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  )استمراریة الحیاة ( الوحدة الرابعة 

  

  : عدد بنود النظریة الخلویة:  ١س

  

١. ....................................................................................................................... 

 

٢. ....................................................................................................................... 

 

٣. ....................................................................................................................... 

  

  .......................................................... لخلیة ھومن أوائل العلماء الذین اخترعوا مجھر لرؤیة ا

  

  :مستعینًا بالرسمین التالیین أجب عن األسئلة أدناھما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ؟) ب(وما نوع الخلیة التي یمثلھا الرسم ) أ(ما نوع الخلیة التي یمثلھا الرسم  -١

    

  ): ................................ب(نوع الخلیة   .. ): ........................أ(نوع الخلیة 

  

  :حدد أھمیة أو فائدة واحدة لكل مما یأتي

  

  : ...........................................................................................................الكروموسومات

   

  .................................................................................................... :البالستیدات الخضراء

   

  ............................................................................................................. :المایتوكوندریا

   

  .................................................................................. :الغشاء الخلوي في الخلیة الحیوانیة

   

  ......................................................................................: الجدار الخلوي في الخلیة النباتیة

  الحظ اإلجابات في الصفحات األخیرة
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   )محلول : ( قارن بین الخلیة النباتیة والخلیة الحیوانیة

  
  الخلیة                     

      وجھ المقارنة 
  الخلیة الحیوانیة  الخلیة النباتیة

  غشاء رقیق وضعیف  سمیك ومتین  جدار الخلیة

  كبیرة ومركزیة  صغیرة وجانبیة  النواة

  ال توجد  توجد  البالستیدات الخضراء

  صغیرة الحجم وكثیرة العدد  كبیرة الحجم وقلیلة العدد  الفجوات العصاریة

  

  اكتب أسماء األجزاء المشار إلیھا باألسھم على الرسمین وفقًا ألرقامھما وذلك في الجدول أدناه -٢

  .كل جزء) دور ( مبینًا أھمیة      

  

  )الدور ( األھمیة   اسم الجزء  الرقم

  تحدید الصفات الوراثیة للمخلوق الجدید  أو النواة) الكروموسومات (   ١

  لمواد من وإلى الخلیة وحمایة محتویتھاینظم مرور ا  الغشاء الخلوي  ٢

  .إطالق الطاقة من الغذاء  المایتوكوندریا  ٣

  .تخزین الماء واألمالح المعدنیة والفضالت  الفجوة العصاریة  ٤

  

في المكان المناسب )  √( وفقًا للمعاییر المحددة في الجدول بوضع إشارة ) أ ، ب ( قارن بین الخلیتین 
  .ولھعند وجود الشيء أو حص

  
  نوع الخلیة                           

  المحددات
  )ب ( الخلیة   ) أ ( الخلیة 

  √  √  القیام بالعملیات الحیویة

  √    وجود الجدار الخلوي

  √    إنتاج الغذاء

  √  √  االنقسام

  

  ماحسب العدد التقریبي لخالیا الدخلیة دم بیضاء تقریبًا  ٧٥٠٠یحتوي المللتر الواحد من الدم على 

  .لتر من الدم ٥.٥البیضاء في جسم اإلنسان البالغ ؟ علمًا بأنھ یوجد في اإلنسان البالغ في المتوسط 

  .مللتر ١٠٠٠علمًا یأن اللتر الواحد بھ 

  ......................................................................................................................... :الحل

        .........................................................................................................................  
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                             :اآلتیة ثم اجب عن األسئلة التي تلیھا أكمل المعادلة) أ : (  ٢س

                                            

  مادة الكلوروفیل                                          

  ...........................+   .....................                                  ماء + ثاني أكسید الكربون 

  ضوء الشمس                                           

  .................................................الممثلة بالمعادلة  اسم العملیة الحیویة

  ...............................  داخل الخلیة النباتیةاسم العضو الذي تتم بھ العملیة 

  ................................... وفي أي قسم من أجزاء النبات تكثر ھذه الخالیا 

  ..........................................................عملیةالوقت الذي تحدث فیھ ال
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  :اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات اآلتیة –أ :  ٣س

  

  )   (                       . مثل النسیج العظمي مجموعة من الخالیا المتشابھة التي تقوم بوظیفة محددة. ١

  (                     )     .یتكون من نسیجین أو أكثر ویعمالن معًا بوظیفة ال یستطیع غیره القیام بھا. ٢

  (                     )            .مجموعة من األعضاء التي تتآزر للقیام بوظیفة واحدة. ٣

  (                     )        .أعضاء تدعم الجسم كما أنھا تخزن بعض األمالح وتنتج خالیا الدم. ٤

  على الكروموسوم یتحكم في ظھور صفة ما أو مجموعة من   D N Aمقطع من . ٥

  (                     )    .الصفات في الكائن الحي التي تنتقل من اآلباء عبر األجیال أثناء التكاثر الجنسي    

  ألكسیجین الذي یتحكم في صفات النسلمادة كیمیائیة تسمى الحمض النووي الریبوزي المنقوص ا. ٦

  (                     )          .وجمیع الوظائف التي تقوم بھا الخالیا المكونة ألجسامھا    

  الموجود داخل النواة ثم تنقسم النواة إلى نواتین متماثلتین ثم ینتج في DNAانقسام یتم فیھ تضاعف . ٧

  (                     )            .ان من الخلیة األمنھایة ھذا االنقسام خلیتان متشابھت     

  (                     ). التكاثر الذي ینتج عنھ مخلوق حي جدید انطالقًا من أحد أجزاء المخلوق الحي األم. ٨

  (                     )   .نمو فرد جدید صغیر على جانب جسم الكائن الحي ثم ینفصل عنھ لیعیش مستقًال. ٩

  (                     ).عملیة یتجدد فیھا األجزاء المفقودة من جسم الكائن الحي نتیجة لتعرضھا إلصابة. ١٠

  ینتمیان إلى خلیتین جنسیتین مختلفتین مصدرھما DNAھي عملیة تكون فرد جدید من نوعین من الـ . ١١

  (                     )                    .األب واألم      

  الخاص بھا الذي یندمج خالل التكاثر الجنسي مع نظیرة  DNAخصصة تحمل كل منھا الـ خالیا مت. ١٢

  (                     )                  .في الخلیة األخرى       

  الموجود داخل النواة قبل بدأ االنقسام ثم تنقسم النواة مرتین وفي DNAانقسام یتم فیھ تضاعف . ١٣

  .یا جنسیة في كل منھا نصف العدد األصلي من الكروموسوماتالنھایة تتكون أربع خال      

   (                     )  

  (                     )      .العلم الذي یدرس كیفیة انتقال مجموعة من الصفات من اآلباء إلى األبناء. ١٤

  (                     )      .تزود الخلیة بالمعلومات الالزمة ألداء جمیع األنشطة وصفات الكائن الحي. ١٥

  على الكروموسوم یتحكم في ظھور صفة ما أو مجموعة من الصفات في الكائن  D N Aمقطع من . ١٦

  (                     )          .الحي التي تنتقل من اآلباء عبر األجیال أثناء التكاثر الجنسي       

  كروموسومین في الخالیا الجسمیة یسمى كل زوججینات تحمل الصفة الوراثیة نفسھا موجودین في . ١٧

  (                     )                 من أزواج ھذه الجینات بـ       

  في ھذه الصفة یستطیع أحد زوجي الجینات المتقابلة فرض معلومات الصفة التي یحملھا وطمس. ١٨

  (                     )                   .تأثیر الجین األخر الذي یحمل معلومات مختلفة للصفة نفسھا       

  (                     )         .الصفة التي اختفت تحت تأثیر الجین األول تسمى الصفة. ١٩

  (                     )        .عادة سیئة تؤثر على عملیة إنتاج الخالیا الجنسیة واإلخصاب. ٢٠

  (                     )              .تكاثر یتطلب خالیا جنسیة ذكریة وأنثویة. ٢١

  (                     )                .یتكاثر حیوان الھیدرا عن طریق. ٢٢

  (                     )          .مجموعة الخالیا المتشابھة التي تقوم بوظیفة محددة تسمى. ٢٣

  (                     ). اء الضوئيالعضیة الموجودة داخل خالیا ورقة النباتات والتي یتم فیھا عملیة البن. ٢٤

  (                     )        .مركز التحكم وضبط جمیع العملیات الحیویة داخل الخلیة یسمى. ٢٥

  (                     )            .جھاز یستخدم لفحص شریحة جاھزة لبشرة بصلة. ٢٦

  )           (                        .تلسكوب یستخدم عدسات تكسر الضوء. ٢٧

  (                     )      .عملیة یتم فیھا اندماج الحیوان المنوي مع البویضة األنثویة لینتج فرد جدید. ٢٨

  (                     )         .یسمى الحدث الذي ینتج عندما یقع ظل األرض على القمر. ٢٩

  (                     )     .  ء المرئيموجات كھرومغناطیسیة لھا طول موجي أقصر من موجة الضو. ٣٠

  (                     )              .أي جرم سماوي یتكون من الثلج والصخور. ٣١
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  :  ٤س

  

  : وأجب عن األسئلة) ب ( و ) أ ( تأمل الشكلین 

  :أكمل كل من

  ) ..................................أ(ماذا یمثل الشكل 

  ............................) ....ب(ماذا یمثل الشكل 

  

  :أین یوجد كل منھم بالتحدید في جسم الكائن الحي

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

  ).أ ( اذكر وظیفة العضیة 

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

  ).ب ( اذكر وظیفة العضیة 

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

  

  ھل یرتبط كل منھما باآلخر ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فكیف یكون االرتباط ؟

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

في كل من الخلیتین الناتجتین نتیجة ھذا ) أ ( ایة االنقسام المتساوي كم یكون عدد الممثل بالشكل في نھ
  .................................................................. االنقسام بالمقارنة بعدده في الخلیة األم قبل االنقسام

