
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 

     الرياضيات           االجتماعيات                    ةتطبيق المناهج اإلماراتي

 العلوم               االسالمية              الصفحة الرسمية على التلغرام

                     االنجليزية            الصفحة الرسمية على الفيسبوك

    اللغة العربية          التربية االخالقية لجميع الصفوف

 التربية الرياضية

 قنوات الفيسبوك            قنوات تلغرام      جموعات الفيسبوكم      .  لغرامالتجموعات م

 الصف األول            الصف األول             الصف األول               الصف األول

 الصف الثاني            الصف الثاني              الصف الثاني              الصف الثاني

 الصف الثالث              الصف الثالث           الصف الثالث              الصف الثالث

 الصف الرابع            الصف الرابع            الصف الرابع              الصف الرابع

  الصف الخامس          الصف الخامس          الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس           الصف السادس          الصف السادس            الصف السادس

    الصف السابع             الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن             الصف الثامن           الصف الثامن              الصف الثامن

             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanahj.UAEapplication
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanahj.UAEapplication
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanahj.UAEapplication
https://t.me/joinchat/AAAAAEgEzCRG4HAmtYbzRg
https://t.me/joinchat/AAAAAES-_Zlzbn42uc9WHQ
https://t.me/uaecourse
https://t.me/joinchat/AAAAAEm76tS5Zh785a4oQA
https://t.me/joinchat/AAAAAEZ-ehOKGbwHSJjiQw
https://www.facebook.com/groups/uaecourse/
https://t.me/joinchat/AAAAAE0V-XOlyujfjPuVOA
https://t.me/joinchat/AAAAAE1vMTTy8PHHU9RsCQ
https://t.me/joinchat/AAAAAEffrPVlEZgPSGGgPA
https://t.me/joinchat/AAAAAEffrPVlEZgPSGGgPA
https://t.me/joinchat/AAAAAEffrPVlEZgPSGGgPA
https://t.me/joinchat/AAAAAE2IulBYOFLqOlY1Lw
https://t.me/joinchat/DjFEa0D-l0sgFHf9WwC2hQ
https://www.facebook.com/groups/grade1uae
http://t.me/gade1ae
http://facebook.com/grade1uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0A7OrRmI4j2i4Z4NA
https://www.facebook.com/groups/grade2uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEQ58-QfJyDQcOUxvw
http://facebook.com/grade2uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0DDjJph02LGlI4qBg
https://www.facebook.com/groups/grade3uae
https://t.me/joinchat/AAAAAELhWmITKTGJRVAk1Q
http://facebook.com/grade3uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0FLH9TtDWFkOjWH1A
https://www.facebook.com/groups/grade4uae
http://t.me/grade4ae
http://facebook.com/grade4uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0EQPwOoEmO7Sb6LBQ
https://www.facebook.com/groups/grade5uae
http://t.me/grade5uae
http://facebook.com/grade5uae
https://t.me/joinchat/DjFEaz_YsbyToDXmCN4mqg
https://www.facebook.com/groups/grade6uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEQg-NDPGIHXsf5P0A
http://facebook.com/grade6uae
https://t.me/joinchat/DjFEaz8B10Mz_BWyE3LAjQ
https://www.facebook.com/groups/grade7uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEITFu3xX67Y0Q4lQQ
http://facebook.com/grade7uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0BxZ9P6t-OV9OR7mA
https://www.facebook.com/groups/grade8uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEG2y5cRj38xcJG4gQ
http://facebook.com/grade8uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0EAZ_q-2I_eo8A7Mg
https://t.me/joinchat/DjFEa0EAZ_q-2I_eo8A7Mg
https://t.me/joinchat/DjFEa0EAZ_q-2I_eo8A7Mg
https://www.facebook.com/groups/grade9uae
http://t.me/uaegrade9
http://facebook.com/grade9uae
http://facebook.com/grade9uae
http://facebook.com/grade9uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0gFLJfuIxh-0VoHFA
https://www.facebook.com/groups/grade16uae
https://t.me/joinchat/AAAAAFf69lOjfVinfJlT8A
https://t.me/joinchat/AAAAAFf69lOjfVinfJlT8A
https://t.me/joinchat/AAAAAFf69lOjfVinfJlT8A
http://facebook.com/grade16uae
http://facebook.com/grade16uae
http://facebook.com/grade16uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0GDFSei56qzz1zGMw
http://facebook.com/groups/grade10uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEOMDBF7OjgQS73FzA
https://t.me/joinchat/AAAAAEOMDBF7OjgQS73FzA
https://t.me/joinchat/AAAAAEOMDBF7OjgQS73FzA
http://facebook.com/grade10uae
http://facebook.com/grade10uae
http://facebook.com/grade10uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0H4FD5ZA1P0W6I-rg
http://facebook.com/groups/grade10uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEL5QYNtg8YS1J3DbA
http://facebook.com/grade13uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0D_NdKzhx-zIh6TTw
https://www.facebook.com/groups/grade11uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEN6X_LlGDHlz2j_UQ
https://t.me/joinchat/AAAAAEN6X_LlGDHlz2j_UQ
https://t.me/joinchat/AAAAAEN6X_LlGDHlz2j_UQ
http://facebook.com/grade11uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0IsMWbnWNqaTk2M6Q
https://www.facebook.com/groups/grade11uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEMHUvahErPe6ifLiw
https://t.me/joinchat/AAAAAEMHUvahErPe6ifLiw
https://t.me/joinchat/AAAAAEMHUvahErPe6ifLiw
http://facebook.com/grade14uae
https://t.me/joinchat/DjFEaz7Lcs-QPaznN63pqg
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEN6X_LlGDHlz2j_UQ
http://facebook.com/grade12uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0GcrRdbDu9kqm4QHw
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEO2CGfLKNQR1Pk3ew
https://t.me/joinchat/AAAAAEO2CGfLKNQR1Pk3ew
https://t.me/joinchat/AAAAAEO2CGfLKNQR1Pk3ew
http://facebook.com/grade15uae
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 الثاني والثالث ينالفصلين الدراسي
 

