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 نموذج ) أ (  2اختبار الفترة األولى ترم

  مما يلي االجابة الصحيحة اختر    السؤال األول :

أي طبقات الغالف الجوي تحوي األوزون الذي يحمي المخلوقاات الحياة مان االعاتافات  او   -1

 البنفسجية 

 ثيرموسفير   -د    ستراتوسفير -ج  ميزوسفير  -ب   تربوسفير  - أ

   أي مما يلي يتد تابتا طبيتيا لألرض  -2

  العمس  -د  المكوك الفضائي  -ج   سكاي الب -ب    القمر   - أ

 أي مما يلي يتحكم  ي مرور المواد من الخلية و إليها  -3

 الغعاء البالزمي  -د     النواة  -ج    الفجوة  -ب  الميتوكوندريا  - أ

 أي مما يلي يمثل سرفة الضوء  ي الفراغ بوحدة كم / ث  -4

  30000 -د     300 -ج  300000 -ب     3000 - أ

 دوران األرض حول محورها يسبب  -5

 الفصول األربتة  -د    الكسوف والخسوف -ج    اطوار القمر  -ب الليل و النهار  - أ

 يهاا تتقادم كتلاة هوائياة بااردة وتناد   أسافل كتلاة دا ئاة ويصااحبها فواصاف عاديدة و يااوم  -6

 ركامية  

  التواصف الرفدية  -د  الجبهة الرابضة   -ج   الجبهة الباردة  -ب الجبهة الدا ئة    - أ

 اول من أثبت أن للهواء وزناً  -7

   جاليليو  -د       بويل  -ج تورعيللي  -ب     هوك - أ

   أي أنواع المناظير الفلكية يستخدم المرايا لتجمي  الضوء  -8

   الكهرومغناطيسي -د     التاكس  -ج  الكاسر  –ب    الراديوي  - أ
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( أمااام التبااارات التاليااة وظلاال اجابتااك  ااي ورقااة  ×(  أو فالمااة    √ضاا  فالمااة   :   السااؤال الثاااني

 التظليل :

 (      مليون كم  150الوحدة الفلكية هي متوسط بتد األرض فن العمس وتتادل  .1

 (          الطقس يصف الحالة السائدة  ي الغالف الجوي  .2

 (        يحدث كسوف العمس فندما تق  األرض بين العمس و القمر  .3

 (      النيزك جسم كبير مكون من الجليد و الصخور ويدور حول العمس  .4

 (         جوم درجات حرارة هي النجوم حمراء اللون أفلي الن .5

 (     يتواجد الجدار الخلوي  ي كل من الخلية النباتية و الخلية الحيوانية  .6

 (          DNAداخل النواة وتحتوي فلي  تتوجد الكروموسوما .7

 (     المجرة تجم  من النجوم و الغازات و الغبار يرتبط بتضها البتض بقوة الجاذبية  .8

 :  سئلة المقاليةاأل
 

 قارن بين :  - أ
 

  ألعاصير البحرية ) هوريكان ( ا   األعاصير القمعية ) تورنادو ( 

 

 

 

 

 يسمى كوكب المريخ بالكوكب األحمر ؟ -فلل لما يأتي :  –ب 
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