  .......................................ارنة بعدده في الخلیة األمبالمق وفي نھایة االنقسام المنصف كم یكون عدده

  

  :  ٥س

  

  :تأمل الشكل المجاور وأكمل كل مما یأتي

   ٢و  ١اكتب نوع الخالیا الموجودة في الشكلین . ١

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

  

  نھما ؟كم عدد الكروموسومات في كل خلیة م. ٢

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

  

  ؟ ٢و  ١كم عدد الكروموسومات التي توجد في الخلیة الجسمیة المنتجة للخالیا في الشكلین . ٣

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

  

  : ٦س

  :تأمل الشكل المجاور وأكمل كل مما یأتي

  :اكتب اسم االنقسام وفي أي نوع الخالیا یتم فیھا. ١

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

  

كم خلیة تنتج في نھایة ھذا االنقسام ؟ وكم یصبح عدد . ٢
  ات في كل خلیة ؟الكروموسوم

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

  

  ما الحالة التي یستخدم فیھا االنقسام بالشكل ؟. ٣

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

)أ ( الشكل  )ب ( الشكل    

١٢
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  :انظر إلى الشكل المجاور وأكمل اآلتي:   ٧س

  

  :لكروموسومات الموجودة بالشكلكم عدد ا. ١

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

  :أین توجد ھذه الكروموسومات وفي أي كائن حي. ٢

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

  :نوع الخلیة الموجود بھا ھذه الكروموسومات. ٣

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

ما ھو نوع االنقسام الذي ینتج عنھ ھذا العدد من . ٤
  : .......................................الكروموسومات

  

  : قارن بین االنقسام المتساوي واالنقسام المنصف وفقًا للجدول اآلتي:  ٨س

  

  وجھ المقارنة        

  

  

  نوع االنقسام

  الھدف من االنقسام  مكان حدوث االنقسام

عدد الخالیا 
  الناتجة

في نھایة كل 
  انقسام

  عدد الكروموسومات في

كل خلیة ناتجة عن 
  االنقسام

  االنقسام المتساوي

  )غیر المباشر ( 
.......................  .......................  ....................... ....................... 

  نقسام المنصفاال

  )االختزالي ( 
....................... ....................... ....................... ....................... 

  

  :مسائل عن الصفات الوراثیة:  ٩س

  

  بینما لون الشعر الفاتح صفة)  B( لون الشعر الداكن صفة سائدة في الكالب ویمثل بالحرف ** 

  ). b( وتمثل بالحرف متنحیة      

  

  ) متنحي ( واألم ) سائد نقي ( ما الطرز الجینیة المتوقع ظھورھا في أفراد الجیل الناتج من أبوین األب  -١

  

  .حدد الطراز الجیني في الجیل الثاني الناتج من تزاوج فردین من أفراد الجیل األول – ٢

  

  حالة إذا كان أحد األبوین فقط یحمل جین تلك ھل یمكن للجیل الناتج أن یظھر الصفة المتنحیة في – ٣

  .الصفة ؟ وضح إجابتك

  

  فإذا تزوج رجل عیناه )  e( صفة سائدة على اللون األزرق )  E( اعتبر صفة اللون البني للعیون ** 

   :بنیتین من امرأة عیناھا زرقاوتین، اجب عن األسئلة التالیة     

  

  ون العیون عند الرجل ؟ما الطرز الجینیة المحتملة لصفة ل -  ١

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

  ما الطرز الجینیة المحتملة لصفة لون العیون عند المرأة ؟  – ٢

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

ینیة المحتملة لصفة لون العیون عند أفراد الجیل األول إذا كانت صفة لون العیون عند ما الطرز الج – ٣
  الرجل بنیة نقیة سائدة ؟ 
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  )تنوع الحیاة (  الوحدة الخامسة

  اإلسفنجیات والجوفمعویات والدیدان المفلطحة والدیدان األسطوانیة

  

  :اكتب بعض خصائص للحیوانات - أ      )محلول : (  ١٠س

  

  یوانات مخلوقات حیة عدیدة الخالیا تتكون أجسامھا من أنواع مختلفة من الخالیا التي تقوم بوظائف الح. ١

  .متخصصة كھضم الطعام والتخلص من الفضالت والمساعدة على التكاثر    

  )خالیا حقیقة النوى ( معظم خالیا الحیوانات لھا نواة وعضیات تسمى . ٢

  .ا بنفسھا فبعضھا یتغذى على النباتات أو الحیوانات أو االثنین معًاال تستطیع الحیوانات صنع غذائھ. ٣

  .تھضم الحیوانات غذائھا بتحویل قطع الطعام الكبیرة إلى مواد أبسط تستطیع الخالیا امتصاصھا. ٤

  .تتحرك معظم الحیوانات من مكان آلخر للحصول على الغذاء والمأوى والتزاوج والھروب من الخطر. ٥

  

  )محلول ) ( التماثل ( ھوم مف: عرف -ب

  )متشابھة  ھو تنظیم أجزاء الجسم وفق نمط معین بحیث یمكن تقسیمھ إلى أنصاف طولیة أو شعاعیھ( 

  

  

  

                                                                                 

  

  

  

  

  ) ٢( الشكل                                   )                    ١( الشكل                        

  

  ..................... كیف یكون تحولھا أثناء نموھا ) .................  ١( ما اسم الحشرة األولى في الشكل . ١

  ................. - د.................   -جـ..................   -ب..................   - اكتب مراحل التحول فیھا أ. ٢

  ...................... كیف یكون تحولھا أثناء نموھا ) .................  ١( ما اسم الحشرة الثانیة في الشكل . ٣

  .................    - د.................   -جـ..................   -ب..................   - اكتب مراحل التحول فیھا أ. ٤

  

  

  ): ٢( لتماثل لكل من الحیوانات اآلتیة الموجود البعض منھا في شكل اكتب نوع ا

  

  )محلول (  :تصنیف الحیوانات:  ١١س

  

  . ١٩لحیوانیة في الجدول صـ   من المملكة ا%  ٩٦حیث ال عمود فقریًا لھا وتشكل : الالفقاریات. ١

  .من المملكة الحیوانیة في الطبیعة%  ٤لھا حبل ظھري على ھیئة عمود فقري وتشكل : الحبلیات. ٢