 ( 8102ـ 8102الدراسي  للعام)

 

 مهارات الفصل الدراسي الثالث  مهارات الفصل الدراسي الثاني  

 الصوت 1 العناصر 1

 الضوء 2 المركبات والتغيرات الكيميائية 2

 المعادن 3 االحماض والقواعد واالمالح 3

 الصخور  4 القوى والحركة  4

 التربة 5 الشغل والطاقة  5

 التكنولوجيا وحياتك 6  6

 التكنولوجيا والطبيعة 7  7

 عملية التصميم 8  8

9  9  

11  11  

 

 

  اسم الطالب

  الصف والشعبة

 

 للصف الخامس العلهم  مراجعة

 احمدمعلم المادة: اشرف 
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 موجة الصوت  من حيث:وموجة الضوء   بين  مقارنة- 

 الضوء الصوت  وجه الممارنة 

 )طولٌة / مستعرضة( )طولٌة/ مستعرضة( شكل الموجة

 طالة كهربائٌة ومؽنطٌسٌة انضؽاطات وتخلخالت تتكون من

 )تنتمل / التنتمل( )تنتمل / التنتمل( االنتمال فً الفراغ

 

 بين انواع المرايا من حيث: مقارنة- 

 المرآة المحدبة المرآة الممعرة المرآة المستوٌة وجه الممارنة

)للداخل / مستوٌة /  )للداخل / مستوٌة / للخارج( االنحناء

 للخارج(

)للداخل / مستوٌة / 

 للخارج(

تتكون خلؾ السطح الالمع  خصائص الصورة

 )المرآة( نفس الحجم

 الصورة معتدلة ومصؽرة وكبٌرةالصورة معكوسة 

)خلؾ المرآة، امام  )خلؾ المرآة، امام المرآة( )خلؾ المرآة، امام المرآة( تتشكل الصورة

 المرآة(

 

  العدسة المقعرة والعدسة المحدبة بين مقارنة:-  

 العدسة المحدبة العدسة الممعرة وجه الممارنة 

 االشعة ، تفرٌػ االشعة( )تجمٌع )تجمٌع االشعة ، تفرٌػ االشعة( االشعة

 تعمل مثل المراٌا الممعرة تعمل مثل المراٌا المحدبة خصائص العدسات

 فً الكامٌرات والتلسكوب لتؽٌٌر حجم الصورة .1 االستخدامات
 فً النظارات .2

  اوالً: الصوت  

  اكتب المصطلح العلمي:السؤال االول :- 
  ........................ واالنضؽاطات التً تنتمل عبر المادةسلسلة من التخلخالت 

  ......................... المادة التً تنتمل الموجة من خاللها 

 ......................... منطمة التحتوي على الجسٌمات او تحتوي على للٌل من الجسٌمات 

 .........................ارتداد موجة عند اصطدامها بالسطح 

 .........................مدى كثافة الهواء فً االنضؽاطات والتخلخالت ممارنة بالهواء العادي 

 ......................... نظام لتحدٌد الموالع بالصدي 
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  ر االجابة الصحيحة فيما يلي:: إختالثانيالسؤال  

 فً الشكل المجاور الى: A,E,Hتشٌر النماط   -1

 الكثافة المنخفضة للهواء فً التخلخالت.ب      الكثافة المنخفضة للهواء فً االنضؽاطات .أ

 الكثافة المرتفعة للهواء فً التخلخالت  .د       الكثافة المرتفعة للهواء فً االنضؽاطات .ج

 ٌإدي شد االحبال الصوتٌة الى:  -2

 رفع طبمة الصوت   .ب                                خفض طبمة الصوت .أ         

 تؽٌر الصوت تماما.د                            ارتخاء االحبال الصوتٌة  .ج        

           مناطك الهواء التً تشتمل على عدة جزئٌات تسمً: -3

 االهتزازات .دالطالة         .جالتخلخالت        .باالنضؽاطات        .أ 

          موجة الصوت التً تنتج من اهتزاز الوسط فً نفس اتجاه الطالة هً موجة : -4

 طولٌة   .د     عمودٌة     .ج       فراؼٌة      .بمستعرضة       .أ

 تعتمد درجة الصوت علً :  -5

 سعة الموجة الصوتٌة  .ب             الطول الموجً لموجة الصوت  .أ

 تردد الموجة الصوتٌة . د                                 تاثٌر دوبلر   .ج

 تتحرن كل منطمة من الهواء حاملة طالة الصوت :  -6

 لألمام والى االسفل  .ب           لالعلى والى االسفل   .أ

 لالعلى والى الخلؾ .د             لالمام والى الخلؾ .ج

 تتضمن االصوات عالٌة التردد على موجات تحتوي   -7

 طولها الموجً مرتفع  .ب      لمم بعٌدة عن بعضها البعض   .أ     

 بعضها البعضلٌعان بعٌدة عن . د   لمم لرٌبة عن بعضها البعض   .ج     

 1فً الشكل الممابلة المتساوي التردد، الصوت فً الشكل  -8

 صوت منخفض . د   صوت مرتفع  .ج    (2سعته اكبر من )  .ب       له شدة اعلى   .أ 

 ٌمكن عزل الصوت عن ؼرفة مؽطؤة بمادة: -9

 ناعمة رلٌمة ؼٌر مستوٌة  .ب     خشنة سمٌكة ؼٌر مستوٌة  .أ      

 خشنة رلٌمة مستوٌة  .د    ناعمة سمٌكة ؼٌر مستوٌة   .ج      

 وحدة التردد هً :   -11

  dB                     .د Kg                         .ج N                .بHz                   .أ     

