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 20-15 ص  (اهليكلي اجلهاز) 
 

 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:1س

 

 

 

 

 

 -(: أ)  اجملموعة عبارات من يناسبها ما أمام رقمها واكتب( ب) اجملموعة من  لعبارةا اخرت التايل اجلدول يف -:2س

 مجموعة ) ب ( مجموعة ) أ ( الرقم

   

 

 -:يناسبها علميا   مبا التالية العبارة أكمل -:3س

 -:يف احلالة التاليةماذا تتوقع ان حيدث  -:4س

 -:)العظم اإلسفنجي( و )العظم املدمج( حسب ما هو موضح يف اجلدولقارن بني  -:5س

 العظم المدمج           العظم االسفنجي         وجه المقارنة      
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 -ثم أجب عن املطلوب: املقابل الشكل على أكمل الناقص من البيانات -:6س

 -:الشكل املقابل يشري إىل مفصل الركبة،ادرسه جيدا  ثم أجب عن املطلوب -:7س

 -تعليال علميا دقيقا: علل لكل مما يأتي -:8س

:ه صنف العظام التالية يف اجلدول حسب ما -:9س  -و مناسب علميا 

 اجلمجمة -عظم الصدر)القص(  - عظمة الفخذ -عظام الكتف  -الضلوع  -عظام القدم  -فقرات  -عظام اإلصبع الثالث 
 العظام القصيرة    العظام الطويلة      العظام غير المنتظمة   مسطحةالعظام ال   

 

: صنف املفاصل -:10س  -التالية يف اجلدول حسب ما هو مناسب علميا 

 املرفق –الكاحل  –رسغ اليد  –الورك  – الركبة – قمة العضد مع لوح الكتف –الرقبة                
 المفصل المحوري   

 

 المفصل اإلنزالقي   مفصل الكرة والحق  

 

 المفصل الرّزي   

2 
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................ 
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 العظم تركيب
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 72-22ص   – (العضلي اجلهاز)
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:1س

 -:حسب ما هو موضح يف اجلدول و )القلبية( (امللساء)اهليكلية( و ) العضلة قارن بني -:2س

 العضلة القلبية   العضلة الملساء  العضلة الهيكلية وجه المقارنة      

 اخلطوط        
 ال إرادية(/)إرادية 

 -:املقابل الشكل على أكمل الناقص من البيانات -:3س

 -:يناسبها علميا   مبا التالية العبارة أكمل -:4س

 -:ثم أجب عن املطلوب جيدا   املقابل الشكلادرس  -:5س

 -:ثم أجب عن املطلوب ة جيدا  املقابل األشكالادرس  -:6س

2 

1 

1 

 عضلة ..ملساء..

 عضلة ..قلبية..

 عضلة ..هيكلية..
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 33 - 29ص   – (اجللد)
 -:كال  من العبارات التالية مبا يناسبها علميا   أكمل -:1س

  .............. هو الجسم أعضاء أكبر -1

 ........... ونسيج ........... نسيجو ضام ونسيج عضلي نسيج هي أنسجة أربعة من الجلد يتكون -2

 ..................... نع لنفاذ الماء لوجود بروتين يسمىالجلد ما -3

 .. الكيراتين..بروتين و  ..خاليا ميتة.. يتكون الشعر و األظافر من  -4

 ..العرق..يفرز الماء والملح وبعض فضالت الجسم خالل المسام،ويعرف هذا السائل باسم  -5

 ..األلم.. و..الحرارة.. والبرودة.. والضغط..و  ..اللمس.. مثل الحسية المستقبالت من عديدة أنواع على األدمة تويتح -6

 -أمام العبارة غري الصحيحة: (خطأ)مة أمام العبارة الصحيحة وكل (صحيحة)اكتب بني القوسني كلمة  -:2س

 (.....)..........ر و األظافر جزءان من جهاز الجلدالشع -1

 ........()...... .من طبقة األدمة طبقة البشرة أكثر سمكًا -2

 ........()......  طبقة خلوية في األدمة.  ينتجه الميالنين -3

 -:ألوان اجللد حسب ما هو موضح يف اجلدول قارن بني -:3س
 

       