  اإلسفنجیات  اإلنسان  جراد البحر  شقائق النعمان  قنفذ البحر  قندیل البحر  الحیوان

              نوع التماثل
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  التكاثر

  التنفس

  التغذیة

  التركیب

  أین یعیش

  أمثلة

  الحیوان           

  المقارنة

ینتج الفرد : جنسیًا
البویضات 

  والحیوانات المنویة

  بالبرعم:ال جنسیًا

یتدفق األكسیجین 
عبر مسام جسمھا 

إلى التجویف 
  المركزي

تصفیة الطعام من 
الماء الغني 
بالمخلوقات 
  المجھریة

من طبقتین من 
  الخالیا

ملتصقًا بالصخور 
في مكان واحد في 
البحار والقلیل منھا 

  في المیاه العذبة

اإلسفنج حیوانات 
غیر قادرة على 

صنع غذائھا بنفسھا 
  نوع ١٥٠٠٠لھا 

  فنجیاتاإلس

ینتج الفرد : جنسیًا
البویضات 
والحیوانات 

  المنویة

  بالبرعم:ال جنسیًا

نحصل على 
األكسیجین من 
  الماء المحیط بھا

خالیا السعة 
لإلمساك 

بالفریسة وتتغذى 
من جمیع 
  االتجاھات

أجسامھا مجوفة 
من طبقتین من 
الخالیا الداخلیة 
للھضم الخارجیة 
  عصبیة للجسم

في البحار وفي 
  ه الضحلةالمیا

 -قندیل البحر

 -شقائق النعمان

  المرجان -الھیرا 

  الجوفمعویات

قطع تحوي 
بویضات 

وحیوانات منویة 
ثم بویضة 

  مخصبة ثم یرقة

نحصل على 
األكسیجین من 
الھواء داخل 

  األمعاء

تمتص الغذاء 
المھضوم في 

  األمعاء

جسمھا من ثالث 
طبقات من 

األنسجة وھي 
  متماثلة جانبیًا

ئل في أمعاء عا
  مثل اإلنسان

الدودة الشریطیة 
  والدودة الكبدیة

الدیدان 
  المفلطحة

بویضة مخصبة 
ثم یرقة تدخل 
جسم العائل 
لتفقس دودة 

  .جدیدة

نحصل على 
األكسیجین من 
الھواء داخل 

  األمعاء

تمتص الغذاء 
المھضوم في 

األمعاء أو عائل 
  غیر اإلنسان

تجویف داخلي بھ 
قناة ھضمیة 

وتجویف خارجي 
ا تجویف بینھم

  مملؤ بسائل

تتطفل على 
اإلنسان والحیوان 

  والنبات

  دودة اإلسكارس

الدیدان 
  االسطوانیة

اإلخطبوط یفرغ 
الذكر حیواناتھ 

المنویة في 
تجویف األنثى ثم 
تضع البیض بعد 

  شھور  ١٠

یتم تبادل 
األكسیجین مع 

ثاني أكسید 
الكربون 
  بالخیاشیم

جھاز دوري 
مفتوح للمحار 

 والحلزون وجھاز

دوري مغلق مثل 
  اإلخطبوط

لمعظمھا أصداف 
ویغلفھا غشاء 
نسیجي یسمى 

  العباءة

ملتصقة 
بالصخور في 

  البحار

الحلزون والمحار 
  واإلخطبوط

  الرخویات

خنثي تخصب 
الحیوانات 

المنویة البیض ثم 
تضعھ األم في 
شرنقة إلى أن 
  یفقس الصغار

تتبادل الغازات 
من خالل جلدھا 
المغطى بالمخاط 

صل حیث تح
  على األكسیجین

تتغذى على 
المواد العضویة 
في التراب الذي 

یخزن في 
  الحوصلة

یتكون جسمھا من 
 ١٠٠أكثر من 

حلقة بھا خالیا 
عصبیة ولھا 
  تجویف داخلي

في الطین وفي 
األراضي 
  الزراعیة

  دودة األرض

  الدیدان الحلقیة

  التحول الكامل

- یرقة  –بیضة 

  حشرة –عذراء 

  تحول غیر كامل

حوریة  –بیضة 
  حشرة كاملة –

لھا جھاز دوري 
مفتوح األكسیجین 
یدخل عبر الثغور 

التنفسیة على 
  .الصدر والبطن

النباتات و المواد 
العضویة 
والقمامة 
والنفایات 
  السكریة

لھا زوائد مفصلیة 
یغطي جسمھا 
ھیكل خارجي 
تستبدلھ بعملیة 

  االنسالخ

في كل األماكن 
البریة والبحریة 

  والیابسة

 – الروبیان
 –العناكب  -النمل
  الحشرات - النحل

ذوات األلف 
  رجل

  المفصلیات

التكاثر الجنسي 
بتطور الیرقات 

والتكاثر 
  الالجنسي

بالخیاشیم الجلدیة 
أو األقدام 
  األنبوبیة

نفترس 
المخلوقات الحیة 

  ومنھا المحار

لھا أشواك ذات 
أطوال مختلفة 

ولھا ھیكًال داخلي 
مكون من صفائح 

  شبھ عظمیة

بحار والمیاه في ال
  الضحلة

  نجم البحر

  قنفذ البحر

الشوكیات 
  الجلد

P
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  :اختر اإلجابة الصحیحة في كل ما یلي:  ١٢س

  

  :األرض في حركتھا بـ  ةتستعین دود. ١

  .الزوائد المفصلیة -د    األقدام -ج    األسواط -ب    األشواك -أ  

  

  :رة حیاتھا بـ الفراشات والنمل والنحل والخنافس أمثلة على حشرات تمر خالل دو. ٢

  .عملیة االنسالخ -د  ال تقوم بأي تحول -ج    تحول كامل -ب  تحول غیر كامل -أ  

  

  أي مما یأتي یعد حیوانًا متطفًال ؟. ٣

  قندیل البحر -د  الدودة الشریطیة -ج    البالناریا -ب    اإلسفنج -أ  

  

  أي المجموعات اآلتیة تنسلخ ؟. ٤

  الدیدان المفلطحة -د    بحرنجم ال -ج  دیدان األرض -ب    القشریات -أ  

  

  أي المخلوقات اآلتیة لھ جھاز دوري مغلق ؟. ٥

  اإلسفنج -د    المحار -ج    الحلزون -ب    اإلخطبوط -أ  

  

  أي المخلوقات الحیة اآلتیة یتكون جسمھ من جزءین رئیسین ؟. ٦

  الدیدان -د    العنكبیات -ج    الرخویات -ب    الحشرات -أ  

  

  اآلتیة یظھر فیھا التماثل الشعاعي بوضوح ؟ أي من مجموعات الالفقاریات. ٧

  المفصلیات -د  الشوكیات الجلد -ج    الرخویات -ب    الدیدان -أ  

  

  ما نوع التماثل في الحیوان ذوات األرجل المئة ؟. ٨

  داخلي -د    شعاعي -ج    جانبي -ب    عدیم التماثل -أ  

  

  أي الحیوانات اآلتیة ال ینتمي إلى المجموعة نفسھا ؟. ٩

  المحار -د    اإلخطبوط -ج    نجم البحر -ب    حلزونال -أ  

  

  أي المصطلحات اآلتیة یمیز التحول الكامل من التحول غیر الكامل ؟. ١٠

  الحشرة الكاملة -د    النمو -ج    الحوریة -ب    البیضة -أ  

  

  )محلول : ( أكمل الخریطة المفاھیمیة اآلتیة:  ١٣س

  

             

  

  

  ینقسم إلى

  

  

  

  

  

جھاز الدوري في ال
 الحیوانات الالفقاریة

 مغلق مفتوح

 المحار اإلخطبوط دودة األرض الحلزون
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  األسماك والبرمائیات والزواحف: لیاتالحب

  

  ).سؤال محلول : ( اكتب الخصائص العامة للحبلیات) أ : (  ١٤س

  

 .تمتلك حبًال ظھریًا وحبًال عصبیًا وجیوبًا بلعومیة تظھر في مراحل خالل نموھا .١

 .الحبل الظھري ھو حبل رفیع مرن یمتد على طول جسمھا .٢

 .لجسم بالبیئة المحیطةالجیوب البلعومیة ھي فتحات تصل تجویف ا .٣

 . في معظم الحبلیات یتغیر أحد طرفي الحبل العصبي لُیكون الدماغ .٤

  

 :ضع مصطلح علمي یدل على كل عبارة من العبارات اآلتیة) ب ( 

  

  )                (  .نوع ٤٢٥٠٠ھي مجموعة أصغر من الحبلیات صنف العلماء منھا حوالي . ١

  )        (  .ل الظھري دون أن یتحول إلى عمود فقريحیوان من الحبلیات ظل فیھ الحب. ٢

  )        (  .مجموعة من الحیوانات تتغیر فیھا الحرارة مع تغیر حرارة البیئة المحیطة بھا. ٣

  )        (  . مخلوقات تبقى درجة الحرارة بھا ثابتة ال تتأثر بحرارة الوسط المحیط بھا. ٤

  )        (      .ي تعیش في الماءتعد أكبر طائفة من مجموعات الفقاریات الت. ٥

  )        (   .تمتلك األسماك تراكیب خیطیة لحمیة ملیئة بالشعیرات الدمویة للتنفس تسمى. ٦

  )        (     .أعضاء تساعد السمكة على االتزان والحركة واالندفاع في الماء. ٧

  )        (   .صفائح عظمیة مستدیرة ورقیقة تغطي جلد السمكة بطریقة تشبھ قرمید األسقف. ٨

  )        (   .كیس ھوائي یتحكم في غوص أو طفو السمكة عبر امتالءه أو إفراغھ بالغازات. ٩

  )        (  .ما أكبر مجموعة أسماك بأنواعھا الثالث العظمیة أم الالفكیات أم الغضروفیة. ١٠

  )        (     .عبارة عن نسیج مرن وقاس یشبھ العظام ولكنھ لیس صلبًا وال ھشًا. ١١

  أسماك تتمیز بجسم أنبوبي طویل غیر مغطى بالقشور وھیكل داخلي غضروفي وفم دائري عضلي .١٢

  )        (     .بدون فكوك یحتوي على تراكیب تشبھ األسنان مثل سمكة الجلكي       

  القرش والشفنینات أسماك قشورھا خشنة كورق الصنفرة ولھا فكوك متحركة ومعظمھا تعتبر من. ١٣

  )        (     .ت المفترسة والقرش لھ أسنان حادة تكونت من قشور متحورةالحیوانا      

  طریقة تكاثر معظم األسماك خارج جسم األنثى تطلق األنثى أعدادًا ھائلة من البیض ثم یسبح الذكر. ١٤

  )        (         .مطلقًا حیواناتھ المنویة فوقھا فیتم اإلخصاب       

  )        (     .بالماء والجزء اآلخر على الیابسةحیوانات تقضي جزءًا من حیاتھا . ١٥

  )        (   .عادة تقوم بھا الضفادع في فصل الشتاء حیث یقل نشاطھا تسمى فترة الخمول. ١٦

  )        (   .عادة تقوم بھا البرمائیات في فصل الصیف تحت األرض مرحلة خمول. ١٧

  )        (   .اشیم لتبادل الغازاتماذا تستخدم البرمائیات المكتملة النمو بدًال من الخی. ١٨

  )        (       .عملیة تحتاج فیھا البرمائیات أن تبقي على جلدھا رطبًا. ١٩

  )        (     .الحواس التي تكیفت في البرمائیات لتمكنھا من العیش على الیابسة. ٢٠

  )        (   .تمسك بھ البرمائیات الحشرات بشكل خاطف وسحبھا بسرعة إلى داخل الفم. ٢١

  تبدأ دورة حیاة البرمائیات بالبیض الذي تضعھ اإلناث في الماء وتخرج منھ بعد مدة صغار تشبھ. ٢٢

  )        (             .الیرقات وتتنفس بالخیاشیم تسمى      

  )        (     .فقاریات متغیرة درجة الحرارة ذات جلد جاف مغطى بالحراشف. ٢٣

  )        .(متاز بفكین مرنین البتالع الفریسةحیوانات لیس لھا جفون أو آذان أو أرجل وت. ٢٤

  یعد عضو التكیف في جسم الزواحف فھو سمیك وجاف ومقاوم للماء وھو مغطى بالحراشف التي. ٢٥

  )        (       .تقلل من فقدان أجسامھا للماء وتساعد على حمایتھ من األذى       

  )        (     .ي یسمىتتكاثر الزواحف بأحد طریقتین األولى تتعلق ببیضھا الذ. ٢٦

  )        (   .الطریقة الثانیة عن طریق اإلخصاب الداخلي یلقح الحیوان المنوي البیض. ٢٧
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  :علل لما یأتي:  ١٥س

      

  تمتاز األفاعي بفكین مرنین ؟. ١ 

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

  

 أصبحت السالحف البحریة مھددة باالنقراض ؟. ٢

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

  

  ة ؟تبني التماسیح أعشاشھا بالقرب من المسطحات المائی. ٣

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

  

  تضع األسماك مالیین البیض وتخصبھا في بحیرة واحدة سنویًا ؟. ٤

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

  