 عند التراب سٌارة تحدث صوتاً منن فإن تردد اصوات ٌزداد فٌما ٌعرؾ بــ: -11

 االنعكاس  .دتاثٌر دوبلر          .جالصدى              .باالرتداد           .أ      

 ممارنة فً المواد الؽازٌة ٌكون:انتمال الموجة الصوتٌة فً المواد الصلبة /  12

 الٌذكر  .دمتساوى              .جاضعؾ            .بالوى           .أ     

 فً اآللة الوترٌة عن طرٌك:ٌمكن رفع طبمة الصوت  -13

 الشئ مما سبك  .تمصٌر الوتر     د    .تمصٌر االنبوب       ج.ب  تطوٌل الوتر      .أ     

 تكون سرعة انتمال الموجة الصوتٌة فً المواد الؽازٌة الل منها المواد الصلبة بسبب   -14
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 تراص الجزئٌات وسهولة حركة الموجة من خاللها .أ

 تباعد الجزئٌات وسهولة حركة الموجة عبرها  .ب

 تباعد الجزئٌات وحركتها الحرة مما ٌصعب انتمال الموجة من خاللها .ج

 الشئ مما سبك .د

 الٌكون صدى الصوت بنفس شدة الصوت االصلً والسبب:  -15

 ٌمتص السطح جزءاً من الموجة الصوتٌة .أ

 ً ؼرفة العزل تختفً الموجة الصوتٌة على شكل طالة حرارٌة ف.ب

 تمتص الموجة فً الفراغ .ج

 الشئ مما ذكر  .د

 درجة الصوت التً تسبب تلؾ االذن :  -16

 دٌسبل  58 .جدٌسبل           85 .بدٌسبل           83  .أ

 استفاد العلماء من صدى الصوت باختراع جهاز   -17

 البوصلة  .جالسونار              .بالثرمومٌتر                    .أ

 الصدى هو مثال على موجة صوتٌة تم  -18

 –تشتتها . جامتصاصها              .بانعكاسها      .أ

 عدد خصائص الموجة الصوتٌة   السإال الثالث:

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

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

3. ....................................................................... 

4. ......................................................................... 

5. ......................................................................... 

 

 

  :ًالضوء ثانيا 

  اكتب المصطلح العلمي:السؤال االول :- 
 .........................حزمة دلٌمة ٌنتمل من خاللها الضوء 

 ............... سطح المعهً صورة مصدر الضوء التً ٌموم الضوء بانشائها عندما ٌنعكس عن 

 ......................... انحراؾ الموجات عند مرورها من مادة الى اخرى 

 .........................ًلطعة ذات شكل هندسً مصنوعة من الزجاج أو البالستٌن النم 

 .........................هو مجموعة األلوان فً لوس لزح 

 .........................هً االحمر ، االخضر ، االزرق 

 ر االجابة الصحيحة فيما يلي:إخت:  الثاني السؤال 

 الصورة المتكونة من المرآة المسطحة المستوٌة تكون :  -1

 خلؾ السطح الالمع  ، مصؽرة   ، مملوبة  .1

 خلؾ السطح الالمع  ، مصؽرة   ، معتدلة .2
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 خلؾ السطح الالمع  ، معتدلة  ، مساوٌة للجسم  .3

 امام السطح الالمع ن مصؽرة ، مملوبة  .4

 كلما الترب الضوء من الجسم كلما كان ظل الجسم: -2

 صؽٌر     .1

 منعدم    .2

 كبٌر     .3

 مستوي .4

 عند ضرب طول الموجة فً ترددها نحصل علً:-3

 سعة الموجة   .1

 سرعة الموجة          .2

 كثافة الموجة            .3

 حجم الموجة  .4

 تسمى الوحدة الضوئٌة التً تحمل خصائص الجسٌمات بــ: -4

 فوتون                  .1

 الكتروب         .2

 بروتون         .3

 نٌترون .4

 موجة الضوء  -5

 تسٌر عكس اتجاه انتمال الطالة  .1

 موجة طولٌة  .2

 موجة مستعرضة  .3

 موجة والفة  .4

 الوان الضوء االساسٌة هً : -6

 احمر اصفر   برتمالً  .1

 اخضر نٌلً    اصفر  .2

 احمر اخضر   ازرق  .3

 ازرق بنفسجً ابٌض .4

 هرة التً تإدي الى ظاهر لوس لزح هً :الظا  -7

 الصدى   .1

 انكسار االشعة الضوئٌة  .2

 امتصاص االشعة الضوئٌة  .3

                                                       السونار  .4
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                                    (بـ:1) االتىٌسمى السطح فً الشكل ا-8

 

