
 قسـ العمـو                                     (           3(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                     مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                                                 الجياز التناسمي الذكري                                     (          1 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 ( السف التي ُيصبح فييا اإلنسػػػاف ناضجا جنسيا ، و لديو القدرة عمى التكاثر .1
 ( الغدد الجنسية لمذكر و التي تُنتج ىرموف التوستوستيروف و الحيوانات المنوية .2
 ػػػػـ الذكر يحمي الخصيتيف .( كيس خارج جسػػػػػػػػػػػػػػػػ3
 ( العضو الذكري الخارجي الذي ينتقؿ مف خاللو المنّي و البوؿ إلى خارج الجسـ .4

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني
 ...............................الذي تنتجو  و ................................................( تحدث التغيرات في جسـ الذكر بتأثير ىرموف 1

 ................................................  ( يتـ تخزيف الحيوانات المنوية في 2
 ..............................................( ُيطمؽ عمى خميط الخاليا المنوية و السوائؿ اسـ 3

 -:عمؿ ما يمي تعميال عمميا مناسبا ) اذكر السبب ( :  السؤاؿ الثالث
 ( درجة حرارة الخصيتيف أقؿ مف درجة حرارة جسـ الذكر .1

 .................................................................................................................................................................................... السبب :
 ( ال يختمط المني بالبوؿ .2

 .................................................................................................................................................................................... السبب :
 
 قسـ العمـو                                     (           3(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                     مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              

 الصؼ التاسع                                                 الجياز التناسمي األنثوي                                     (          2 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 . الغدد الجنسػػػػػػية لألنثى و يتـ فييا إنتاج ىرموف اإلستروجيف و البويضات( 1
 . أكبر خمية في جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اإلنساف( 2
 . اتحاد خمية البيضة مع خمية الحيواف المنوي لتكويف البويضة المخصبة ) الزيجوت (( 3
 . عضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مجوؼ ذو جدر عضمية ينمو فيو الجنيف( 4

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني
 ...............................      و    ...............................  دورة الشيرية بسبب تغيرات في معدؿ إنتاج ىرومني ( تحدث ال1

 ................................و دورة      ................................ تنقسـ الدورة الشيرية إلى دورة ( 2
 .............................................. تستغرؽ الدورة الشيرية عند األنثى حوالي ( 3
 ................................( تحدث عممية اإلخصاب عند األنثى في 4

 -: البيانات عمى الرسـ التاليأكمؿ :  لثالسؤاؿ الثا
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 قسـ العمـو                                     (           3(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                   مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                                              اإلخصاب و الحمؿ و الوالدة                                 (          3 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 . أسبوع ( 44أشير )  9الفترة الزمنية بيف اإلخصاب و الوالدة و تسػػتغرؽ حوالي ( 1
 .االسـ الذي ُيطمؽ عمى الجنيف بعد اإلخصاب مباشرة و حتى األسبوع الثاني عشر (2
 . كيس ممتمئ بسائؿ يعمؿ كوسادة و وسػػػػػػيمة حماية لمجنيف أثناء نموه (3

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني
 . كروموسوـ ....... كروموسوـ أما البويضة المخصبة فبيا .......  يحتوي كؿ مف الحيواف المنوي أو البويضة عمى( 1

 ................................................   الرابطة بيف األـ و الجنيف و التي ُتزود الجنيف بالمغذيات و األكسجيف ُتسمى ( 2
 و ىو يحتوي عمى أوعية دموية .  .............................................. عندما يبتعد الجنيف عف المشيمة يتكوف ( 3
 ..........................................أو غير    .............................................. التوائـ قد تكوف  ( 4

 -:عمؿ ما يمي تعميال عمميا مناسبا ) اذكر السبب ( :  السؤاؿ الثالث
 . عندما تتواجد بويضة في قناة البيض تفرز مواد كيميائية معينة( 1

 .................................................................................................................................................................................... السبب :
 . حدوث اإلخصاب تفرز البويضة المخصبة مواد كيميائية و غشاء ُيحيط بيابعد ( 2

 .................................................................................................................................................................................... السبب :
 

 قسـ العمـو                                     (           3(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                   مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                                                  مراحؿ حياة اإلنساف                                     (          4 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 زمف النمو السريع ، و تبمغ السنة األولى مف العمر ، وفييا تنمو األذرع و األرجؿ بسرعة . (1
 عاـ . 11-1مرحمة تنضج فييا معظـ أجيزة الجسـ و يبمغ المخ حجمو الكامؿ و تبدأ مف  (2
 ـ إلى أكبر ارتفاع لو . ػػػػ( فترة االنتقاؿ مف الطفولة إلى الشباب و فييا ينمو الجس3
 ـ كاممة النضج .ػػػػو تكوف جميع أجيزة الجس  18( مرحمة تبدأ في سػػف الػ  4
 اكؿ السمع و البصر .ػ( مرحمة مف الصعب فييا مقاومة األمراض ، و تكثر فييا مشػ5
 يرية و ال ُيطمؽ المبيضاف أي بيض .ػػػػػػػ( الوقت الذي تتوقؼ فيو الدورة الش6

 -:( في المربع المقابؿ ليا  اختر اإلجابة الصحيحة فيما يمي و ضع عالمة ) :  السؤاؿ الثاني
 اإلنساف و يتعمـ فييا الزحؼ و االلتفاؼ و النيوض و المشّي :( مف مراحؿ حياة 1