  بعض األفاعي غیر السامة تشبھ في ألوانھا األفاعي السامة ما الفائدة التي تعود علیھا من ذلك ؟. ٥

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

  

 )سؤال محلول : ( اكتب الخصائص العامة للطیور وكیف یتكیف جسمھا على الطیران) أ : (  ١٦س

  

 . یغطي الریش أجسامھا –لھا جناحان ورجالن ومنقار  –ذوات الدم الحار  - جمیعھا فقارات  )١

 .تعد أكثر الفقاریات عددًا على األرض مثل األسماك )٢

 .ن تحدید البیئة التي نعیش فیھا والغذاء الذي تأكلھ من خالل شكل األجنحة واألقدام والمناقیریمك )٣

 .تمعظم الطیور شكلھا انسیابي لسھولة الطیران وھیكلھا العظمي خفیف أخف من عظام الثدییا )٤

 .یساعد الذیل في توجیھ الطیور خالل طیرانھا )٥

 .الحتیاجھا لكمیة كبیرة من الطاقة للطیرانتتغذي الطیور على الحشرات واألسماك واللحوم  )٦

 .الرئتان تتصالن بأكیاس ھوائیة توفر مصدرًا ثابتًا من األكسیجین للدم وتجعل الطیور أخف وزنًا )٧

  

  : تحورت بعض أعضاء الطیور اآلتیة لتتكیف مع بیئتھا أكمل الجدول اآلتي) أ : (  ١٧س

  

  الســـــــبـب  العضو المتحور

    طائر النعاماألرجل القویة ل

    مخالب حادة وقویة لطائر العقاب

    وأجنحتھ المستدقة الجسم االنسیابي للبفین

    . مساحة أجنحة النسر الكبیرة

  

  )سؤال محلول ( والزغب ) كونتوري ( قارن بین الریش الخارجي :  ١٨س

  

  د على توجیھقوي وخفیف والریش الطویل الموجود على األجنحة والذیل یساع :الریش الخارجي. ١

  .أشكل الریش المختلفة تعمل على جذب األزواج في موسم اإلخصاب. الطائر والسیطرة على توازنھ    

   

  الریش الخفیف الناعم الصغیر یعمل كطبقة عازلة تحتفظ بالھواء الدافئ بالقرب من جلد :الزغب. ٢

  .طیورالطیور البالغة كما یغطي الزغب أجسام صغار معظم ال               
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  )سؤال محلول : ( اكتب الخصائص العامة للثدییات وكیف یتكیف جسمھا على الطیران) أ : (  ١٩س

  

عندما تحمل أنثى الثدییات یزداد حجم الغدد . إناثھا لھا غدد لبنیة –فقاریات من ذوات الدم الحار  .١
 .  األولىاللبنیة وبعد الوالدة تفرز الحلیب لتغذیة الصغار خالل األسابیع أو األشھر 

 جلدھا مغطى بالشعر الذي یحمیھا من الحرارة والبرودة والریاح والماء  .٢

ولبعضھا كما في اإلنسان شعر كثیف في  –بعض الثدییات مثل الدب یغطي جسمھا فرو سمیك  .٣
 ولبعضھا كما في الدلفین القلیل من الشعر  –مناطق محددة من الجسم وخفیف في مناطق أخرى 

 .ن والصوف أشكاًال مختلفة من الشعر المتحولتعد األشواك والقرو .٤

  

  ):سؤال محلول ( قارن بین الثدییات من حیث نوع األسنان ومدى مالئمتھا لنوع غذائھا :  ٢٠س

  

  األسنان                    

  طبیعة الغذاء
  األنیاب والقواطع واألضراس األمامیة واألضراس الخلفیة

  آكالت النباتات
آكالت النباتات لھا قواطع تقطع النباتات وأضراس القندس واألرنب من 

  . مسطحة لطحنھا

  . أسد الجبال من آكالت اللحوم ولھ أنیاب حادة یستخدمھا في تمزیق الفریسة  آكالت اللحوم

  آكالت النباتات واللحوم
اإلنسان مزدوج التغذیة فلھ قواطع لقطع الخضار وأضراس أمامیة حادة بشكل 

  .اس خلفیة لطحن الطعامكاف لمضغ اللحم وأضر

  

  كیف تالءم أجھزة جسم الثدییات الحیاة في بیئتھا ؟: ٢١س

  

  للثدییات رئات متطورة مكونة من مالیین من الحویصالت الھوائیة لتبادل الغازات خالل عملیة التنفس  التنفس

  اإلحساس
دماغ فیھا یكون عادة وال لھا جھاز عصبي متخصص قادر على التعلم والتذكر أكثر من بقیة الحیوانات

  . ذات الحجم نفسھ تأكبر من أدمغة بقیة الحیوانا

  .  داخلي حیث تتحول البویضة المخصبة إلى جنین داخل رحم األنثى  اإلخصاب

  

 أنواع الثدییات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الثدییات األولیة
  

  تتكاثر بوضع البیض. ١

  .المغطى بالقشور    

.ال توجد حلمات لإلرضاع. ٢  

تفرز الغدد اللعابیة الحلیب. ٣  

  مفوق جلد األم أو فروھا وتقو    

.اشرةالصغار بلعقھ مب      

:أمثلة. ٤  

آكل النمل  –منقار البط       

.الشوكي      

 الثدییات الكیسیة
 

تحمل صغارھا في كیس أو . ١  

  جراب وتولد دون شعر    

  .وعمیاء غیر مكتملة النمو    

  بحاسة الشم تصل الصغار. ٢

  .إلى حلمات الغدد اللبنیة    

  :أمثلة. ٣

  الكنغرو والكواال ووحش    

  . ي استرالیاتسمانیا ف    

   تلماذا تمتلك معظم الثدییا: س

  الكیسیة كیسًا ؟ لتبقى فیھ     

  . الصغار حتى یكتمل نموھا     

  الثدییات المشیمیة
  

  تنتمي معظم الثدییات إلى. ١

  .ھذه المجموعة    

  یرتبط الجنین بالمشیمة في. ٢

  رحم األم خالل الحبل السري    

  یتم تبادل الغازات والفضالت. ٣

  بین دم الجنین ودم األم من    

  .خالل المشیمة    

  بقر المھا مھدد باالنقراض    

  في الجزیرة العربیة بسبب     

  الزحف العمراني والصید    

 . الجائر وفقدان الموطن    
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  )ما وراء األرض ( الوحدة السادسة 

  :اختار اإلجابة الصحیحة وضع تحتھا خط ) أ ( : ٢٢س 

  

  :ھو غالف من الغازات المختلفة ارتفاعھ من سطح األرض حواليالف الجوي الغ. ١

  كم ٢٠٠٠ -د    كم ١٥٠٠ -ج    كم ٥٠٠ -ب    كم ١٠٠٠ -أ

  

  :یتكون الغالف الجوي من. ٢

  .النیتروجین واألكسیجین -أ

  .النیتروجین واألكسیجین وثاني أكسید الكربون وغازات أخرى -ب

  .الغبار واألمالح وحبوب اللقاح وقطیرات حمضیةالھباء الجوي من مواد صلبة مثل  -ج

  .جمیع ما سبق -د

  

  :كم بمعدل ١في طبقة التربوسفیر تتناقص الحرارة مع االرتفاع لكل . ٣

 ٣.٥ -أ
 ٤.٥ -ب    س٥

 ٥.٥ -ج    س٥
 ٦.٥ -د    س٥

  س٥

  

  :في طبقة التربوسفیر ینتشر فیھا بخار الماء وتحدث فیھا. ٤

  .جمیع ما سبق-د    اصف العو -ج    السحاب  -ب    الضباب -أ

  

  :تستطیع الطائرات أن تطیر فیھا طبقة. ٥

  الثرموسفیر -د    المیزوسفیر -ج  الستراتوسفیر -ب    التربوسفیر  -أ

  

 :من غاز األوزون فیھا ھي طبقة%  ٩٠تمتاز باالستقرار و خلوھا من الظواھر الجویة و . ٦

  .ربوسفیرالت -د  الستراتوسفیر -ج    المیزوسفیر -ب    الثرموسفیر -أ

  

  :سمك طبقة المیزوسفیر. ٧

  كم ١٠٠ – ٥٠ -د  كم ٥٠٠ – ٨٥ -ج  كم ٥٥ – ١١ -ب    كم ٨٥ - ٥٠ -أ

  

  :في طبقة الثرموسفیر تكون الحرارة. ٨

 ٦٠ -أ
 ١٧٠٠ -ب    س٥

 ٢٧٠٠ -ج    س٥
  باردة جدًا -د    س٥

  

  .تقوم بتصفیة أشعة الشمس من األشعة السینیة وأشعة جاما الضارتینطبقة . ٩

  الثرموسفیر -د    المیزوسفیر -ج  الستراتوسفیر -ب    وسفیر الترب -أ

      

  :من خصائص طبقة األیونوسفیر. ١٠

  .تنعكس فیھا موجات الرادیو -ب        تطیر فیھا الطائرات -أ

  تصفیة أشعة الشمس من األشعة السینیة وأشعة جاما الضارتین -ج

  .تتالشى عند حدود الفضاء الخارجي  -د

  

  :تعتبر جزء من دورة الماء في الطبیعة من العملیات التي. ١١

  .جمیع ما سبق -د    الھطول -ج    فالتكثی -ب    التبخر -أ

  

  :عند تسخین الھواء تتحرك جزیئاتھ بسرعة ویتمدد فیؤدي ذلك إلى. ١٢

  .جمیع ما سبق -د  یقل ضغطھ الجوي -ج  یصعد إلى أعلى -ب    تقل كثافتھ -أ
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  :كل طبقة على حدةلالمكتوبة خصائص الدول على حسب رتب طبقات الغالف الجوي في رأس الج) ب ( 

              ٦                  ٥                   ٤                  ٣                ٢                 ١  

  )المیزوسفیر  –الستراتوسفیر  –التروبوسفیر  –الثرموسفیر  –األكسوسفیر  –األیونوسفیر ( 
  

فطبقات الغال      

  الجوي              

  خصائصھا
................ ................  ................  ................  ................  ................  

