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  اإلجابة  بدئي لا هل  م اينيوفقك هللا استع ةالطالب إبنيت
 اخرت االجابة الصحيحة للعبارات اآلتية :    السؤال األول :

  م ظلل اإلجابة الصحيحة يف ورقة التصحيح اآليل
 العلم الذي يهتم بدراسة املخلوقات احلية وطرائق ارتباطها معا .......... 1
 علم األرض  د العلوم الطبيعية ج علم اجليلوجيا  ب علم االحياء  أ

 

 النماذج ............ هي مفاهيم تصف كيف يفكر األشخاص يف أشياء معينة يف العامل الطبيعي  2

 العلمية د فكرية  ج حاسوبية  ب املادية  أ
 

 .. بــ اذا كنت تتفق مع التفسري تسمى قابلية استخدام املعرفة لتقرر فيما 3
 الفرضية  د االستنتاج  ج التفكري الناقد  ب العلوم  أ

 

 يُعد منوذج الصاروخ مثااًل على منوذج  4
 عقلي  د حاسويب  ج فكري ب مادي  أ

 

 تكون السرعة اثبتة عندما تكون السرعة املتوسطة ......... السرعة املتجهة  5
 أسرع  د أصغر من  ج أكرب من  ب تساوي أ

 

 حلساب السرعة املتوسطة فإننا نستعمل ... 6
 املسافة والزمن د التسارع  ج الوزن والزمن  ب الوزن واملسافة  أ

 

 .....عندما تؤثر قواتن يف االجتاه نفسه يف جسم ما فإن القوة احملصلة تساوي 7
 1 د الفرق بينهما ج صفر ب جمموعهما  أ
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 هي...القوة اليت تقاوم حركة االنزالق بني سطحني متالمسني  8
 االحتكاك د اجلاذبية  ج التسارع  ب القصور الذايت  أ

 

 .....( منه تساوي3سم2( فإن كثافة )3جم/س8من الفوالذ تساوي ) 3سم4إذا كانت كثافة  9
                3جم/س32 د                3جم/س16 ج                3جم/س8 ب                3جم/س4 أ

 

 م3نيوتن تؤثر ملسافة  30ما الشغل الذي تبذله قوة مقدارها  10
 جول 60 د جول  92 ج نيوتن  60 ب جول 90 أ

 

 أي مما يلي مثال على اآلله البسيطة: 11
 الدراجة د البكرة  ج مفتاح العلب  ب السيارة  أ

 

 تسمى املتغريات اليت ال تتغري أثناء التجربة  12
 ثوابت  د متغريات استدالليه ج متغريات اتبعة  ب متغريات مستقلة  أ

 

 ماذا يقيس عّداد السرعة يف السيارة؟ 13
 السرعة الثابتة  د السرعة املتجهه ج السرعة اللحظية  ب متوسط السرعة  أ

 

 تغري كيميائي؟أي مما يلي يعد دلياًل على حدوث  14
 التغري يف حالة املادة  د التغري يف احلجم  ج قطع مكسَّرة  ب تصاعد غاز  أ

 

 أظهر جتارب رذرفورد أن معظم حجم الذرة ....... 15
 فراغ  د بروتوانت  ج جسيمات  ب نواة  أ

 

 أي مما يلي ليس من خصائص الفلزات  16
 اهلشاشة  د الكهرلائيالتوصيل  ج قابلية السحب  ب اللمعان  أ

 

 أدت جتارب طومسون على االشعة املهبطية اىل إكتشاف ....... 17
 النواة  د النيرتوانت  ج الربوتوانت  ب االلكرتوانت  أ

 

 ............ دقائق صغرية جدا تتكون منها معظم أنواع املادة على األرض  18
 الذرات  د العناصر ج املخاليط  ب املركبات  أ

 

 يُعد كال مما يلي مثااًل على املادة ماعدا: 19
 اهلواء  د الغيمة  ج الضوء  ب دقائق الغبار  أ
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 أي املواد التالية خليط غري متجانس  20
 السلطة د السبيكة  ج عصري التفاح  ب الشاهي   أ

 

 وعاكسة للضوء، هلا خاصية ...املعادن اليت تنفصل لدى جتزئتها اىل قطع ذات سطوح انعمة ومنتظمة  21
 اللون د املخدش ج املكسر ب االنفصام  أ

 

 يتكون الصخر غالبا من اثنني أو أكثر من ........ 22
 الصهارة د الذرات  ج املعادن  ب البلورات  أ

 

 تمييز املعادن لأي اخلصائص االتية ال تستخدم يف العادة  23
 االنفصام واملكسر د الكتلة واحلجم ج الشكل البلوري  ب احلكاكة والربيق أ

 

 صخر يتشكل عندما تربد الصخور املصهورة وتتصلب، يسمى  24
 متحوال  د متورقا  ج رسوبيا  ب انراي  أ

 

