنوااععااذذكر    

- .......................  
- .......................  

 
 
 

********************************************************************  
 
 

اانتهھت ااألسئلة  
 

 

 