 ترتیبھا
 طبقة سفلى

أقرب طبقة إلى 
 سطح األرض

 طبقة سفلى

 الطبقة الثانیة
 سطح األرض

 طبقة علیا

 الطبقة الثالثة
 سطح األرض

 طبقة علیا

لطبقة الرابعةا  

 سطح األرض

 طبقة علیا

 الطبقة الخامسة
 سطح األرض

 طبقة علیا

 الطبقة األخیرة
 سطح األرض

ُ سمكھا

كم ١٠ كم  ٥٠ – ١٠ 
فوق سطح 

 األرض

كم  ٨٥ – ٥٠
فوق سطح 

 األرض

كم ٥٠٠ – ٨٥  

فوق سطح 
 األرض

كم ٥٠٠ – ٨٥  

فوق سطح 
 األرض

تتالشى عند 
حدود الفضاء 

 الخارجي

 مكوناتھا
ن مادة م ٣/٤

 الغالف الجوي
یتركز فیھا 

معظم األوزون 
 لحمایة األرض

بھا كمیة قلیلة 
 من األوزون

 ذراتھا مشحونة
 في حالة أیونیة

كثافة الھواء 
 قلیلة

تحتوي على 
القلیل من 
 الذرات

الظواھر 
 الجویة

الغیوم وتغیرات 
الطقس وتقل 
فیھا الحرارة 

 ٦.٥بمعدل 
٥
 

كم ارتفاع ١لكل   

ال یوجد بھا أي 
ظواھر جویة 
وتزداد فیھا 
الحرارة 

 باالرتفاع ألعلى

تحترق الشھب 
والنیازك فیھا 
وھي أكثر 

  الطبقات برودة 

تعكس موجات 
الرادیو وتبقیھا 
داخل الغالف 

الجوي 
وحرارتھا 

١٠٠٠ 
٥

  س 

تقوم بتصفیة 
أشعة الشمس من 
األشعة السینیة 
وأشعة جاما 
الضارتین 
وحرارتھا 

١٧٠٠ 
٥

س   

كثافة الھواء 
ضة جدًا منخف

فیھا األقمار 
 الصناعیة

 

  

  

  .داخل المربعات في الرسم) باردة  –حارة ( قارن بین الجبھة الباردة والجبة الحارة بوضع كلمتي ) ج ( 
  

  .إذا كانت الریاح الباردة ھي التي تدفع الریاح الحارة وتزیحھا من أمامھا: تكون الجبھة باردة* 
  

  

  .ریاح الحارة ھي التي تدفع الریاح الباردة وتزیحھا من أمامھاإذا كانت ال: تكون الجبھة حارة* 
  

  

  

  

  

  

  

  

........ریاح   
........ریاح   

........ریاح   

........ریاح   
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  :ضع المصطلح العلمي المناسب أمام كل عبارة من العبارات اآلتیة:  ٢٣س

  

  )    (درجة الحرارة والضغط الجوي والرطوبة والغیوم والھطول والریاح تسمى  .١

 )    (        كمیة بخار الماء الموجود في الھواء الجوي .٢

  )    (      الحرارة التي یصل عندھا الھواء إلى حالة اإلشباع درجة .٣

   )    (  :الحد الفاصل بین كتلتین ھوائیتین مختلفتین في خصائصھما الطبیعیةھي  .٤

  )    (  . إذا كانت الریاح الباردة ھي التي تدفع الریاح الحارة وتزیحھا من أمامھا .٥

 )    (  . زیحھا من أمامھاإذا كانت الریاح الحارة ھي التي تدفع الریاح الباردة وت .٦

كمیة بخار الماء الموجود فعلیًا في الھواء عند درجة حرارة معینة مقارنة بكمیة بخار الماء التي  .٧
 )    (          .یستطیع الھواء حملھا عند تلك الدرجة

 )    (          . المطر والثلج والبرد جمیعھا أشكال من .٨

 )    (          .تقاس سرعة الریاح بجھاز یسمى .٩

  حراف الھواء نحو الیمین في النصف الشمالي من الكرة األرضیة ونحو الیسار فيظاھرة ان. ١٠

  )    (           .نصفھا الجنوبي تسمى ھذه الظاھرة       

  :عندما تلتقي كتلة ھوائیة دافئة مع أخرى باردة دون أن تتقدم أحداھما على األخرى. ١١

                     )    (  

  بین الغیوم المختلفة الشحنة ) غ الكھربائي للطاقة الكھربائیة التفری( یتكون نتیجة التدفق السریع . ١٢

)    (  

  تصادم طبقات ھوائیة محیطة بمنطقة یتمدد فیھا الھواء نتیجة تسخینھ بواسطة البرق یحدث صوتًا . ١٣     

  )    (              .مدویًا یطلق علیھ اسم   

  أ في الدوران على شكل دوامة مكونةتتكون في بعض مناطق الجبھات تیارات ھوائیة صاعدة تبد. ١٤     

  )    (      م  ٢٠٠غیمة تشبھ القمع یتكون بقطر ال یزید على            

  أعاصیر تبدأ في مناطق الضغط المنخفض في المحیطات االستوائیة وعندما تصل إلى الیابسة. ١٥     

  )    (         .تسبب الدمار وتضعف قوتھا بشكل تدریجي            

   ٦٩حرك الریاح من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض فإذا قطعت مسافة تت. ١٦     

  )    (            ساعات فما سرعتھا؟ ٣كم في         

  )    (  أیام ٩كم في  ٣٥٠٠احسب متوسط سرعة إعصار بحري قطع مسافة . ١٧      

  )    (    دقائق؟  ١٠كم في  ٨احسب متوسط سرعة إعصار قمعي قطع مسافة . ١٨      

  تیارات ھوائیة صاعدة تبدأ في الدوران على شكل دوامة مكونة غیمة تشبھ القمع وبقطر ال یزید. ١٩      

  )    (        .  كم ١٠م وال تتحرك مسافة أكثر من  ٢٠٠عن      

  تتشكل في مناطق الضغط المنخفض في المحیطات االستوائیة ونتیجة لتأثیر قوة كوریولوس فإن. ٢٠      

  )    (  . الریاح تأخذ في الدوران عكس عقارب الساعة وتسبب الدمار الكبیر       

  )    (    ) حول نفسھا ( یحدث بسبب دوران األرض حول محورھا . ٢١      

  )    (    تتكون بسبب میل محور األرض في أثناء دورانھا حول الشمس. ٢٢      

   )    (اویة شبھ عمودیةفي أي فصول السنة تسقط أشعة الشمس على األرض بز. ٢٣      

  وفي أي الفصول تسقط أشعة الشمس على األرض بزاویة أصغر من زاویة السقوط في فصل. ٢٤      

   )    (         .الصیف ویصبح النھار أقصر واللیل أطول     

  في أي فصول السنة یكون محور األرض لیس مائًال نحو الشمس وال بعیدًا عنھا أي یكون. ٢٥      

     )    (        . بالنسبة ألشعنھا الساقطة على األرض عمودیًا      

  )    (   .المدة الزمنیة التي تستغرقھا األرض للدوران حول محورھا دورة كاملة. ٢٦      

  )    (   .المدة الزمنیة التي تستغرقھا األرض للدوران حول الشمس دورة كاملة. ٢٧      

  )    (  من خاللھ إكلیًال للشمس عند وقوع القمر بین األرض والشمس وترى. ٢٨      

  )    (    . ما اسم طور القمر عند وقوع القمر بین األرض والشمس. ٢٩      
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  .على الرسم الذي أمامك أكتب أسماء أطوار القمر أثناء دورانھ حول نفسھ وحول األرض:  ٢٤س

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  یب بأربع عملیات حتى تكتمل دورة الماء في الطبیعةأمأل المربعات في الشكل أدناه بالترت:  ٢٥س
  

 .مرة أخرى متحوًال لماء تتكون الغیوم من مالیین قطیرات الماء الصغیرة فیبرد بخار الماء عند صعوده إلى أعلى ویتكاث

  ) فالتكثی(                       

  ح ذات وزن كبیر فإنھا تسقط علىتتجمع قطیرات الماء داخل الغیمة بعضھا مع بعض وتكون قطرات أكبر وعندما تصب

   )الھطول (              .ھیئة أمطار أو ثلوج أو شكل آخر من أشكال الھطول

  

 یجري الماء على السطح على ھیئة جداول وأنھار ویصل إلى البحیرات والمحیطات وتمتص النباتات بعضًا من ھذا الماء

  )النتح (             .ثم تعود النباتات لیخرج منھا الماء في صورة نتح

 )التبخر (   .یتبخر الماء من البحار والمحیطات والبحیرات واألنھار كما تطلق النباتات بخار الماء عن طریق النتح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 )٤ (  

 

 

 )٣ (  

 

 

 )٢ (  
 

 

 

 )١ (  
 

دورة الماء في 
 الطبیعة
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  :ي وفسر ما یليالسابق للمقارنة بین كواكب النظام الشمسالجدول  تأمل:  ٢٦س

  

  كوكب األرض ھو الكوكب الوحید الذي تعیش علیھ الكائنات الحیة ؟ -أ

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

  یتمیز كوكب أورانوس بلونھ األزرق المخضر ؟ -ب

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

  وعدم احتواءه على غالف جوي ؟ استحالة العیش على كوكب عطارد -ج

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

  یسمى كوكب المریخ بالكوكب األحمر ؟ -د

.....................................................................................  
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  وما ھي أطوار القمر بھ ؟ متى یحدث مد الربیع ؟ - ھـ