 الشباب           المراىقة                      الصبا                       الطفولة المبكرة             
 : يتقدـ النمو العقمي و الحركي( مف مراحؿ حياة اإلنساف و فييا يتباطأ النمو الجسدي و 2 

 الشباب      المراىقة                            الصبا                       الطفولة المبكرة            
 :و فييا يصعب مقاومة األمراض ، و تكثر مشاكؿ السمع و البصر ( مف مراحؿ حياة اإلنساف 3 

 الشيخوخة        لمراىقة                  ا        الصبا                       الطفولة المبكرة            
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 قسـ العمـو                                     (           3(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                   مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                                                    المرض المعدي                                        (          5 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 ػػػػػة .ػػػ( المرض الذي ينتقؿ بيف الناس عف طريؽ الكائنات الممرضػػػػػػػ1
 ( الكائنات التي تسبب العدوى مثؿ الفيروسات و البكتيريا و الفطريات و األوليات و الديداف .      2
 جة التي تعمؿ كوسائؿ دفاعية طبيعية ضد المرض . ػػػػػ( مجموعة مف الخاليا و األنس3

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  ثانيالسؤاؿ ال
 .............................و  ..........................و  ..........................و  ..........................و   ........................ الكائنات الممرضة ىي( 1
 ............................................ ( األمراض المعدية التي تنتشر نتيجة العالقات الجنسية تسمى2
 ................................. مة و المصافحة و العطس و السعاؿ تنقؿ الكائف الممرض الموجود في( الُقب3
 .................................  ( البعوض ينقؿ حيواف أولي يسبب مرض4
   .........................................و  ..........................................و   .........................................( مف طرؽ انتقاؿ مرض اإليدز 5

 -: صنؼ ىذه األمراض في الجدوؿ التالي حسب الكائف الُمسبب ليا:  ثالثالسؤاؿ ال
 القوباء الحمقية -اليربس  - االسكارس –الجدري  -السؿ  -التياب الحمؽ  - قدـ الرياضي - المالريا –الزىري   - األنفمونزا   

 الديداف األوليات الفطريات  البكتيريا الفيروسات
 
 

    

 
 قسـ العمـو                                     (           3(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                   مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              

 الصؼ التاسع                                           الوسائؿ الطبيعية الدفاعية لمجسـ                             (          6 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  وؿالسؤاؿ األ 
 ........................و  .........................و  ............................و  .................................ىي  الوسائؿ الطبيعية الدفاعية لمجسـ( 1

  ..................................و  ....................................و   ......................................و  ................................... إفرازات الجسـ ىي( 2
 .................................تسمى  لمحاربة أي نوع مف البكتيريا الجسـ استجابة( 3
 التي ُتوسع األوعية الدموية و ُتزيد مف انسياب الدـ . ................................. ( تُنتج خاليا الجمد المصابة مادة4

 -: اختر الرقـ المناسب مف المجموعة  ب  و ضعو أماـ ما يناسبو مف عبارات المجموعة  أ :  ثانيالسؤاؿ ال
 مجموعة  ب مجموعة  أ الرقـ

 )    (
 )    (
 )    (
 )    (
 )    (
)    ( 

 عمى إنزيمات قوية تدمر بعض أنواع البكتيريا . ُيفرز في الفـ و يحتوي
 ُتفرز في المعدة و تقوـ بقتؿ العديد مف الكائنات الممرضة .

 ُتفرز بواسطة غدد في العيف و تحتوي عمى إنزيمات تدمر البكتيريا .
 مادة لزجة ُتفرزىا األنسجة المبطنة لألنؼ و الحمؽ و القصبة اليوائية .

 د المصابة ُتوسع األوعية الدموية و ُتزيد انسياب الدـ .مادة ُتفرزىا خاليا الجم
                                          مادة ُتفرزىا الخاليا المصابة بالفيروسات ، تساعد عمى مقاومة االلتياب .

 ( اليستاميف1
 ( األنترفيرونا2
 ( المعاب3
 ( المخاط4
 ( الدموع5
 ( العصارة الحمضية6
 ( األنزيمات7

 )                 (
 (                ) 

)                 ( 

)                 ( 



 قسـ العمـو                                     (           3(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                   مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                                                    اضطرابات الجسـ                                    (          7 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 اف ألخر .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( األمراض التي ال تنتقؿ مف إنس1
 ( مرض ينتج نتيجة خمؿ في الجياز المناعي حيث يرى مواد غير ضارة كأنيا ضارة .2
 اسية مثؿ العطس و إدماع العيوف . ػػػػة عف أعراض الحس( مادة كيميائية مسئول3
 ية محدث صعوبة في التنفس و أزيز .ػػػػػػػ( حدوث ضيؽ في الممرات التنفس4

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  ثانيالسؤاؿ ال
 .............................  ( يحدث مرض اإلسقربوط بسبب نقص فيتاميف1
 ............................................ ُيطمؽ عمى األمراض غير المعدية( 2
 .......................................... و  ......................................  و ............................... ( مف أسباب انتشار مرض السرطاف3
 ......................  و ....................... و ......................و   ........................  و ........................... (  مف مسببات الحساسية4

 ماذا يحدث عند إصابة اإلنساف بمرض الموكيميا ؟:  ثالثالسؤاؿ ال
 ..................................................................................................................................................................................... الحدث :