 وجه املقارنة 

 أشخاص لديهم   

 كمية كبيرة      

 من الميالنين    

 لديهم أشخاص    

 ميالنين مع       

 كاروتين         

 أشخاص لديهم    

 كمية قليلة       

 من الميالنين     

 

 أشخاص ليس    

 لديهم ميالنين     

 بيضاء أو وردية    أسمر أو بني فاتح   أحمر أو أصفر     أسود أو بني داكن  لون اجللد   

 -:قابلامل الشكل على الناقص من البيانات كملأ -:4س

 -(: أ)  اجملموعة عبارات من يناسبها ما أمام رقمها واكتب( ب) اجملموعة من  العبارة اخرت التايل اجلدول يف -:5س
 ب()مجموعة مجموعة ) أ ( الرقم
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 ..البشرة..

 ..األدمة..
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 -:ملا يأتي تعليال  علميا  صحيحا   علل -:6س

 .الجلد أكبر أعضاء الجسم -1

 ..ل الجسمألّنه يغّطي من الخارج والعديد من األعضاء داخ..
 .باأللم عند قص الشعر أو األظافرال نشعر  -2

 ..ألّنهما يتكّونان من خاليا مّيتة..
 .ومناقير الطيور صلبة األظافر وقرون ومخالب الحيوانات -3

 ..بسبب وجود بروتين الكيراتين..

 .تموت خاليا البشرة العليا -4
 ..لقّلة وصول األكسجين والمواد الغذائية إليها..

 .زيت الذي تفرزه الغدد الدهنية هام للشعر والجلدال -5

 ..ألّنه يحفظ الشعر والجلد من الجفاف..
 .مل الجلد كجهاز تكييف داخل الجسميع -6

 ..ألّنه ينّظم درجة حرارة الجسم عن طريق التعّرق..

 الجلد من شخص آلخر.يختلف لون  -7
........................................................................................... 

 

 80 - 73ص    –  (اجلهاز العصبي)
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:1س

 .)...................(،وهي تتكون من خاليا عصبيةالعضالت انقباض وتسبب العضالت إلى الشوكي الحبل من تمتد ألياف -1

 )...............................(    المخ. إل ذلك بعد يرسلها الذي الشوكي الحبل إلى الحسية المعلومات تحمل عصبية ألياف -2

 )...............................(                                                                          المؤثرات. ألحد بسيطة استجابة -3

 -:كال  من العبارات التالية مبا يناسبها علميا   أكمل -:2س
 الجهاز العصبي....جهاز االتصال والتحكم،وهو يتكون من المخ والحبل الشوكي ومليارات األلياف العصبية هو  -1

 ..المخ.. مركز التحكم الرئيسي في الجسم،وهو يوجه وينّسق جميع العمليات،األفكار،السلوكيات،العواطف،هو -2

 ..الحبل الشوكيحزمة من األلياف العصبية ممتدة من قاعدة مّخك إلى أسفل ظهرك تعرف بـ .. -3

 ..جذع المخحزمة من األعصاب التي توصل أو تربط الكرة المخية بالحبل الشوكي هي .. -4

 ...........................عملية نقل المعلومات أو النبضات العصبية داخل الخلية العصبية يسمى  -5

 ..الزوائد الشجيريةيستقبل جسم الخلية العصبية الرسائل الكهربائية من أجزاء متفّرعة من الخلية تسمى .. -6

 ..الجسمالوظيفة األساسية للمخ هي استقبال وتفسير الرسائل الواردة من خارج وداخل .. -7

 -:ملا يأتي تعليال  علميا  صحيحا   علل -:3س

 ..لحماية وتغذية .. ي المخ بالعديد من األغشية.يحاط النسيج العصبي ف -1

 ............................................................. .يوجد الكثير من الثنيات)التالفيف( في الكرة المخية -2
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 -:املطلوب عن أجب ثم جيدا   املقابل الشكل ادرس -:4س

 .......... الرقم هو المحور إلى يشير الذي الجزء -1

 .......... رقم الشجيرية الزوائد إلى يشير الذي الجزء -2

 الثغرة بين الخاليا العصبية تسمى ........................ -3

 ..........ويشير إليها الرقم     

 ............... الطاقتين من كاًل العصبية الخلية تستخدم -4

 .العصبية السياالت ترسل كي....................  و    

 -:التالية املفاهيم خريطة يف الناقص أكمل -:5س

 

 

 

 -( يف املربع املقابل هلا:اإلجابة الصحيحة علميا  لكل من العبارات التالية وضع ) أخرت -:6س

 المخ

 يتكون

 األعصاب الشوكية األعصاب لشوكيالحبل ا

 الطرفي العصبي بالجهاز المخ يوصل

  من يتكون

 اإلرادية العمليات عن ةمسئول( الكرة المخّية) المستطيل النخاع المخيخ

 مسئول

 عن

........ 