 
 مرآة محدبة  .1

 عدسة ممعرة  .2

 عدسة محدبة  .3

 مرآة ممعرة  .4

 ( بـ:1تموم االداء فً الشكل السابك ) -9

 تجمٌع الضوء المنكسر، تعمل عمل المرآة الممعرة ، لها انحناء للخارج  .1

 تشتت الضوء المنكسر ، تعمل عمل المرآة الممعر، لها انحناء للخارج .2

 تجمٌع الضوء المنكسر، تعمل عمل المرآة المحدبة، لها انحناء للخارج  .3

 تشتت الضوء المنكسرن تعمل عمل  المرآة المحدبة، لها انحناء للداخل .4

 عند امتزاج اجزاء متساوٌة من اشعة الضوء االساسٌة الثالثة نحصل على الضوء: -11

 االسود    .1

 االرجوانً    .2

 االحمر    .3

 االبٌض .4

 تسمى المنطمة وراء االجسام الممعمة او شبه شفافة للضوء بـ: -11

 الفوتون     .1

 الصدى     .2

 الظل      .3

 السراب  .4

 بزٌادة زاوٌة سموط ضوء الشمس فان الظل : -12

 ٌصبح اطول     .1

 ٌمصر     .2

 ٌختفً     .3

 ٌنحنً  .4

 عندما ٌؽادر الضوء جسم صلب الى الهواء فانه -13

 ٌؽادر بنفس السرعة         .1

 ٌنعكس      .2

     تزٌد سرعته .3

 تمل سرعته  .4
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 ٌعتمد انكسار االشعة علً: -14

 طح، زمن حدوث االنكسار نوع الس .1

 كثافة وسط االنكسار، تؽٌر سرعة الضوء فً الوسط  .2

 كثافة وسط االنكسار، ثبات سرعة الضوء فً الوسط  .3

 الشئ مما سبك  .4

 من خصائص الضوء الموجٌة: -15

 له كمٌة حركة ، ٌنتمل فً خطوط مستمٌمة، ٌؽٌر اتجاه الجسمٌات الصؽٌرة عند االصطدام  .1

 له انعكاس ، انكسار ، ٌكون لوس لزح  .2

 ٌنتمل بالفراغ  .3

 تردد، طول موجً ، سعة  له .4

 المسافة بٌن لمة للممة فً موجة صوتٌة تسمً -16

 طول الموجة     .1

 سعة الموجة     .2

 التردد  .3

 ٌنتمل الضوء فً   -17

 خطوط متعرجة      .1

 خطوط مستمٌمة     .2

 خطوط ؼٌر متساوٌة  .3

 مة من الطالة تسمً للضوء له جسمٌات وهً حز-18

 بروتونات       .1

 موجات    .2

 فوتون  .3

 ٌمر الضوء كله عبر الجسم  -19

 الشبه شفاؾ       .1

 الشفاؾ     .2

 المعتم  .3

 مررت مرٌم الضوء على الكتاب ولكن لم تراه بالجهة الممابلة نستنتج بؤن الكتاب جسم  -21

 شبه شفاؾ      .1

 شفاؾ      .2

 معتم  .3

 عندما تكون الشمس فً زاوٌة وٌسمط على جسم وٌتكون الظل   -21

 لصٌر    .1

 طوٌل      .2

 مشتت .3

 كل المراٌا تسبب  -22
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 امتصاص الصورة      .1

 انعكاس الصورة      .2

 مرور الصورة  .3

    /اجب عما ياتي : أ 

 / مانوع الضوء الذي ٌشتمل على طول موجة الصر من الضوء االبٌض )المرئً(؟1

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

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

3. ............................. 

 .............................. / فً الطٌؾ المرئً ، اي االلوان له طول موجً اكبر؟2

 / ماهً الطرق التً ٌتفاعل بها الضوء من المادة؟3

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

 / لماذا االجسام االكثر سمكاً ترجح ان تكون معتمة؟4

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

 / تعتمد شفافٌة جسم ما علً:5

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

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

3. .............................. 

  والتربة: الصخهرالمعادن و 
 ر االجابة الصحيحة فيما يلي:السؤال االول : إخت 

 تكون الصخور النارٌة الجوفٌة على شكل صهارة تسمى: -1

 الحمم البركانٌة   .دالماجما     .جالخفاؾ        .بالالفا       .أ

 الجرانٌت  هو صخر ناري جوفً تبرد ببطء، لذا ٌمتلن بلورات:  -2

 كبٌرة   .دالٌوجد بلورات      .جمسامٌة       .بصؽٌرة      .أ

 التبرٌد السرٌع للحمم البركانٌة ٌإدي الة تشكل بلورات:  -3

 الشئ مما سبك  .دكبٌرة نسبٌا         .جصؽٌرة جدا        .بللٌلة       .أ

 السطحٌة ٌحتوي على ثموب بسبب: الخفاؾ من الصخور  -4

 انبعاث الؽازات خالله .دالهٌماتٌت        .جالدخان        .بعدم وجود بلورات       .أ

 من اشكال الصخور الرسوبٌة : -5

 الرٌولٌت .دالرخام      .جالكنجلومٌرات       .باالوبسٌدٌان       .أ

 لمستخدمة ؼالباً فً المبانً هً :الصخور ا  -6

 صخور سطحٌة   .دصخور رسوبٌة      .جصخور جوفٌة      .بصخور متحولة        .أ

 الحجر الجٌري االرضً هو احد مكونات: -7

 الصخور السطحٌة   .دالتربة       .جالتماثٌل     .بالخرسانة      .أ

 الصخر المستخدم فً مسجد الشٌخ زاٌد هو صخر متحول ٌسمى :  -8

alManahj.com/ae



 
 مدرسة المنارة الخاصة ــ الشامخة                                                                                       والمعرفةدائرة التعليم        