 عة الذاتية .عمؿ : ُتسمى أمراض الروماتيـز و التياب المفاصؿ بأمراض المنا:  رابعالسؤاؿ ال
 ..................................................................................................................................................................................... : السبب

 
 قسـ العمـو                                     (           3(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                   مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              

 الصؼ التاسع                                               األدوية التي تقاـو المرض                                (          8 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 عيفة .ػػ( الدواء الذي يمنع اإلصابة بالمرض و يحتوي عمى كائنات ممرضة ميتة أو ض1
 ـ .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( عممية إدخاؿ الطعـ أو المقاح إلى الجس2
 ألمراض البكتيرية .ابة باػػػػػػػػػػػػػػػػ( األدوية التي يمكنيا إيقاؼ اإلص3
 ( أوؿ مضاد حيوي تـ اكتشافو و ُيستخدـ في عالج التياب الحمؽ و في االلتياب الرئوي .4

 . عمؿ : ُيصاب اإلنساف ببعض األمراض المعدية مرة واحدة فقط في حياتو:  ثانيالسؤاؿ ال
 ..................................................................................................................................................................................... : السبب

 ماذا يحدث عندما يدخؿ المقاح الجسـ ؟:   ثالثالسؤاؿ ال
 ..................................................................................................................................................................................... الحدث :

 ؟ قارف بيف المناعة النشطة و المناعة غير النشطة حسب الجدوؿ التالي:   رابعالسؤاؿ ال
 المناعة غير النشطة المناعة النشطة المقارنةوجو 

   االسـ
   سببيا
   مدتيا

 )                 (
)                 ( 

)                 ( 

)                 ( 
                 () 

 )                 (
)                 ( 

)                 ( 

)                 ( 
)                 ( 



 قسـ العمـو                                     (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                   مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                                                    طبيعة الموجات                                      (          9 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 فراغ .ط ( أو عبر ػػػػػػػػػػػػػػ( اضطراب ينقؿ الطاقة عبر مادة ما ) وس1
 ط المادي .ػػػػػػػػػػػ( انتقاؿ الحركة المتكررة ) االىتزاز ( عبر جزيئات الوس2
 ( مادة تتكوف مف جزيئات تشغؿ حيزا مف الفراغ ، و قد يكوف صمبا أو سائال أو غازيا . 3
 . حركة متكررة يسببيا مصدر لمطاقة ، قد تكوف صعودا و ىبوطا أو إلى األماـ أو إلى الخمؼ( 4
 ( الموجات التي ُتَحرِّؾ جزيئات الوسػط عموديا عمى االتجاه الذي تتحرؾ فيو الموجات .5
 ط في اتجاه موازي التجاه حركة الموجات .                                   ػػػػ( الموجات التي تحرؾ جزيئات الوس6
 طولية .تعرضة و الموجات الػػػػػػػػػػ( موجات تنشأ مف اتحاد الموجات المس7

 -: أكمؿ العبارات التالية بكممات عممية مناسبة:  ثانيالسؤاؿ ال
 ......................و  .......................و    ....................  ( توجد موجات كثيرة مف حولنا دوف أف نحس بيا ، مثؿ موجات1
 ......................و  .......................و    .................... خالؿ األوساط إلى ثالثة أنواع ..................... تـ تصنيؼ الموجات حسب( 2
 ..................................و    ..............................  تتكوف الموجة المستعرضة مف( 3
 .......................................و    ....................................  مف تتكوف الموجة الطولية( 4

 ماذا يحدث عندما تتحد موجة مستعرضة مع موجة طولية ؟ :  ثالثالسؤاؿ ال
 ..................................................................................................................................................................................... الحدث :

 
 قسـ العمـو                                     (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                     مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              

 الصؼ التاسع                                                  خصائص الموجات                                       (          14 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 ( المسافة بيف قمتيف متتاليتيف أو قاعيف متتالييف في الموجة المستعرضة .1
 ( المسافة بيف مركزي تضاغطيف أو تخمخميف متتالييف في الموجة الطولية .2
 . ( المسافة الرأسية بيف خط األصػػػػػػػػػػؿ و كؿ قمة أو كؿ قاع3
 انية واحدة .ػػػػػ( عدد األطواؿ الموجية التي تمر بنقطة واحدة خالؿ ث4
 انية واحدة .ػػػػػػػػػ( عدد الموجات التي تمر بنقطة واحدة خالؿ ث5
 انية الواحدة .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدد االىتزازات في الث (6

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني
     ...............................   حدة قياس طوؿ الموجة ىي( و 1

 مف طاقة الموجة ذات السعة الصغيرة . ...............................  ( طاقة الموجة ذات السعة الكبيرة2
 ...............................  ( العالقة بيف سعة الموجة و الطاقة التي تحمميا عالقة3
 ...............................    قياس التردد ىي( وحدة 4
 ...............................   ( العالقة بيف الطوؿ الموجي و التردد عالقة5
 ...............................   ( العالقة بيف السعة و التردد عالقة6
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 قسـ العمـو                                     (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                     مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              

 الصؼ التاسع                                         خصائص الموجات ) سرعة الموجة (                             (          11 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 . بطوؿ الموجة    f ( حاصؿ ضرب التردد  1

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني
 ...................................... ( عندما تنتقؿ الموجات خالؿ وسط ما فإف سرعتيا تكوف1