 عن مسئول

 العمليات

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

    الحس أعضاء سياالت فسرت -

  الجزء األكبر من المخ -

 العصبي اجلهاز

 

 CNS المركزي العصبي الجهاز

 

 PNS الطرفي العصبي الجهاز

 

 تنقسم إلى نصفين

النصف .............                                                    

مركز الموهبة الموسيقية،واالبتكارات  –

 الفنية،والتعبيرات عن العواطف

 

                                                   النصف ............. 

يضبط المقدرة على الكالم،واستخدام  –

 الرياضيات،والتفكير المنطقي.

 

    

    

2 
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 -:ةاملقابل األشكال على الناقص من البيانات كملأ -:7س

 

 

 

 

 

 

 -يف املربع: املناسب بوضع الرقم رتب االحداثادرسه ثم  ،( فعل منعكس)الشكل املقابل يبني  -:8س

 .الشائك تسحب اليد بعيدا عن الجسمت في اليد،لتنقبض العضالت ولعضالينتقل السيال العصبي إلى ا      

 .    عبر الخلية العصبية الحسيةتكتشف الخاليا العصبية في الجلد الشوك و ترسل سيال عصبي       

 لى الخلية العصبية الحركية.إلم و ترسل سيال عصبي خلية العصبية في الحبل الشوكي األتكتشف ال      

 السيال العصبي إلى الحبل الشوكي.ينتقل       

 

 

 

 

 

 

 

 ..الحبل الشوكي..

 ..عصب شوكي..

 املخ
 ..الكرة المخية..

 ...المخيخ..

 ..الحبل الشوكي..
 .النخاع المستطيل.

 خلية عصبية ...........

 خلية عصبية ...........

 خلية عصبية ...........
أنواع اخلاليا 

 العصبية
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 (احلواس)
 (85 – 82ص ) - لضوء والرؤيةا

 

 -:أكمل الناقص من البيانات على الشكل املقابل -:1س

 
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:2س

 الداخل. )......................( من العين وجوانب الخلفي الجزء بطانة -1

 .........().............                      المشيمية.        طبقة في فتحة -2

 .........().............بالبؤبؤ.                 يحيط ملون مستدير قرص -3

 .........()............. قطعة من نسيج شفاف يوجد خلف البؤبؤ.        -4

 )......................( تشف الضوء واللون.طبقة من نسيج عصبي تتكون من مستقبالت تسمى الخاليا الحسية التي تك -5

 -:كال  من العبارات التالية مبا يناسبها علميا   أكمل -:3س

 ..مستقبالت حسية..تحتوي األعضاء الحسية على خاليا عصبية خاصة تسمى  -1

 ..األشعة الضوئية..المستقبالت الحسية في العين تكتشف  -2

 بتحويلها إلى صورة معتدلة. ..المخ..ية مقلوبة،ويقوم تكون الصورة المتكّونة على الشبك -3

 -:التايل اجلدول يف موضح هو ما حسب نوعي عيوب اإلبصار بني قارن -:4س

 وجه المقارنة
 

 

 

 
 

 ............................         ............................         عيب اإلبصار

 ر واضحةغي واضحة رؤية األشياء القريبة  

 واضحة غير واضحة رؤية األشياء البعيدة 

 خلف الشبكية أمام الشبكية الصورةمكان 

 قصيرة  طويلة  كرة العين

 ............................         ............................         العالج                
 

 -:ملا يأتي تعليال  علميا  صحيحا   علل -:5س

 .حتوي األعضاء الحسية على مستقبالت حسيةت -1

 ..ألنها تستقبل المؤثرات وتحّولها إلى سياالت عصبية..
 .يمكن للقزحية تغيير حجم البؤبؤ -2

 ..ألنها تتحكم في مقدار الضوء الذي يدخل إلى العين..