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

  مني یحدث المد المنخفض ؟ وما ھي أطوار القمر بھ ؟ - و

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

  لماذا یحدث خسوف القمر عندما یكون بدرًا ؟ -ز

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

  كم تساوي الوحدة الفلكیة بالكیلومترات ؟ -ح

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

  

  - : یھعما یل بجدول المبین أدناه ، أجبال ًامستعین:  ٢٧س

  

  .الكواكب السابقة تصاعدیًا وفق حجمھا  رتب. ١

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

  

  أي الكواكب السابقة اقرب إلى الشمس ؟ وأیھا ابعد عن الشمس ؟. ٢

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

  

  احسب بعد كوكب المشتري عن الشمس بالكیلومتر ؟. ٣

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

  

  عرف المذنبات ومما تتركب ولماذا یوجد لھا ذیوًال ؟. ٤

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

  

  اكتب تعریفًا لكل من الشھب والنیازك ؟. ٥

  ..........................................................................: الشھب

  ..........................................................................: النیازك

  

  :باستخدام العبارات اآلتیة االحتراق –المكونات : بین الشھب والنیازك من حیث ةقارنالم أكمل. ٦

ال تحت رق وال تتبخ ر بأكملھ ا ب ل      - تحترق بأكملھ ا وتتبخ ر قب ل أن تص ل إل ى األرض      - فلزاتصخور و( 
  ) یصل جزء منھا إلى األرض

  

  )كم( قطر الكوكب  بالوحدة الفلكیة البعد عن الشمس  الكوكب

  ٤٨٧٨  ٠.٣٨٧  عطارد

  ١٢٧٥٦  ١  األرض

  ١٤٢٧٦٩  ٥.٢٠٣  المشتري

  ٥١١١٨  ١٩.١٩١  أورانوس

  النیازك  الشھب  وجھ المقارنة

      المكونات

      االحتراق
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   .....................................................عرف كل من الطیف الكھرومغناطیسي و التردد؟  : ٢٨س

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

  :في الجدول اآلتي داخل األسھم المرسومة أسفلھ سيالطیف الكھرومغناطیأكمل خصائص 
 ١٠      التردد 

٢١
           ١٠ 

١٨
           ١٠ 

١٦
             ١٠ 

١٥
            ١٠ 

١٢
            ١٠ 

١٠
            ١٠ 

٥
  ھرتز   

  أشعة جاما
األشعة 
  السینیة

األشعة فوق 
  البنفسجیة

الضوء 
  المرئي

األشعة تحت 
  الحمراء

 موجات

  المیكروویف
موجات 
   الرادیو

  

 ١٠الموجة  طول
 -١٣

       ١٠ 
 -١٠

           ١٠ 
 -٨

             ١٠ 
 -٧

             ١٠ 
 -٤

             ١٠ 
 -٢

            ١٠ 
٢

  متر     

  

  
  

  

  ........................وال تنتقل في ..................... الموجات الصوتیة ال تنتقل إال في وجود وسط 

  ......................................  و ......................... بینما الموجات الكھرومغناطیسیة تنتقل في 

  .........................................................أي من األشعة تشعرنا بالدفء وكم یتراوح ترددھا 

  ) : ب(ا یناسبھ من العمود م) أ ( بین العمود  اختر األرقام المناسبة

  

  )ب(  )أ ( 

  التصویر    أشعة جاما ، تحت الحمراء ، فوق البنفسجیة -١

  معالجة بعض األمراض    األشعة السینیة -٢

  طھو الطعام    موجات الرادیو والتلیفزیون -٣

  أجھزة االتصاالت الالسلكیة    موجات المیكروییف -٤

  

  :المسألتین التالیتین لھمباستخدام المعادالت اآلتیة حل :  ٢٩س

                                          

   ٢٧٣+ س = ك        ٣٢+ س × =           ف      ) ٣٢ –ف ( × =           س 

                                                                 

 ٢١٢الماء یغلي عند درجة حرارة تساوي * 
٥

  ؟ السیلیزي والكلفینيفكم تكون الدرجة على المقیاس  ف 

  

  .............................................................................................................. :الحل

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

  

 ١٠ –صباح شتاء بارد كانت الحرارة تساوي * 
٥

  فكم تكون ھذه الدرجة على المقیاس الفھرنھیتي ؟س  

   

  .............................................................................................................. :الحل

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

  

 ٣٠یستطیع الھواء عند * 
٥

٣جم من بخار الماء لكل م ٣٢س حمل  
  من الھواء فما تكون الرطوبة النسبیة 

  جم ؟ ١٦لھذا الھواء عندما تكون كمیة بخار الماء المحملة    

  

  ............................................................................................................. :الحل

...............................یزداد  ...............................یزداد              

٥

٩٥

٩
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  :ضح للوسائل المستخدمة لرصد الكوناكتب البیانات على الرسم المو:  ٣٠س

  

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

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

  

  

  

  

  

                                                                       

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

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

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

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

  

  

  

  :قارن بین المناظیر الفلكیة البصریة المختلفة على حسب الجدول التالي:  ٣١س

  

  المنظار                   

  وجھ المقارنة
  منظار العاكسال  المنظار الكاسر

      الفكرة التي یقوم علیھا

      المرآة أوالعدسة الشیئیة

      العدسة العینیة

      مكان تكون الصورة

  

  اكتب ما یمیز المنظار الرادیوي عن المنظار الكاسر والعاكس ؟

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

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

  

  علل وجود منظار ھبل الفلكي الفضائي خارج الغالف الجوي ؟ 

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

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

  

   :كم باستخدام المعادلة الریاضیة ١٢٧٥٦احسب محیط األرض عند خط االستواء إذا علمت أن قطرھا 

  )قطر األرض = ق   - ٣.١٤= ط  -المحیط = م ( ط ق                                   حیث  =م              

  ......................................................................................................................... :الحل

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

  

٣ 

٢ 

٦ ٧ 

٥ 

٤ 

............................-ب............................- أ

١ 
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  :معلومات إضافیة ھامة عن خسوف القمر وكسوف الشمس*** 

  

  في جمیع أنواع الخسوف المذكورة یكون القمر في طور البدر          :القمرخسوف 

  

  

  

  

  

  أحمر بسبب كسر الطیفلونھ  –دقیقة  ٤٥ساعة و –یدخل القمر في منطقة ظل األرض : خسوف كلي. ١

  .األحمر من قبل غالف األرض الجوي باتجاه القمر                      

  

  أما باقي القمر في منطقة شبھ ظل القمر في منطقة ظل األرض جزء من یدخل: خسوف جزئي. ٢

  .األرض                         

  

  شبھ ظل األرض فقط دون أن یدخل أي جزء منھ في منطقةالقمر في منطقة  یعبر: خسوف شبھ ظلي. ٣

  .ظل األرض                             

  

  ذكورة یكون القمر في طور المحاقفي جمیع أنواع الكسوف الم       :كسوف الشمس

  

ال یحدث خسوف وكسوف كل شھر ألن مدار القمر حول األرض یمیل على مستوى مدار األرض حول 
  . درجات ٥بحوالي ) دائرة البروج ( الشمس 

  

  

  

  

  

  

  

  دقیقة نظرًا لصغر ظل ٧.٥مدتھ  –یحدث عندما یدخل المشاھد في منطقة ظل القمر : كسوف كلي. ١

  . القمر وسرعة دوران األرض حول نفسھا                     

     

  .یكون القمر في أبعد نقطة في مداره فال یستطیع حجب قرص الشمس بأكملھ: كسوف حلقي. ٢

  

  یحدث عندما یدخل المشاھد في منطقة شبھ ظل القمر حیث ُیحجب فقط جزء من سطح: كسوف جزئي. ٣

  .الشمس                        

  

  :عدد أسماء ألشكال المجموعات النجمیة في السماء:  ٣٢س

  

٤  . ....................٣  . ....................٢  . ....................١.................... .  

  

  الحمراء –الزرقاء  –الصفراء : تصاعدیًارتب ألوان النجوم من حیث درجة حرارتھا ترتیبًا 

  

٣  .................... .٢  ..................... ١.................... .    
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  :)كتل شمسیة  ٨أي أقل من ( اكتب تتابع لقصة حیاة النجوم ذات الكتل الصغیرة ) سؤال محلول ( 

  )اتبع السھم األسود ( 

  

  سحابة جزیئیة)  ٢(                                                 سحابة أولیة )  ١(    

  تحتوي عددًا من النجوم البدائیة                                       من الغاز و الغبار تتكون 

  

  

  نجم عمالق أحمر)  ٤( 

  التتابع الرئیسي)  ٣(                  منتفخ لونھ أحمر                                             

  .في لبھ یقوم بتحویل الھیدروجین إلى ھلیوم                  ھالكثیر من كتلت دغیر مستقر بل وقد ینبض ویفق

  فترة الشیخوخة یقوم النجم فیھا بتحویل الھلیوم               أطول مرحلة واستقرار مرحلة الشباب والعطاء

  .إلى كربون

               

  

  

  القزم األبیض)  ٦(                                                                       السدیم الكوكبي)  ٥( 

  یلفظ النجم طبقاتھ الخارجیة على شكل سدیم                                                لب النجم المیت

  .توفى النجم

  

  

  :)كتل شمسیة  ٨أي أكثر من ( اكتب تتابع لقصة حیاة النجوم ذات الكتل الكبیرة ) سؤال محلول ( 

  

  سحابة جزیئیة  ٢                                                     سحابة أولیة  ١    

  تحتوي عددًا من النجوم البدائیة                                        تتكون من الغاز و الغبار 

  

  

  نجم عمالق أحمر  ٤    

  التتابع الرئیسي  ٣                                      منتفخ جدًا لونھ أحمر                           

  أطول مرحلة واستقرار مرحلة الشباب والعطاء             الكثیر من كتلتھ دغیر مستقر بل وقد ینبض ویفق