 ................................................   ( عندما تنتقؿ الموجات مف وسط ألخر فإف سرعتيا2
 .......................................( وحدة قياس سرعة الموجة ىي 3

 -: حؿ المسائؿ التالية:  لثالسؤاؿ الثا
 3mو الطوؿ الموجي ليا يساوي  2HZ( إذا كاف تردد الموجات الناتجة عف مرور قارب سريع ىو 1

 فما سرعة الموجات المتحركة باتجاه الشاطئ ؟      

 القانوف :             
 التعويض :              

 فما التردد ؟  m 1.5و طوليا الموجي   m / s 3 ( موجة ناتجة عف تحرؾ قارب يسير بسرعة  2
 القانوف :             
 التعويض :              

 
 

 قسـ العمـو                                     (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                     مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                                                  حي لمصوتالشكؿ المو                                    (          12 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ

 ( االضطراب الذي ينتقؿ خالؿ الوسط عمى شكؿ موجة طولية .1
 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني

 .  األجساـ ............................................ ( يحدث الصوت عند1
  ـ/ ث  .   ..............................  ـ  حوالي 525( تبمغ سرعة الصوت في اليواء في درجة حرارة  2
 -الوسط الذي تنتقؿ خاللو و ىي : ................................. ( تعتمد سرعة الصوت عمى3

 الوسط . .............................( 4الوسط .   .....................( 3الوسط .    ....................( 2الوسط .    ...................( 1   
 ـ / ث . ......................ـ  حوالي   5( تبمغ سرعة الصوت في اليواء في درجة حرارة  صفر4

 -:عمؿ ما يمي تعميال عمميا مناسبا  :  السؤاؿ الثالث
 ( سرعة الصوت في المعادف كبيرة و تقؿ في السوائؿ و تقؿ أكثر في الغازات .1

 ......................................................................................................................................................................... السبب :

 ( ينتقؿ الصوت بشكؿ أسرع في األماكف األقؿ ارتفاعا .2
 ......................................................................................................................................................................... : السبب

 ( يشعر الولد )ب( بالذبذبات في قضيب الحديد قبؿ أف يسمع صوت .3
 ......................................................................................................................................................................... السبب :

 )                 (
)                 (

 )                 (
)                 (

  

 قضيب حديد
 ا

 ب



 قسـ العمـو                                       (      4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                         مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                                       خصائص الصوت ) شدة الصوت (                                   (          13 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:ات التالية اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبار :  السؤاؿ األوؿ
 . كمية الطاقة التي تمر كؿ ثانية خالؿ وحدة المساحات العمودية عمى خط انتشار موجات الصوت( 1
 دة الصوت الذي نسمعو .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( ُتعبر عف ش2
 . dB 0عوبة جدا ، و عندىا تكوف جيارة األصوات = ػ( األصوات التي يمكننا سماعيا بص3

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  الثانيالسؤاؿ 
     الموجات الصوتية . ................................. ( تعتمد شدة الصوت عمى1
  اليمسمف موجات الصوت الناتجة عف  .....................)الجيارة( تحمؿ طاقة  الصياح( موجات الصوت الناتجة عف 2
 ..........................( وحدة قياس شدة الموجة ىي : 3
 .  ...............................و يرمز ليا بالرمز    ...............................( تقاس الجيارة بػ   4
 وف أعمى ) ليا جيارة ( .، و تك .............ألنيا تحمؿ طاقة  ..............( موجات الصوت ذات السعة الكبيرة ليا شدة 5
 ، و تكوف منخفضة ) ليا ىمس ( . .........طاقة  تحمؿألنيا  ..........موجات الصوت ذات السعة الصغيرة ليا شدة  (6
 ُتسبب تمؼ لألذف .  dB .  ....................األصوات التي تزيد جيارتيا عمى   (7
 ُتسبب ألـ و فقداف دائـ لمسمع .   dB .....................األصوات التي تزيد جيارتيا عمى   (8
 

 قسـ العمـو                                  (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                        مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                                     خصائص الصوت ) درجة الصوت (                                  (          14 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ

 تمع ما .ػػػ( وصؼ لمدى عمو أو انخفاض الصوت كما تبدو لمس1
 مع .ػ( موجات الصوت ذات الترددات األكثر مف المدى البشري لمس2
 مع .ػ( موجات الصوت ذات الترددات األقؿ مف المدى البشري لمس3
 ( يحدث عندما يكوف تردد الموجات الصوتية ىو نفسو تردد الجسـ .4

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني

 الموجة الصوتية .  ................................. ( تعتمد درجة الصوت عمى 1
 .............................. ( الموجات الصوتية ذات التردد العالي ليا درجة صوت 2
 ..................... ( الموجات الصوتية ذات التردد المنخفض ليا درجة صوت 3
 التردد . ........................... ( عند الطرؽ عمى الوتر المشدود فإنو ييتز بسرعة أكبر و ُيحدث موجات صوتية 4
 التردد . ...........................( عند الطرؽ عمى الوتر المرتخي فإنو ييتز ببطء و ُيحدث موجات صوتية 5
 HZ    ،.................... HZ ....................( األصوات المسموعة ترددىا محصور بيف  6

 .الحبميف الصوتييف بالحنجرة   ......................و    ......................ىو  ( الذي ُيغير مف تردد األصوات عند اإلنساف7
 -:العوامؿ التي تعتمد عمييا درجة الصوت الصادرة عف وتر ما ىي :   السؤاؿ الثالث

 1) ...............................        2) ........................................           3) ............................        4) ................................ 