 .يصعب ضبط صور األشياء القريبة في بؤرة العدسة عند الشخص كلما تقدم في العمر -3
................................................................................ 

 القزحية       

 
 البؤبؤ      

 
 لقرنيةا        

 
 الشبكية

 
 المشيمية

 
 الصلبة
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 (86 - 85ص) -  الصوت و السمع )احلواس(
 -:املطلوب عن أجب ثم جيدا   أدرسه األذن يبني املقابل الشكل -:1س

 ..االهتزاز..تأتي جميع األصوات من  -1

 ..القنوات الهاللية..ويسمى .... رقم هو االتزان عن المسئول الجزء -2

 األذن داخل يوجد بإحكام مشدود مستدير رقيق غشاء -3

 طبلة األذن.. ويسمى.....  الرقم هو 

 ...... الرقم هو الداخلية األذن نيكّو بسائل ممتلئ تركيب -4

 ..القوقعة.. ويسمى

 

    )احلواس(
ّ
 (87) ص -الشم

 -:املطلوب عن بأج ثم جيدا   املقابل الشكل ادرس -:1س

 جميع الروائح عبارة عن مواد كيميائية في الحالة ............ -1

 ..األعصاب الشّمية..( يشير إلى 1الرقم ) -2

 ( يشير إلى المستقبالت الحسية الموجودة2الرقم ) -3

 ..البصلة الشّمية..في األنف وتسمى 

 

 (88 – 87) ص -املذاق    )احلواس(
 -:لعبارات التالية مبا يناسبها علميا  كال  من ا أكمل -:1س

 تستجيب المستقبالت الحسية في اللسان للجزيئات في الحالة ................... -1

 تسمى المستقبالت الحسية الموجودة في اللسان بـ ................... -2

 -:صحيحا   علميا   تعليال   يأتي ملا علل -:2س

 .الطعام تتذوق أن عليك الصعب من يكون ، بالزكام تصاب عندما -1
 ..ألن معظم المذاقات تجمع بين التذّوق والشّم.

 -:عليه للمذاقات املختلفة األربعة األنواع اءامس أكتب ثم جيدا   املقابل الشكل درسأ -:3س

2 

3 

1 
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 المّر

 الحامض

 المالح

 الحلو
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 (89 – 88) ص -اللمس    )احلواس(
 -:كال  من العبارات التالية مبا يناسبها علميا   أكمل -:1س

 ..غير منتظم..المستقبالت الحسية في الجلد موزعة بشكل  -1

 من مستقبالت البرودة. ..أكثر..لدينا مستقبالت ألم في الجلد  -2

 قريبة من سطح الجلد.  .................تقع مستقبالت  -3

 -:املطلوب عن أجب ثم جيدا   املقابل الشكل أدرس -:2س

 .......... رقم األلم مستقبالت -1

 ........ رقم اللمس مستقبالت -2

 ...... رقم الحرارة مستقبالت -3

 ......مسقبالت الضغط رقم .. -4

 .......مستقبالت البرودة رقم  -5

 

 (95 – 91)ص    –  (جهاز اإلفراز الداخلي)
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:1س

 -( يف املربع املقابل هلا:اإلجابة الصحيحة علميا  لكل من العبارات التالية وضع ) أخرت -:2س

 -:أكمل كال  من العبارات التالية مبا يناسبها علميا   -:3س

 -:باجلدول موضح هو ما حسب األنسولني وهرمون اجللوكاجون هرمون بني قارن -:4س
 

 هرمون األنسولين           هرمون الجلوكاجون         وجه المقارنة        

 .يحّفز تخزين الجلوكوز في الكبد.   د..يحّفز انطالق الجلوكوز من الكب الوظيفة             

3 

5 

1 

2 
4 
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 -:املخطط املقابل يوضح كيف يتم ضبط السكر يف الدم يف اجلسم عن طريق التغذية الراجعة،أدرسه ثم أكمل -:5س

 -:صحيحا   علميا   تعليال   يأتي ملا علل -:6س

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

توقف هرمون 

 األنسولين

إفراز هرمون  ......................