  

               

  

  نیتروني نجم  ٦                                             )سوبر نوفا ( نجم فوق مستعر   ٥ 

  لب النجم المیت فھو قبر من قبور النجوم .                                                       انفجار عنیف للنجم

  كتل شمسیة  ٣في حجم مدینة صغیرة وكتلتھ أقل من .                                                   توفى النجم

  یدور حول نفسھ بسرعة عالیة جدًا . مادتھ كثیفة جدًا جدًا                                                             

  

  

  ثقب أسود  ٧ 

انتصرت الجاذبیة انتصارًا حاسمًا . كتل شمسیة ٣أصغر القبور النجمیة حجمًا وأكثفھا وكتلتھ أكثر من 
  .الھروب منھوضغطت المادة إلى مفردیھ أو ثقب أسود ال یستطیع حتى الضوء 
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  : اكتب مفھومًا أو تعریفًا لكل من:  ٣٣س

  
  ...............................................................................................................................: لمجرة ا

  

  ......................................................................................................................: سرعة الضوء 

  

  ......................................................................................................................: السنة الضوئیة

  

  ....................................................................................................................: مما یتكون الكون

  

  ...........................................................................: كیف تتحرك المجرات األخرى بالنسبة إلى مجرتنا

  

  :..................................یاس المسافات بین المجراتلماذا تعد السنة الضوئیة أفضل من الوحدة الفلكیة في ق

  

  )محلول (  :بما یناسبھ بالمصطلحات اآلتیة المعبر عن أشكال المجرات أكمل المخطط التالي

  

  )درب التبانة    ٧ –عدسیة  ٦ –قضیبیة  ٥ –عادیة  ٤ –غیر منتظمة  ٣ –حلزونیة  ٢ –إھلیجیة  ١( 

  

  }حلزونیة  –سنة ضوئیة  ١٠٠٠٠٠قطرھا  –ملیار  ٢٠٠عدد نجومھا حوالي  –من المجرات الكبیرة {

  

  أنواع المجرات       

  

  

  

  

  

                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

٣ ٢ ١ 

٦ ٥ ٤ 

٧ 

 خصائصھا

٤   . ..............................٣     . ...............................٢  . .......................        ١ ..... ......................... 
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 أجوبة األسئلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   :١ج 

  :بنود النظریة الخلویة 

الخلیة ھي اللبنة األساسیة للحیاة وتحدث بداخلھا معظم األنشطة . ٢. تتكون أجسام جمیع المخلوقات الحیة من خلیة أو أكثر. ١
  . تنشأ جمیع الخالیا من خالیا حیة مماثلة لھا. ٣.  الحیویة

  .نباتیة) ب ( وانیة والخلیة حی) أ ( الخلیة . ٢

  . الذي یحدد صفات المخلوق الحي DNA ـتحتوي على ال: الكروموسومات. ٣

  .تمتص الطاقة الضوئیة وتستخدمھا في تحویل ثاني أكسید الكربون والماء إلى غذاء :البالستیدات الخضراء. ٤

  .الخلیة استعمالھ تحول طاقة الغذاء إلى شكل آخر من الطاقة تستطیع :المایتوكوندریا. ٥

  .ینظم مرور المواد من وإلى الخلیة :الغشاء الخلوي في الخلیة الحیوانیة. ٦

       یوفر الدعم والحمایة للخلیة: الجدار الخلوي في الخلیة النباتیة. ٧

  :المسألة :١ج

 .خلیة ٤١٢٥٠٠٠٠=  ١٠٠٠×  ٥.٥×  ٧٥٠٠= عدد خالیا الدم البیضاء في جسم اإلنسان البالغ .   مللتر ١٠٠٠= اللتر الواحد 

   :٢ج

  ) أ ( 

  ) في وقت النھار -خالیا الورقة  - البالستیدات الخضراء  - ء الضوئي البنا.   ( أكسیجین+ جلوكوز : المعادلة

  . ١الجذر  ٣الساق  ٢الورقة  ٥العظمیة  ٦العصبیة  ٨العضلیة  ٤الجلدیة  ١الدھنیة ) ب ( 

  :٣ج

التجدد . ١٠البرعم . ٩التكاثر الالجنسي . ٨االنقسام المتساوي . ٧ DNA. ٦الجین . ٥العظام . ٤الجھاز . ٣العضو . ٢النسیج . ١
  الجینات. ١٦الكروموسومات . ١٥الوراثة . ١٤) االختزالي ( االنقسام المنصف . ١٣الخالیا الجنسیة . ١٢التكاثر الجنسي . ١١

  النسیج . ٢٣التبرعم . ٢٢التكاثر الجنسي . ٢١التدخین . ٢٠الصفة المتنحیة . ١٩الصفة السائدة . ١٨الجینات المتقابلة . ١٧

  خسوف القمر . ٢٩اإلخصاب . ٢٨التلسكوب الكاسر . ٢٧المجھر المركب . ٢٦النواة . ٢٥البالستیدات الخضراء . ٢٤

   .        المذنب. ٣١ق البنفسجیة األشعة فو. ٣٠

  :٤ج

  .DNAالحمض النووي الریبوزي المنقوص األكسیجین أو ) ب ( كروموسوم واحد ) أ ( 

  .تزود الخلیة بالمعلومات الالزمة ألداء جمیع األنشطة وصفات الكائن الحي: وظیفة الكروموسوم

  .لتي تنتقل من اآلباء عبر األجیاللحي ایتحكم في ظھور صفة ما أو مجموعة من الصفات في الكائن ا: DNAوظیفة 
  .على الكروموسومالموجود   D N Aطع من امق ات عبارة عنالجین: االرتباط

  عدد الكروموسومات في كل خلیة ناتجة یساوي نفس عدد الكروموسومات في الخلیة األم: في االنقسام المتساوي

  . یساوي نصف عدد الكروموسومات في الخلیة األم عدد الكروموسومات في كل خلیة ناتجة: في االنقسام المنصف

  :٥ج

  )حیوان منوي( خلیة ذكریة . ٢) البویضة ( خلیة أنثویة . ١

  .كروموسوم ٢٣عدد الكروموسومات في كل خلیة 

  كروموسوم ٤٦الجسمیة  عدد الكروموسومات في الخلیة

  :٦ج

  .الخالیا الجسمیة انقسام متساوي ویتم في

  .خلیتان وقي كل خلیة نفس عدد كروموسومات الخلیة األم

  .النمو وتعویض الخالیا التالفة أو المیتة: الحالة ھي

  :٧ج

  .االنقسام المتساوي. ٤. خلیة جسدیة أو بدنیة. ٣.توجد في نواة الخلیة الجسمیة لإلنسان. ٢.كروموسوم ٤٦زوج أو  ٢٣. ١
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  :٩ج

  داكن ھجین Bb% ١٠٠ - أ. ١

  ربع الجیل داكن ونصفھ داكن - ب    

  .ھجین وربعھ األخیر فاتح         

  ال یمكن ظھور الصفة المتنحیة إال -ج    

  في التقاء عاملین الصفة المتنحیة معًا       

   EEو  Eeالطرز الجینیة المحتملة  - أ. ٢

   eeالطرز الجینیة المحتملة لألم  - ب    

  .  بني ھجین Ee% ١٠٠ -ج    

وجھ         
  المقارنة

  

نوع 
  نقساماال

مكان حدوث 
  االنقسام

الھدف من 
  االنقسام

عدد الخالیا 
  الناتجة

في نھایة 
  كل انقسام

عدد 
الكروموسومات 

  في

كل خلیة ناتجة 
  عن االنقسام

االنقسام 
  المتساوي

الخالیا 
  الجسمیة

النمو وتعویض 
  األنسجة المیتة

  خلیتان

نفس عدد 
  الكروموسومات

  في الخلیة األم

االنقسام 
  المنصف

  

یا الخال
  التناسلیة 

تكوین األمشاج 
  الذكریة

  أو األنثویة 

  أربع خالیا

نصف عدد 
  الكروموسومات

  في الخلیة األم

:٨ج  

   :١٠ج

  تحول غیر كامل . الجندب . ١

  . جندب مكتمل النمو –) انسالخ (  -حوریة  –) انسالخ ( حوریة  –بیض . ٢

  .تحول كامل. النحل .  ٣

  .نحلة مكتملة النمو –عذراء  –یرقة  –بیضة . ٤

  نوع التماثل
  جانبي : اإلنسان           شعاعي: دیل البحرقن

  جانبي: جراد البحر             شعاعي: قنفذ البحر

  عدیمة التماثل: اإلسفنجیات        شعاعي: شقائق النعمان

 ٦أ   ٥أ     ٤ج     ٣ب     ٢أ      ١:   ١٢ج
   ب  ١٠ب     ٩ب      ٨ج      ٧ج    

  )ب (  :١٤ج

  ذوات الدم الحار. ٤  ذوات الدم البارد. ٣    السھیم. ٢  الفقاریات. ١

  القشور. ٨    الزعانف. ٧  الخیاشیم. ٦  األسماك. ٥

  الالفكیات. ١٢    الغضروف. ١١  العظمیة. ١٠  المثانة الغازیة. ٩

  البرمائیات. ١٥  اإلخصاب الخارجي. ١٤    أسماك غضروفیة. ١٣

  الرئات. ١٨  البیات الصیفي. ١٧      البیات الشتوي. ١٦

  لسان لزج طویل. ٢١  السمع والبصر. ٢٠      تبادل الغازات. ١٩

  األفاعي. ٢٤    الزواحف. ٢٣      أبو ذنیبة. ٢٢

.اإلخصاب الداخلي. ٢٧  البیضة األمنیونیة. ٢٦      الجلد. ٢٥

  :١٧ج

  