 )                 (
)                 ( 

)                 ( 

)                 ( 

 )                 (
        (         ) 

)                 ( 

)                 ( 

 



 قسـ العمـو                                 (           4ؼ (  )دراسي ثاني )فصؿ                        مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                                            كيؼ تسمع الصوت ؟                                          (          15 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اء األذف مف حيث الوظيفة قارف بيف أجز :  السؤاؿ األوؿ
 األذف الداخمية األذف الوسطى األذف الخارجية

   
 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني

 .  ................................. لمتغمب عمى مشكمة فقد السمع يتـ العالج بوسائؿ سمعية ، و منيا  (1
 .............................. تكبير ( وظيفة المكبرات ىي 2
 ...............................( أكثر األنواع شيوعا لفقد السمع ىو 3

 أسباب فقد السمع ؟ ما ىي:   السؤاؿ الثالث
 1)     ...............................     2)     ........................................       3)      ............................        4) ................................ 

  عند انفصاؿ المطرقة عف السنداف عف الركاب ؟ماذا يحدث :   رابعالسؤاؿ ال
 .........................................................................................................................................................................................الحدث : 

 . ذفال يجب استخداـ أشياء حادة في تنظيؼ األعمؿ ما يمي  :  :    خامسالسؤاؿ ال
 .........................................................................................................................................................................................:  السبب

 
 قسـ العمـو                                  (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                        مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              

 الصؼ التاسع                                         تكنولوجيا الصوت ) الصدى (                                     (          16ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 ة .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( الموجة الصوتية المنعكس1
 ة .ػػػػػػػػػػػ( جياز لكشؼ الموجات الصوتية المنعكس2
 ( جياز يمتقط الموجات الصوتية المنعكسة عف أجساـ تحت الماء .3
 ياء تحت الماء .ػػ( ُيستخدـ لتعييف المسافات و تحديد موقع األش4

 -:تالية بما يناسبيا عمميا أكمؿ العبارات ال:  السؤاؿ الثاني
  .................................  التردد ، فعندما تصطدـ بجسـ أو بقاع المحيط ..................... ( ُيصدر السونار موجات1
 . ةموجات و التقاط الموجات المنعكسبيف إصدار ال ........................( يقيس السونار 2

 -:اذكر استخدامات الصدى  :  السؤاؿ الثالث
             1) ........................................    .....................                          2) ............................................    .........................   

             3) ........................................................     .....                         4) ..................................................................... 

 : حؿ المسألة التالية:  رابع السؤاؿ ال
 ـ / ث  1454ثانية فاحسب عمؽ الماء إذا عممت أف سرعة الصوت في الماء =  8إذا كاف زمف وصوؿ صدى الموجات إلى السونار ىو       

 القانوف :            
 التعويض :             

 )                 (
)                 ( 

)                 ( 

)                 ( 

 



 قسـ العمـو                                         (    4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                        مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                      تكنولوجيا الصوت ) استخداـ الموجات فوؽ و تحت الصوتية (                      (          17 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  وؿالسؤاؿ األ 
 .ىرتز  .....................( تسمع الكالب ترددات الموجات فوؽ الصوتية األعمى مف     1
 ىرتز . ...................( تتواصؿ األفياؿ باستخداـ ترددات الموجات تحت الصوتية األقؿ مف 2
  في تحديد الموقع و في إيجاد فرائسيا . ............................. ( تستخدـ الدالفيف و الحيتاف3

 -: عمؿ ما يمي تعميال عمميا مناسبا ) اذكر السبب (:  ثانيالسؤاؿ ال
 ( تسبح الدالفيف بعيدا عف الشباؾ و ال يتـ اصطيادىا .1

 ..................................................................................................................................................................................السبب : 

 القرش عف بعض الغواصيف .( تبتعد أسماؾ 2
 ..................................................................................................................................................................................السبب : 

 ( ال تصطدـ الخفافيش بأي عائؽ أثناء طيرانيا .3
 ..................................................................................................................................................................................السبب : 

 : استخدامات الموجات فوؽ الصوتية في الطباذكر   : ثالثالسؤاؿ ال
1) ....................................................................................         2) .................................................................................... 

 : منزؿاستخدامات الموجات فوؽ الصوتية في الاذكر   : رابعالسؤاؿ ال
1) ....................................................      2) .....................................................    3) ....................................................    
  

 قسـ العمـو                                 (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                        مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف                 
 الصؼ التاسع                                            ما ىي مصادر الضوء ؟                                         (          18 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 ـ ُيصدر ضوءا مف ذاتو .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( جس1
 ـ الذي يعكس الضوء .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( الجس2
 ابيح الفمورسنت .ػػػػػػػات و ُتسمى مص( ضوء ُينتج في أنابيب زجاجية تحتوي عمى غاز 3
 خيف شيء ما حتى يتوىج .    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( الضوء الذي ُينَتج عف طريؽ تس4
 وارع .ػػػػػػػػػػػػػػػػػ( ضوء برتقالي مصفر ، ُيستخدـ في إنارة الطرؽ و الش5
 ( ضوء نحصؿ عميو عف طريؽ مرور اإللكترونات خالؿ غاز النيوف داخؿ أنبوبة زجاجية رقيقة .6
 وء يصدر مف مصباح ممموء بغاز ىالوجيني و بو فتيؿ مف التنجستيف .ػػػػػػػػػػػ( ض7
 وء متوىج ساطع جدا شديد الحرارة ذو كفاءة عالية ، ُيستخدـ لمدة طويمة .ػػػػػػػػ( ض8
 وء .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنات الحية عمى إصدار ض( قدرة الكائ9