AL-MANARA PRIVETE SCHOOL – SHAMKHA                                                                                          DEPARTMENT OF EDUCATION  
AND KNOWLEDGE        

 

 
 Email:       info@ampss.ae   www.shk.ampss.ae     tel:025858621/025858760: مؤسسة تعليمية رائدة في الفكر واالداء والمخرجات    رؤية المدرسة    

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي لل    رؤية المدرسة                               

 الجبس  .دالرخام      .جالبوكسٌت     .بحجر جٌري     .أ

 مزٌج من لطع الصخور وبماٌا الكائنات الحٌة والنباتات: -9

 التربة   .دالكوارتز      .جالصخر       .بالدبّال        .أ

 من خصائص التربة الفولٌة:  -11

 بها معظم جذور النبات والمؽذٌات مثل الدبال  .أ

 تحتوي على جزئٌات صخر ادق مثل الطٌن ودوبال الل  .ب

 هً اعمك افك للتربة  .د        ترتكز على صخر ؼر مثؤتر بعوامل التجوٌة  .ج

 هً مواد عضوٌة متحللة بسبب الكائنات المجهرٌة:-11

 المعدن  .دالدبال    .جالكونجلومٌرات    .بالتربة    .أ

 ٌعد الدوبال مهم النه   -12

 ٌوجد بالتربة الباطنٌة . ب   ٌوجد بكثرة           .أ

 به بماٌا كائنات حٌة  .دٌمتص الماء ٌحتفظ به، ٌحتوي على معظم الؽذاء     .ج

 اضافة مادة ضارة الى الماء، الهواء، التربة   -13

 المحافظة .دالتآكل   .جالتمسٌد      .بالتلوث      .أ

 منع التربة من االنجراؾ عن طرٌك زراعة االعشاب بٌن المحاصٌل: -14

 الموانٌن .دالزراعة الشرٌطٌة      .جالحراثة الكنتورٌة      .بالتصطٌب     .أ

رفوؾ مسطحة محفورة على جوانب التالل تخفؾ من سرعة تدفك المٌاه المتدفمة باتجاه اسفل   -15

 المنحدر :

 التصطٌب  .دنشر الوعً     .جتدوٌر المحصول       .بمصدات الرٌاح        .أ

 ٌمكن التملٌل من عصؾ الرٌاح بالتربة الفولٌة عن طرٌك:  -16

 وضع اسمدة .دفرض لوانٌن    .جزراعة اشجار طوٌلة     .بحفر االخادٌد     .أ

 من االمثاة على معدن ٌتكون من عنصر كٌمٌائً واحد:  -17

 الشئ مما سبك .دالبٌرٌت    .جالكوارتز      .بالتوباز      .أ

 هو مادة نمٌة الٌمكن تجزٌتها الى مواد ابسط منها -18

 الصخور  .دالمركب      .جالذرة    .بالعنصر    .أ

 معدن الماالكٌت له لون ........................ممٌز:  -19

 ازرق.داخضر     .جوردي     .بابٌض     .أ

 المعدن الذي ٌمتلن الوان متعددة هو : -21

 الماس   .دالهٌماتٌت      .جالفلسبار      .بالذهب الكاذب       .أ

 الهٌماتٌت لونه احمر او بنً او اسود ، ولكن لون مخدشه: -21

 فضً .داسود    .جاخضر    .باحمر باهت   .أ

 عبارة عن معدن تكون طبٌعٌا فً بعض الصخور وٌستخدم فً المجهورات  -22

 االباتٌت .د     الكالسٌت    .ج      الزمرد .ب       التالن   .أ

 هً الطرٌمة التً ٌعكس بها المعدن الضوء :  -23

 البلورة .دالبرٌك      .جالصالدة    .بالمسكر     .أ
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 س موس هو :اعلى المعادن صالدة وفما لممٌا  -24