  ألن النعام ال یستطیع. ١

  الطیران فتكیفت أرجلھ    

  القویة بحیث یستطیع    

  .الركض السریع    

  لتمكنھا باإلمساك. ٢

  .بالفریسة    

  یساعدان البفین على. ٣

  الطیران والسباحة في    

  .الماء    

  تزوده بقوة رفع كافیة. ٤

  لكي یطیر معظم الوقت   

  محومًا دون أن یضطر   

  . لتحریكھا   

  

  :١٥ج

  . لیمكنھا من ابتالع فریسة أكبر من رأسھا. ١

  .بسبب التلوث والصید الجائر وافتقارھا المتزاید إلى مواطن لوضع البیض. ٢

  .لحمایة بیضھا إلى أن یفقس. ٣

  .الكثیر من البیض یفقد بفعل عوامل مثل األمواج وصخور والتھام بعضھا بأحیاء بحریة. ٤

  .     ئة حتى تمنع افتراسھا بحیوانات أخرى أواصطیادنھا من قبل اإلنسانتتكیف مع البی. ٥

   :٢٢ج 

   )أ ( 

   د. ٤ د. ٣ د. ٢ أ. ١

 ب. ٨ أ. ٧ ج. ٦ ب. ٥
 د. ١١ ب. ١٠ د. ٩

   د        . ١٢

 

   :٢٢ج 

  )ب ( 

  التروبوسفیر. ١

  الستراتوسفیر. ٢

  المیزوسفیر. ٣

  األیونوسفیر. ٤

  الثرموسفیر. ٥

 األكسوسفیر. ٦

   :٢٤ج 

  

  محاق. ١

  ھالل جدید. ٢

  تربیع أول. ٣

  أحدب أول. ٤

  بدر. ٥

  أحدب أخیر. ٦

  تربیع أخیر. ٧

  ھالل أخیر. ٨

   :٢٥ج 

 )١ (  

 )٢ (  

 )٣ (  

 )٤ (  

  :٢٣ج 

. ٤درجة الندى . ٣الرطوبة . ٢عوامل الطقس . ١

. ٧الجبھة الدافئة . ٦الجبھة الباردة . ٥الجبھة الھوائیة 

أثر قوة . ١٠األنیمومتر . ٩الھطول .٨ الرطوبة النسبیة
 الرعد. ١٣البرق . ١٢الجبھة الثابتة . ١١كوریولوس 

 ٢٣. ١٦ عاصیر البحریةاأل.١٥ األعاصیر القمعیة. ١٤

/ كم  ٠.٨. ١٨ یوم تقریبًا/ كم  ٣٨٩. ١٧ ساعة/ كم 

تعاقب اللیل . ٢١ھوریكان . ٢٠تورنادو . ١٩دقیقة 
في . ٢٤في الصیف . ٢٣الفصول األربعة . ٢٢والنھار 
  الیوم األرضي . ٢٦خریف في الربیع وال. ٢٥الشتاء 

  محاق. ٢٩كسوف الشمس . ٢٨السنة األرضیة . ٢٧

  :٢٢ج 

  )جـ ( 

ون األحمر ریاح اللون األزرق ریاح باردة الل
 حارة
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  نتھت المراجعة بحمد اهللا

elmaghraby@hotmail.com-magdy  

بسبب وجود الماء فیھ واألكسیجین في. أ :٢٦ ج  

.الجوي واعتدال درجة الحرارة على سطحھ غالفھ    

  بسبب غاز المیثان في غالفھ الجوي الذي یعكس . ب

  .ضوء الشمس األزرق واألخضر     

  بسبب ارتفاع درجة الحرارة على سطحھ وخلوه. ج

  .لصغر حجمھ وضعف جاذبیتھ. من الغازات    

  .فرة أكاسید الحدید في تربتھبسبب و. د

  عندما تكون الشمس والقمر واألرض على نفس. ھـ

  )محاق أو بدر ( والقمر یكون . االستقامة    

  عندما یشكل كل من الشمس والقمر زاویة قائمة. و

  )تربیع أول أو تربیع أخیر ( والقمر . مع األرض    

  بسبب كسر الطیف األحمر من قبل غالف. ز

  .باتجاه القمر لجوياألرض ا    

  . كیلومتر ١٥٠.٠٠٠٠٠٠= الوحدة الفلكیة . ح

   :٢٧ج 

  المشتري -األرض  –أورانوس  –عطارد . ١

  األقرب ھو عطارد واألبعد ھو أورانوس. ٢

  بعد كوكب المشتري عن الشمس بالكیلومترات. ٣

  كم ٧٨٠٤٥٠٠٠٠=  ١٥٠.٠٠٠٠٠٠×  ٥.٢٠٣  

یدور حول الشمس جسم كبیر مكون من الجلید والصخور : المذنب. ٤
  .في مدار إھلیلیجي

من حزام كیوبر القریب من مدار نبتون تحول ند اقترابھ ع: سبب الذیل   
أشعة الشمس بعض ثلوجھ إلى بخار وتقوم الریاح الشمسیة بنفث الغاز 

  .المذنب مما یعطیھ ذبًال طویًال المعًاوالغبار من 

قبل أن تصل إلى  وتتبخر  تحترق بأكملھا صخور وفلزات: الشھب. ٥
  . األرض

بأكملھا بل یصل جزء  تتبخرال تحترق وال  صخور وفلزات: النیازك    
  . منھا إلى األرض

   :٢٨ج 

  :الطیف الكھرومغناطیسي. ١

  غیرأنواع من األشعة الكھرومغناطیسیة منھا مرئي و    

  .طولھا الموجيمرئي مرتبة حسب     

  تعبر نقطة معینة خاللموجات التي عدد ال :التردد    

  الثانیة    

  السھم األیسر یزداد الطولالسھم األیمن یزداد التردد . ٢

 ١٠تحت الحمراء . الموجي    
١٢ 

 ھرتز 
  

  .المادة والفراغ - الفراغ  –مادي . ٣

٣ – ٤ – ٢ – ١. ٤    

  .ذات الكرسي - دسیفیوس  -الدب األصغر ج - األكبر بالدب  - أ :أشكال المجموعات النجمیة. ١ :٣٢ج 

  الحمراء ثم الصفراء ثم الزرقاء: ان النجوم حسب حرارتھا تصاعدیًاترتیب ألو. ٢          

   :٣٣ج 

  .نجمع من النجوم والكواكب والغازات والغبار یرتبط بعضھا ببعض بقوة الجاذبیة: المجرة. ١

  .كم في الثانیة الواحدة ٣٠٠٠٠٠ینتقل الضوء بسرعة : الضوء سرعة. ٢

  تریلیون كم تقریبًا ٩.٥ھي المسافة التي یقطعھا الضوء في سنة كاملة وتساوي : السنة الضوئیة. ٣

  .یحتوي الكون على قرابة ملیار مجرة وكل مجرة على ملیارات النجوم: مما یتكون الكون. ٤

  .ث/ كم  ٢٠٠٠تتحرك المجرات مبتعدًا بعضھا عن بعض وتصل سرعة بعضھا إلى : كیف تتحرك المجرات. ٥

  ات التي تبتعد عن بعضھا بمالیین السنوات الضوئیة ولذلكال تصلح لقیاس المسافات بین المجر ألن الوحدة الفلكیة صغیرة جدًا. ٦

  . تعتبر السنة الضوئیة مناسبة إلدراك تلك المسافات الشاسعة    

                     :٢٩ج 

  س٥ ١٠٠=  ١٨٠×  ٩÷  ٥) =  ٣٢  -   ٢١٢( × =        س . ١

 ٣٧٣=  ٢٧٣+  ١٠٠= ك                                        
٥

  ك  

                                                 

   ٣٢+  ١٠ -×  ٥÷  ٩=  ٣٢+ س ×          = ف . ٢

                                     = - ١٤=  ٣٢+  ١٨ 
٥

  .ف 

  

 =  الرطوبة النسبیة . ٣

  

                            =٥٠% =  ١٠٠×  ٣٢÷  ١٦  % 

٥ 

٩ 

٩

٥
  الھواء في فغًال كمیة بخار الماء الموجودة

 كمیة بخار الماء التي یستطیع الھواء حملھا

   :٣١و  ٣٠ج 

  مرآة مقعرة           مرآة مستویة          عدسة عینیة           البؤرة         عدسة محدبة شیئیة         البؤرة         عدسة عینیة.        ١

  .ة عدسات محدبةانكسار الضوء بواسط :الفكرة. ٣.المنظار الفلكي العاكس - لكاسر بالمنظار الفلكي ا - أ. ٢

  .مرآة مقعرة: في العاكس. في الكاسر عدسة محدبة :المرآة أو العدسة الشیئیةنعكاس الضوء بواسطة مرایا مقعرة ا :الفكرة    

  تقع في المنظارین: مكان تكون الصورة. عدسة محدبة: العدسة العینیة في العاكس. عدسة محدبة: العدسة العینیة في الكاسر    

  .بین بؤرتھا ومركزھا البصريأمام العدسة العینیة الصورة     

  الغالفیستقبلھا المنظار الرادیوي تعبر  الموجات الرادیویة التي :ما یمیز المنظار الرادیوي عن المنظار الكاسر والعاكس. ٤

  .الجوي دون أن تتأثر بمكوناتھ في معظم الظروف الجویة    

الطاقة سلبي للغالف الجوي الذي یمتص بعض لتجنب التأثیر ال :الغالف الجويوجود منظار ھبل الفلكي الفضائي خارج . ٥
  .القادمة من الفضاء ویشتتھا مما یسبب تشوشًا في الرؤیة

  كم  ٤٠٠٥٣.٨٤=  ١٢٧٥٦×  ٣.١٤= ق × ط = محیط األرض . ٦

١٢٣٤٥٦٧

 
 الصفحة األخیرة
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