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني
 ألنو يعكس ضوء الشمس.   .......................و لكنو ُيعتبر جسـ     ........................ ( ال ُيعتبر القمر جسـ1
   .................................  الفموري بيا غاز األرجوف و زئبؽ و مطمية بطبقة مف ( األنبوبة الزجاجية لمضوء2
    .داخؿ األنبوبة  ........................ نوع المنبعث عمىالنيوف ضوء يعتمد لوف ( 3
 مصابيح التوىج .                          في استيالؾ الطاقة مفكفاءة  ...............و ىي  ............................ ( درجة حرارة مصباح الفمورسنت4

 )                 (
)                 ( 

)                 ( 

)                 ( 
 )                 (
)                 ( 

)                 ( 

)                 ( 

  (               ) 

 



 قسـ العمـو                                           ( 4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                        مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف                 
 الصؼ التاسع                                                    الرؤية                                                   (          19 ورقة عمؿ رقـ )       

 ؟ مجاؿ الرؤية عند اإلنساف ضيؽعمؿ ما يمي  :  :  وؿالسؤاؿ األ 
 ........................................................................................................................................................................................ السبب :

  ؟ اإلنساف عند رؤيةالمجاؿ  الرؤية عند الطائر أوسع كثيرا مف مجاؿ عمؿ ما يمي  :  :  ثانيالسؤاؿ ال
 ........................................................................................................................................................................................ السبب :
 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  ثالثالسؤاؿ ال

  ُتغير مف شكميا لتضبط المسافات المختمفة . .................................( عدسة العيف ُتحيط بيا 1
    .............................................ينشأ عنو مرض  انثناء الضوء في أحد االتجاىات أكثر مف األخر داخؿ عيف اإلنساف( 3
 بطريقة صحيحة .    ............................................... ( يحدث االستجماتيـز  بسبب عدـ تشكؿ2

 عندما تكوف العدسة غير قادرة عمى الضبط ِلُتَركِّز الصورة عمى الشبكية مباشرة ؟ماذا يحدث :  رابعالسؤاؿ ال
 ........................................................................................................................................................................................ : حدثال

 -: قارف بيف قصر النظر و طوؿ النظر في الجدوؿ التالي:  خامسالسؤاؿ ال
 طوؿ النظر قصر النظر المقارنةوجو 

   رؤية األشياء القريبة
   رؤية األشياء البعيدة
   مكاف تجمع األشعة

   العالج
 

 قسـ العمـو                                  (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                        مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                                                 االنعكاس و المرايا                                        (          24 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 ـ ما .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( األشعة الضوئية التي تقترب مف جس1
 طح ما .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( األشعة التي ترتد بعيدا عف س2
سة مف الزجاج تـ طالؤىا مف الخمؼ بطبقة رقيقة مف المعد3  ف .  ( قطعة مستوية أو مقوَّ
 طح المستوي .  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( المرآة ذات الس4
 طح المرآة .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( الخط المرسـو عموديا عمى س5
 اقط مع العمود .ػػػػػػػػػػػػػػػ( الزاوية المتكونة عند تقاطع الشعاع الس6
 المنعكس مع العمود .عاع ػػػػػػػػػػػػػػ( الزاوية المتكونة عند تقاطع الش7

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني
ف صورة لمبيئة المحيطة نتيجة انعكاس الضوء عميو . ..............................سطح الماء اليادئ الساكف يعمؿ كػ( 1  ِلُيَكوِّ
 الضوء عف سطحيا . .............................( نحف نرى معظـ األشياء نتيجة 2
 .............................و   .............................و   .............................ىي   ( لممرايا ثالثة أنواع3
   ........................و    .......................و   .......................و   ........................أنيا  صفات الصورة المتكونة بالمرآة المستوية( 4
   ........................أو    ....................... ( ُتسمى الصورة التي تراىا في المرآة المستوية صورة5
 ..............و ىي تساوي زاوية االنعكاس رقـ   ...............زاوية السقوط رقـ  ( 6

 )                 (
)                 ( 

)                 ( 

)                 ( 
)                 ( 

)                 ( 

)                 ( 

)                 ( 

2 4 1 
3 



 قسـ العمـو                                  (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                        مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                                                   المرايا الكرية                                           (          21 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 ( المرآة التي ينحني أو يتقوس سطحيا جية الداخؿ .1
 ( المرآة التي ينحني أو يتقوس سطحيا جية الخارج .2

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني
ف ِصَور 1  ألنو يمكف استقباليا عمى حائؿ . .............................و  .............................( المرآة المقعرة ُتَكوِّ
 الجسـ عف المرآة . ......................كونيا المرآة المقعرة حسب ( تختمؼ الصورة التي ت2
 ..........................و  .......................و  ........................أنيا  ( صفات الصورة لجسـ عندما يكوف قريبا مف سطح مرآة مقعرة3
 ..........................و  .......................و  ........................أنيا  مقعرةصفات الصورة لجسـ عندما يكوف بعيدا عف سطح مرآة ( 4
 ..........................و  .......................و  ........................المتكونة بواسطة مرآة محدبة ىي صفات الصورة ( 5