 الجبس  .دالفلورٌت      .جالبوكسٌت     .بالماس     .أ

 هو معدن ٌتمٌز ببرٌك لإلإي ممٌز :   -25

 النحاس  .د       الكوارتز .ج   التلن     .ب      الجرافٌت .أ

 الٌعد الفحم معدنا النه   -26

 صالدته للٌلة     .ب                        لٌس له برٌك     .أ

 مادة مصنعة من لبل االنسان .د          ٌحتوي على مواد عضوٌة   .ج

 ٌكون لون مخدش البٌرٌت .............. وبالتالً ٌمكن تمٌزه عن معدن الذهب :  -27

 اسود مائل للخضرة  .أ

 احمر باهت  .ب

 بنً او اسود داكن  .ج

 ابٌض .د

 :ٌنبعث من االرسنٌن )الزرنٌخ( عند تسخٌنه   -28

 ازٌزا بسبب سموط الحمض علٌه .أ

 شرارات عند خدشه .ب

 رائحة الثوم .ج

 ٌتوهج .د

 هً جسم صلب لها شكل هندسً ثابت :  -29

 االنفصام.دالدبال    .جالهٌكل    .بالبلورة     .أ

 مادة صلبة موجودة بالمشرة االرضٌة تحتوي على معدن او اكثر:  -31

 التربة  .دالبلورة    .جالصخرة    .بالمعدن   .أ

 تتشكل الصخور من لطع معدنٌة تسمى  -31

 الفا .دالحبٌبات    .جالتركٌب    .بالنسٌج    .أ

 تإدي عوامل التعرٌة الى .............. الصخور وتحرٌكها:  -32

 انصهار  .دالتصاق الجسٌمات    .جتفتت   .بتآكل     .أ

 تسمى الصخور الناتجة  عن تماسن الرواسب معاً بالصخور :  -33

 النارٌة الجوفٌة .جالرسوبٌة      المتحولة   .بالنارٌة   السطحٌة      .أ

 وفماً لدورة الصخر، ٌمكن ان تتحول الصخور الرسوبٌة الى صهارة عن طرٌك:  -34

 الضؽط والماء   .أ

 التجوٌة والتعرٌة      .ب

 رة     الضؽط والحرا .ج

 الترسٌب  .د

 والحرارة دون ذوبان نحصل على صخور عندما تتعرض الصخور الرسوبٌة والنارٌة للضؽط   -35

 متحولة ورسوبٌة . دنارٌة ورسوبٌة      .جمتحولة ونارٌة     .بمتحولة      .أ

 ٌمكن تصنٌؾ الصخور النارٌة الى صخور سطحٌة او جوفٌة بناءا على : -36
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 تعرضها للضؽط  .جسرعة تبرٌدها    .بحجمها   شكلها    .أ

 : بين انواع الصخور من حيث: مقارنة  - السؤال الثاني 

 الصخور النارٌة الجوفٌة  الصخور النارٌة السطحٌة وجه الممارنة 

 الصهارة او الماجما الحمم البركانٌة او الالفا الصخور المكونة لها 

 )تحت السطح ـ على السطح( )تحت السطح ـ على السطح( وجودها فً المشرة االرضٌة

 )تبرد ببطء ـ تبرد بسرعة( )تبرد ببطء ـ تبرد بسرعة( سرعة التبرٌد

 )كبٌرة ــ صؽٌرة( )كبٌرة ــ صؽٌرة( شكل البلورات

البازلت ، الرٌولٌت، الخفاؾ،  مثال 

 االوبسٌدٌان(/ اي اختٌار صحٌح

 الجرانٌت ، احجار الٌالوت

 

 

 :السؤال الثاني : اكتب المصطلح العلمي- 

  ................... مادة صلبة تكونت طبٌعٌاً فً المشرة االرضٌة ولها تركٌب كٌمٌائً محدد 

  ................... لابلٌة المعدن لالنكسار على سطح مستو 

  ....................  لون مسحوق المعدن 

  ....................  خاصٌة تمٌس مدى مماومة المعدن للخدش 

  ...................... مادة صلبة طبٌعٌة تحتوي على معدن واحد او اكثر 

  ..................... خلٌط من لطع الصخور الصؽٌرة، بماٌا النباتات والكائنات الحٌة 

 

 ر االجابة الصحيحة فيما يلي:الث: اختلثالسؤال ا- 
 تكون الصخور النارٌة الجوفٌة على شكل صهارة تسمى : -1

 الالفا      .1

 الخفاؾ     .2

 الماجما     .3

 الحمم البركانٌة  .4

 الجرانٌت هو صخر ناري جوفً تبرد ببطء لذا ٌمتلن بلورات : -2

 صؽٌرة    .1

 مسامٌة    .2

 الٌوجد بلورات     .3

 كبٌرة  .4

 ات :التبرٌد السرٌع للحمم البركانٌة ٌإدي الى تشكل بلور -3

 للٌلة     .1

 صؽٌرة جداً     .2

 كبٌرة نسٌباً    .3
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 الشئ مما سبك .4

 الخفاؾ من الصخور السطحٌة ٌحتوي على ثموب بسبب: -4

 عدم وجود بلورات         .1

 الدخان       .2

 الهٌماتٌت       .3

 انبعاث الؽازات خالله .4

 من اشكال الصخور الرسوبٌة: -5

 االوبسٌدٌان    .1

 الكنجلومٌرات     .2

 الرخام    .3

 الرٌولٌت .4

 الصخور المستخدمة ؼالباً فً المبانً هً:-6

 صخور متحولة     .1

 صخور جوفٌة      .2

 صخور رسوبٌة      .3

 صخور سطحٌة  .4

 الحجر الجٌري االرضً هو احد مكونات: -7

 الخرسانة     .1

 التماثٌل     .2

 التربة     .3

 الصخور السطحٌة .4

 مزٌج من لطع الصخور وبماٌا الكائنات الحٌة والنباتات: -8

 الدبال     .1

 الصخر     .2

 الكوارتز     .3

 التربة  .4

 من خصائص التربة الفولٌة  -9

 بها معظم جذور النباتات والمؽذٌات مثل الدبال  .1

 تحتوي على جزئٌات صخر ادق مثل الطٌن ودوبال الل  .2

 ترتكز على صخر ؼٌر متاثر بعوامل التجوٌة  .3

 هً اعمك افك للتربة .4

 نات المجهرٌة:هً مواد عضوٌة متحللة بسبب الكائ -11

 التربة    .1

 الكونجلومٌرات    .2

 الدبال     .3
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 المعدن .4

 منع التربة من االنجراؾ عن طرٌك زراعة االعشاب بٌن المحاصٌل : -11

 التصطٌب      .1

 الحراثة الكنتورٌة     .2

 الزراعة الشرٌطٌة     .3

 الموانٌن  .4

 رفوف مسطحة محفورة على جوانب التالل تخفف من سرعة تدفق المياه المتدفقة باتجاه اسفل المنحدر: -08