 دورة الصخر ....... 25
توقفت منذ ماليني  أ

 السنني          
توقفت لفرتة  م عادت  د حتدث يف أي وقت  ج بدأت حديثاً  ب

 من جديد 
 

 قطع صخرية ترسبت وجتمعت والتحمت معا مبعادن اخرى. ما نوع الصخر املتشكل؟ 26

 متورق د متحول  ج رسويب ب انري  أ
 

 الصخور الناجتة عن الالبة هي صخور..... 27
 رسوبية سطحية  د انرية كيميائية  ج انرية جوفية  ب انرية سطحية  أ

 

 الصفائح املتباعدة بسبب قوى الشد وينتج عنها .... تتحرك 28
 صدوع  د قشرة جديدة  ج جبال  ب براكني أ

 

 اجلبال اليت تكونت نتيجة طي طبقات الصخور هي ... 29
 اجلبال الربكانية  د جبال الكتل املتصدعة ج اجلبال الناهضة ب اجلبال املطوية  أ

 

 تكون ....ينتج عن تقارب صفيحتني حميطيتني  30
 الزالزل  د اجلزر  ج الرباكني  ب اجلبال  أ

 

 طبقة من طبقات األرض تقع يف مركز األرض ويتكون معظمها من احلديد  31
 القشرة األرضية  د الستار  ج اللب اخلارجي  ب اللب الداخلي أ
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 الغالف الصخري لألرض يتجزأ اىل ... 32
 صفيحة أرضية 40 د صفيحة أرضية   30 ج صفيحتان ارضيتان ب صفيحة أرضية 15 أ

 

 تكسر الصخور اىل قطع صغرية دون أن تغري تركيبها الكيميائي  33
 ترسيب  د تعرية كيميائية  ج جتوية مكيانيكية  ب جتوية كيميائية  أ

 

 أي عوامل التعرية التالية يكون الكثبان الرملية؟ 34
 اجلليد د اجلاذبية  ج املياه ب الرايح  أ

 

 ينص قانون نيوتن ...... على أن اجلسم املتحرك ال يغري حركته مامل تؤثر فيه قوة حمصله. 35
 الرابع د الثالث  ج الثاين  ب األول  أ

 

 ..............أي أجزاء األرض أكرب  36
 اللب الداخلي  د اللب اخلارجي  ج الستار  ب القشرة  أ

 

 التالية تكون فيها التجوية الكيميائية أكثر نشاطاً أي األماكن  37
 املناطق االستوائية  د املناطق القطبية  ج اجلبال  ب الصحاري  أ

 

 أي مما يلي يعد خليطاً من صخور تعرضت للتجوية ،ومواد عضوية وهواء؟ 38
 املخلوقات احلية  د الصخر األصلي  ج الرتبة  ب الدلال  أ

 

 اجلسم زاد ..... كلما زادت كتلة 39
 طوله د كثافته  ج حجمه  ب قصوره الذايت  أ

 

 مما يلي يعترب تغري فيزايئي أي  40
 فساد احلليب  د طهي الكيك  ج صبغ الشعر ب  جتمد املاء  أ
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 )ب( إذا كانت العبارة خاطئة.اخرت )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و اخرت السؤال الثاين :

 ظلل يف ورقة التصحيح اآليل )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و )ب( إذا كانت العبارة خاطئة. م 
 العبارة خاطئة -ب العبارة صحيحة -أ العبارة م

   جيب أن تكون التجربة قابلة لإلعادة 41
   منوذج طومسون الذري هو جمموعة من األفكار 42
أقل  املواد الناجتة عن التفاعل الكيميائيقانون حفظ الكتلة ينص على أن جمموع كتل  43

 دائما من كتل املواد االصلية املتفاعلة
  

   تزداد درجة احلرارة كلما زاد العمق حنو مركز األرض 44
   اجلهد يساوي الشغل دائما  45
   ميكن للسرعة اللحظية أن تكون أكرب من السرعة املتوسطة  46
   ميكن ملس النموذج احلاسويب 47
   متتلك جزيئات املادة الصلبة طاقة أكرب من طاقة املادة يف احلالة الغازية 48

 
  السؤال الثالث :

 ثوان من املسري ع سكتها املنحدرة 5م /ث، وبعد 10تسري عربة يف مدينة األلعاب برسعة 

 )احلل مع كتابة القانون والوحدة( م/ث . احسب تسارع هذه العربة.                 25أصبحت رسعتها  

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

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

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

 

 قارني بين الفلزات والالفلزات  

 

 الفلزات

 

 الالفلزات

 

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

 

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

 

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

 

................................................ 
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  : الرابعالسؤال 

 حددي أجزاء الذرة يف املخطط الذي امامك: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أكملي الجدول التالي: 

 

 العدد الكتلي العدد الذري عدد االلكترونات عدد النيترونات عدد البروتونات العنصر

 7 .............. 3 4 3 أ -1

 12 2 2 ................ 2 ب -2

 
 

.................................................. 
 انتهت األسئلة

 مع متنيايت لكّن لالتوفيق والسداد
، 
، 

 معلمة املادة: هناء احمليميد
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