 . المكياج و الحالقةفي  قعرةالمرايا المُتستخدـ  عمؿ لما يمي : :  لثالسؤاؿ الثا
 ........................................................................................................................................................................................ السبب :
 ُتستخدـ المرايا المحدبة في المتاجر . عمؿ لما يمي : :  رابعالسؤاؿ ال
 ........................................................................................................................................................................................ السبب :
 ُتستخدـ المرايا المحدبة في السيارات . عمؿ لما يمي : :  مسخاالسؤاؿ ال
 ........................................................................................................................................................................................ السبب :

 
 قسـ العمـو                                  (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                        مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              

 الصؼ التاسع                                                  انكسار الضوء                                           (          22 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 ػػػػػػعة الضوئية .ػػػ( ظاىرة انثناء األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ1
 و ُتصنع مف الزجاج أو مف البالستيؾ . ( مادة شفافة تكسر أشعة الضوء المارة خالليا ،2

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني
  عند حدوث االنكسار . .............................( سرعة و اتجاه الضوء 1
 .........................و  ...................................و  ....................................و  ...................................ُتستخدـ العدسة البصرية في  (2
  .................................... عدسة   و ...................................يوجد نوعاف لمعدسات البصرية عدسة   (3

 ماذا يحدث عند  انتقاؿ الضوء مف وسط إلى أخر يختمؼ عنو في الكثافة ؟ : لثالسؤاؿ الثا
 ........................................................................................................................................................................................ : الحدث

  : ماذا يحدث عند  انتقاؿ الضوء مف اليواء إلى الماء أو إلى الزجاج ؟ السؤاؿ الرابع
 ........................................................................................................................................................................................ : الحدث

  لماء .عمؿ ما يمي :  تظير أنبوبة تناوؿ الشراب منكسرة عند وضعيا في ا:  السؤاؿ الخامس
 ........................................................................................................................................................................................ : السبب

  مف اليواء لمزجاج .عمؿ ما يمي :  ينكسر الضوء عند انتقالو :  السؤاؿ السادس
 ........................................................................................................................................................................................ : السبب

 )                 (
)                 ( 

              (   )

 ةحدبم مقعرة

 )                 (
)                 ( 

)                 (

 



 قسـ العمـو                                  (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                            مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف          
 الصؼ التاسع                                             ما ىي أنواع العدسات ؟                                      (          23 ورقة عمؿ رقـ )       

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 ماكة في المركز عف الحواؼ .ػػػػػػػػ( العدسة األكثر س1
 ( نقطة تقابؿ أو تجمع األشعة الضوئية المارة بالعدسة المحدبة .2
 ة و البؤرة .ػػػػػػػػػػػػػػػػ( المسافة بيف العدس3
 ماكة في المركز عف الحواؼ .ػػػػػػػػػ( العدسة األقؿ س4

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني
 الجسـ عف العدسة . ............................. ( تختمؼ الصورة التي تكونيا العدسة المحدبة حسب1
 أنيا : لعدسة محدبة  ( صفات الصورة لجسـ عند وضعو عمى مسافة أكبر قميال مف البعد البؤري2

 ................. ( ج                       ...................(   ب                    .....................(  ا             

 أنيا  : أي بيف العدسة و البؤرة قميال مف البعد البؤري أقؿ( صفات الصورة لجسـ عند وضعو عمى مسافة 3
 ................. ( ج                       ...................(   ب                    .....................(  ا             

 .............................  و ............................. و .............................أنيا :  أماـ عدسة مقعرة( صفات الصورة لجسـ عند وضعو 4
 ؟ ماذا يحدث عندما تمر األشعة الضوئية المتوازية خالؿ عدسة محدبة:  الثالسؤاؿ الث

 ........................................................................................................................................................................................ : الحدث
 ؟ قعرةخالؿ عدسة مماذا يحدث عندما تمر األشعة الضوئية المتوازية :  رابعالسؤاؿ ال
 ........................................................................................................................................................................................ : الحدث

 
 قسـ العمـو                                  (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                                  مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف    

 الصؼ التاسع                                                الموارد المعدنية                                           (          24 ورقة عمؿ رقـ )       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 تمر حياتيـ .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( مواد مف البيئة يستخدميا الناس لتس1
نت في الطبيعة خالؿ مالييف السنيف و ما ُيستخدـ منيا ال 2  ُيعوَّض .( موارد مؤقتة تكوَّ
 ػتمرارية .ػػػ( الموارد التي تظؿ متوافرة في الطبيعة لقدرتيا عمى التجديد و االس3
ف بص4  ورة طبيعية في األرض .ػػػػػػػػػػػػػػػػػ( عنصر أو مركب َتَكوَّ
 خر غني بالمعدف يمكف استخراجو لصنع منتجات معدنية .ػػػػػػػػػػػػ( ص5
 طح األرض .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( عممية استخراج الخاـ القريب مف س6
 .                                          خور مف فوؽ طبقات الخاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( عممية إزالة الص7