 مصدات الرٌاح     .1

 تدوٌر المحصول      .2

 نشر الوعً     .3

 التصطٌب .4

 ٌمكن التملٌل من عصؾ الرٌاح بالتربة الفولٌة عن طرٌك: -13

 حفر االخادٌد     .1

 زراعة اشجار طوٌلة      .2

     فرض لوانٌن  .3

 وضع اسمدة  .4

 :التكنهلهجيا والتصميم 
  :اكتب المصطلح العلمي:السؤال االول- 

  ............................  هو ابتكار االفكار 

 ..........................  جمٌع الطرق التً تجعل الطبٌعة تلبً حاجات االنسان 

 .......................... ًالجهاز الذي ٌتضمن اعضاء الجهاز الهٌكلً او الجهاز العضل 

 ............................... سلسلة من الخطوات التً ٌتبعها العلماء والمهندسون اثناء اٌجاد الحلول لمشكلة ما 

 .........................  تمثٌل الجسم او الحدث او الفكرة 

 ........................ بحجم كامل مستخدم او ٌمكن اختباره 

 ........................  طرؾ صناعً ٌحل محل احد اجزاء الجسم 

 ........................ ًهو الرسم التفصٌل 

 ....................... هً المماٌٌس التً ٌجب ان ٌفً بها المنتج 

 ....................... ل والتكنولوجٌا وانشاءهاهً المهنة التً تتضمن تصمٌم الحلو 

 صنف مايلي اذا كانت تكنولوجيا او ليست تكنولوجيا:ثانيالسؤال ال : 

 الماء الساعة الهواء  الطاولة تربة الهاتؾ المحمول اشجار  للم رصاص

 

 لٌست تكنولوجٌا تكنولوجٌا

 التربة للم الرصاص

 الماء  الهاتؾ المحمول 

 الهواء  الطاولة 
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 االشجار الساعة

 

 ر االجابة الصحيحة فيما يلي:: إختالسؤال الثالث 

 اي مما ٌلً ٌعد مثاال للتكنولوجٌا: -1

 الشجرة     .1

 الخشب    .2

 البرٌة    .3

 التفاحة  .4

 الذي ٌمنحنا لوة المٌام بحركة ما:  -2

 الجهاز العضلً     .1

 الجهاز التنفسً    .2

 الجهاز الهٌكلً     .3

 الجهاز العصبً .4

 عملٌة تطوٌر اجهزة الكترونٌة ٌمكنها ان تحل مكان اعضاء الجسم التً تصاب او تفمد جزء: -3

 البٌولوجٌا     .1

 تكنولوجٌا االتصاالت     .2

 البٌولوجٌا االلكترونٌة     .3

 الهندسة الوراثٌة  .4

 تبدأ عملٌة التصمٌم بــ: -4

 تحدٌد المشكلة      .1

 صنع نموذج اولً     .2

 عرض الحلول     .3

 المخططرسم  .4

 تشكٌل بعض انواع البكترٌا وراثٌاً لتنظٌؾ بك الزٌت احد مجاالت التكنولوجٌا وٌسمى: -5

 تمنٌة النانو     .1

 التكنولوجٌا الحٌوٌة      .2

 تكنولوجٌا التواصل     .3

 البٌولوجٌا االلكترونٌة .4

 الهدؾ من استخدام التكنولوجٌا: -6

 الولً    ااختبار النموذج  .1

 العمل الجماعً    .2

 تلبٌة احتٌاجات الناس     .3

 الشئ مما سبك .4

 احد استخدامات تكنولوجٌا وسائل النمل   -7

 االنترنت     .1
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 اجهزة التشخٌص    .2

 لطارات مؽناطٌسٌة    .3

 الروبوت  .4

 ٌعد النموذج مهما النه: -8

 مصنوع من مواد آمنة         .1

 باهظ الثمن       .2

 لٌه لبل صناعة المنتج االصلً  مٌساعد باجراء اختبار ع .3

 ٌساعد فً اٌجاد افكار وحلول جدٌدة .4

 

 

 : االحماض والقواعد واالمالح 

  اختر االجابة الصحيحة :: االولالسؤال- 

 عند تفاعل الحمض مع الماعدة ٌحدث التعادل بسبب تكون  -1

 اٌون الهٌدروكسٌد     .1

 الماء     .2

 اٌون الهٌدرونٌوم     .3

 الملح .4

 الحمض الذي ٌساعد فً هضم الطعام من معدة الحٌوان هو  -2

 حمض النترٌن    .1

 حمض اللٌمون    .2

 حمض االستٌن     .3

 حمض الهٌدروكلورٌن  .4

 تطلك المواعد عندما تكون فً الماء اٌونات -3

 كلورٌد    .1

 هٌدروجٌن    .2

 هٌدروكسٌد   .3

 هٌدرونوم  .4

 المادة التً ملمسها صابونً وتستخدم فً صناعة المماش -4

 االمونٌا    .1

 الخل     .2

 هٌدروكسٌد الصودٌوم     .3

 حمض الهٌدروكلورٌن .4

 عند خلط االحماض والمواعد الموٌة معا ٌتكون الماء والملح وتختفً جمٌع خواصها ماعدا  -5

 التاثٌر على ورلة تباع الشمس    .1
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 التاثٌر الحمضً    .2

 توصلٌها للتٌار الكهربائً     .3

 التاثٌر الملوي .4

 حماض الى الماء فانها تتاٌن وبذلن فهً:عندما تضاؾ اال -6

 مواد مرة المذاق      .1

 مواد الكترولٌتٌة    .2

 مواد للوٌة لوٌة     .3

 مواد ال الكترولٌتٌة  .4

 تستخدم االمونٌا فً صناعة :-7

 االسمدة     .1

 االحماض    .2

 البالستٌن     .3

 اعواد الثماب  .4

 االرلام الصؽٌرة من الرلم الهٌدروجٌنً تشٌر الى : -8

 زٌادة الملوٌة     .1

 االحماض الضعٌفة     .2

 زٌادة الحموضة    .3

 الملوٌات الموٌة  .4

 ٌدخل حمض الهٌدروكلورٌن فً صناعة -9

 المماش    .1

 الصابون   .2

 الورق     .3

 البالستٌن .4

 من الصفات المشتركة بٌن االحماض والمواعد -11

 انهما ٌحوالن ورق تباع الشمس الزرلاء الى اللون االحمر .1

 التٌار الكهربائً النها الكترولٌتاتٌوصالن  .2

 ٌطلمان اٌونات الهٌدروكسٌد .3

 ٌطلمان اٌونات الهٌدرونٌوم  .4

 من خصائص االمالح -11

 جمٌعها مواد لابلة للذوبان     .1

 جمٌعها مواد الكترولٌتٌة    .2

 تشبه خصائصها خصائص االحماض     .3

 درجة انصهارها مرتفعة .4

 لقهى والحركةا 
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  االجابة الصحيحةالسؤال االول: اختر 

 تعتمد السرعة المتجهة على : -1

 كتلة الجسم وسرعته      .1

 كمٌة الحركة     .2

 لصور الجسم     .3

 سرعة الجسم واتجاهه .4

 عندما ٌتفاعل حمض لوي مع لاعدة لوٌة ٌكون الرلم الهٌدروجٌنً ٌساوي -13

1. 14     

2. 8 

3. 7    

4. 3 

 الواحدة  المستخدمة فً وصؾ السرعة هً  -14

1. m/s   

2. J   

3. N   

4. Kg/hr 

 الموة التً تظهر الشؽل السالب هً لوة: -15

 الدفع     .1

 السحب    .2

 االحتكان    .3

 الجاذبٌة االرضٌة  .4

 الطالة التً ٌمكن ان تتحول من شكل الى اخر ولكنها التفنً والتخلك من العدم  -16

 لانون حفظ الكتلة     .1

 لانون االنعكاس    .2

 لانون نٌوتن االول    .3

 لانون حفظ الطالة  .4

 مجموع الموى المإثرة على جسم  ما تساوى الصفر وبالتالً ٌكون الجسم فً حالة اتزان: -17

 لانون نٌوتن االول      .1

 لانون نٌوتن الثانً    .2

 لانون نٌوتن الثالث    .3

 جمع ماسبك .4

 المادة التً التطفو على السطح هً  -18

 لطعة فلٌن     .1

 نشارة الخشب   .2

 لطع من الشمع     .3
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 كرة زجاجٌة  .4

 اذا كانت ذرات عناصر المادة متشابهة فاننا نحصل على: -19

 عنصر     .1

 مركب     .2

 جزئً    .3

 اٌون .4

 من االمثلة على تحول الطالة الكامنة الى طالة حركٌة -21

 السدود      .1

 الطواحٌن الهوائٌة     .2

 بطارٌة السٌارة    .3

 الشئ مما سبك .4

 .........ٌعتمد على سطحً الجسمٌن ومدى لوة شد االجسام لبعضها  -21

 االحتكان      .1

 الجاذبٌة    .2

 الموة     .3

 مماومة الهواء  .4

 / لكل فعل ردة فعل تساوٌه فً الممدار تعاكسه فً االتجاه22

 لانون نٌوتن الثالث     .1

 لانون نٌوتن االول        .2

 لانون نٌوتن االول والثالث     .3

 لانون الجاذبٌة .4

 البنزٌن بسبب:/ تصبح حركة السٌارة ابطؤ عند رفع لدمن عن 23

 الموى فً حالة توازن       .1

 لوة السحب     .2

 لوة االحتكان     .3

 لانون الطوؾ  .4

 / من االمثلة على لانون نٌوتن االول24

 المسبار     .1

 حركة الموارب      .2

 تباطإ الحركة    .3

 الزخم    .4

 / الواحدة المستخدمة لمٌاس الطالة ه25ً

1. Energy   

2. J      

3. L    
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4. KG   

 احد اشكال الطالة الكاملة هً : -26

 حركة الكرة بسبب التصادم      .1

 التدفك     .2

 حركة الرٌاح     .3

 الطالة الكٌمٌائٌة  .4

 كلما زادت كتلة الجسم فان طالته الحركٌة  -27

 تمل       .1

 تزدد      .2

 تبمى ثابتة     .3

 التتاثر .4

 اكمل القائمة )أ( بما يناسبها من )ب(السؤال الثاني : 

 ب أ

 2 المٌزان المتري  -1

 3 مخبار المدرج -2

 1 مٌزان زنبركً  -3

 

 اجب عن االسئلة التالية مستعيناً بالصورة:السؤال الثالث : 

 

 البروتونات وتحمل الشحنة الموجة  ............-1

  .......................النٌترونات وهً عدٌمة الشحنة  -2

 ..........................االلكترونات سالبة الشحنة  -3

 فً الشكل المجاور

 .......................كم عدد االلكترونات؟ -1

 .........................كم عدد البروتنات؟ -2

 .......................كم عدد النٌترونات؟-3

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 
3 
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