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني
  ............................و  ............................و  ............................و  ............................. مف أمثمة الموارد المتجددة( 1
  ............................و  ............................و  ............................و  ............................. مف أمثمة الموارد غير المتجددة( 2
 ............................ المعادف عادة في رواسب تسمى ( توجد3
  ............................( الستخراج الخاـ مف األرض يتـ إقامة 4
 ............................ و المناجـ ............................ ( مف أنواع المناجـ المستخدمة في التعديف السطحي ىي المناجـ5
 في الصخور لموصوؿ إلى الخاـ .   ............................  ( أثناء التعديف في المنجـ الشرائطي يتـ شؽ6

 )                 (
)                 ( 

)                 ( 

)                 ( 
)                 ( 

 )                 (
)                 ( 

)                 ( 

)                 ( 
)                 ( 

)                 ( 

  (               ) 

)                 ( 



 قسـ العمـو                                  (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                        مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                                             موارد الوقود األحفوري                                       (          25 ورقة عمؿ رقـ )       

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 تخدامو إلنتاج الطاقة اإلحفورية .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( الوقود الذي يتـ اس1
 الييدروجيف و الكربوف .( وقود عبارة عف ىيدروكربونات تحتوي عمى مركبات 2
 ( مادة كربونية يتـ تصنيعيا مف الفحـ الحجري أو البيتوميني و ُتستخدـ في صناعة الحديد و الفوالذ .3

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني
  ............................و  ............................و  .............................مف أمثمة الوقود األحفوري ( 1
  .............................  ( الطاقة المخزنة في الوقود األحفوري استمدت أصال مف2
 ............................و    ............................و  ............................و  .............................( مف أنواع الفحـ 3
 الذي ُيستخدـ في صناعة الحديد و الفوالذ .    ............................   ( ُيستخدـ الفحـ البيتوميني في صناعة 4
 ........................... ( مف أشير أنواع الفحـ في العالـ ، و أكثر األنواع استخداما ىو5

 .  ُيسمى الوقود األحفوري بيذا االسـعمؿ ما يمي : :  الثالسؤاؿ الث
 ........................................................................................................................................................................................ : السبب

 ُيصنؼ الفحـ عمى أنو صخر رسوبي عضوي .عمؿ ما يمي : :  الثالسؤاؿ الث
 ........................................................................................................................................................................................ : السبب

ف الفحـ ؟:  رابعالسؤاؿ ال  كيؼ تََكوَّ
           ........................................................................................................................................................................................ 

 
 قسـ العمـو                                (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                        مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              

 الصؼ التاسع                                                   البتروؿ                                               (          26 ورقة عمؿ رقـ )       

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 ( خميط سائؿ مف الييدروكربوف .1
 ( خميط الغازات الييروكربونية .2

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني
  .............................( يتجمع البتروؿ في خزانات تحت و فوؽ طبقة مف  1
 ............................ بناء تركيب طويؿ يسمىو  .............................الستخراج البتروؿ يتـ حفر ( 2
 .....................و  .............................ُيسػتخدـ الغاز الطبيعي في ( 3
   .....................و  .............................و  .....................و  ............................    بتروكيماويات ُتستخدـ في إنتاجال( 4
   .....................و  .............................و  ....................و  ....................... يتـ تكرير البتروؿ و فصمو إلى منتجات عديدة مثؿ( 5

  يطفو الغاز الطبيعي فوؽ زيت البتروؿ .عمؿ ما يمي : :  الثالسؤاؿ الث
 ........................................................................................................................................................................................ : السبب

 . عدد أضرار الوقود:  رابعالسؤاؿ ال
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

ف:  خامسالسؤاؿ ال  البتروؿ ؟ كيؼ َتَكوَّ
           ........................................................................................................................................................................................ 

 )                 (
)                 ( 

)                 ( 

)                 ( 

 )                 (
)                 ( 

)                 (



 قسـ العمـو                                (           4(  )ؼدراسي ثاني )فصؿ                        مدرسة عبد المحسف البابطيف .ـ.بنيف              
 الصؼ التاسع                                            مصادر الطاقة البديمة                                        (          27 ورقة عمؿ رقـ )       

 -:اكتب المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :  السؤاؿ األوؿ
 ( عممية إنتاج الكيرباء مف الماء المندفع.1
 جسيمات أصغر.( انشطار نواة الذرة إلى 2

 -:أكمؿ العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :  السؤاؿ الثاني
  .............................  معظـ مصادر الطاقة البديمة تأتي مف مصادر( 1
 ....................... و .......................... و ...........................و  .......................... و ............................  مصادر الطاقة البديمةمف ( 2
 إلنتاج الكيرباء . ...........................الماء المندفع مف خالؿ السدود الضخمة ُيدير ( 3
 كوقود لمطاقة النووية . ..........................( ُيستخدـ عنصر 4
ؿ الط5  ..........................إلى طاقة    ..........................اقة ( الخمية الشمسية ُتحوِّ

 ؟ أسباب تزايد الطمب عمى الطاقةما ىي :  لثالسؤاؿ الثا
1 ).............................              2 ).........................................            3  ).............................................. 

 يعمؿ العمماء عمى تطوير طرؽ بديمة لتوليد الطاقة ال تحتاج إلى الوقود األحفوري .عمؿ ما يمي  :  :  رابعالسؤاؿ ال
 ........................................................................................................................................................................................ : السبب

 قذؼ أنوية اليورانيـو بنيوترونات سريعة ؟ماذا يحدث عند  :  خامسالسؤاؿ ال
 ........................................................................................................................................................................................ : الحدث
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