 األنسولين

.......................... 
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 118 - 105  ص   –  (الرموز والصيغ الكيميائية) 
 

 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي صطلحامل أو االسم اكتب بني القوسني -:1س

 .(رمز العنصراختصار ألسم العنصر ويدّل على ذرة أو جزيء واحد منه.    ). -1

 .(الصيغة الجزيئيةعلى نوع الذرات المكونة للجزيء وعددها. ).تمثيل رمزي يدّلنا  -2

 .(عملية األكسدة).                           عملية يتم فيها فقد المادة لإللكترونات.  -3

 .(عملية االختزال).  إلكترونات.                     عملية يتم فيها اكتساب المادة ل -4

 .(العامل المؤكسد).     مادة تستقبل اإللكترونات من مادة أخرى.                     -5

 .(العامل المختزل).          مادة تمنح اإللكترونات لمادة أخرى.                      -6

 عدد اإللكترونات التي تفقدها الذرة أو تكسبها أو تشارك بها عند تفاعلها مع ذرة عنصر آخر. )..........................( -7

 ...........(العدد الذي يمّثل الشحنة الكهربائية التي تحملها ذرة العنصر في المركب أو األيون.            )............... -8

+Naمثل  الشقوق التي تحتوي على ذرة واحدة أو أكثر من العنصر نفسه، -9
                       )..........................( 

SO4مثل  الشقوق التي تحتوي على ذرتين أو أكثر من عناصر مختلفة تدخل في التفاعالت الكيميائية كوحدة واحدة، -10
-2

 

                                                                                                            )..........................( 

 

 -( يف املربع املقابل هلا:اإلجابة الصحيحة علميا  لكل من العبارات التالية وضع ) أخرت -:2س

Ca ClCrCd

C2H6OAl2(SO4)3HgOCO2 

 :هو       -Cl + 1e-                   Cl  :عدد التأكسد أليون الكلور في المعادلة التالية -3

 :هو   -Ca               Ca2+ + 2e  :في المعادلة التالية الكالسيومعدد التأكسد أليون  -4

S2-
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 -:صحيحا   علميا   تعليال   يأتي ملا علل -:3س

 .يعتبر الماء مرّكب -1

 ألنه يتكون من أكثر من عنصري الهيدروجين واألكسجين....

 معرضا للهواء لفترة من الوقت.لون التفاح عند تقشيره وتركه يتغير  -2

 ..ألنه يحدث لها أكسدة بفعل األكسجين في الهواء الجوي..

 .األكسدة و األختزال عمليتان متالزمتان -3

 ..في أي تفاعل توجد األكسدة أو االختزال ، فستوجد األخرىألنه ..

 نفسه مسبوقًا بإشارة موجبة.عدد تأكسد الشق الفلزي هو تكافؤ العنصر  -4

 ..ألن الفلزات تميل إلى فقد الكترونات وتتحول إلى أيون موجب.

 عدد تأكسد الشق الالفلزي هو تكافؤ العنصرنفسه مسبوقًا بإشارة سالبة. -5

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

 -:التالية جيدا  ثم أجب عن املطلوب ادرس املعادلة -:4س

2Na + Cl2                      2Na+  +  2Cl—

 ..... ...له عملية .......... حدثالصوديوم  -1

+1e-  + Na                       Na  : أكتب المعادلة التي تعبر عن ذلك
 

  له عملية ................... حدثالكلور  -2

Cl + 1e   : المعادلة التي تعبر عن ذلكأكتب 
-
                       Cl— 

 -(: أ)  اجملموعة عبارات من يناسبها ما أمام رقمها واكتب( ب) اجملموعة من  العبارة اخرت التايل اجلدول يف -:5س

 مجموعة ) ب ( مجموعة ) أ ( الرقم

  

3O 

3O2 

O2 

O 
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 -ملركبات التالية:كل من االصيغة النهائية ل اخلطوات الالزمة للوصول إىل اكتب -:6س

 أكسيد األلمنيوم            

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

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

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

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

 كبريتات الصوديوم  

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

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

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

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

 نيترات األمونيوم                                                               

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

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

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

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

 -:باجلدول موضح هو ما حسب (عدد التأكسد) و (التكافؤ) بني قارن -:7س

 عدد التأكسد             التكافؤ              وجه المقارنة      

   القيمة           

 

  كبريت    يود       كربون    فورفوس   أكسجين   بورون    هيدروجين العنصر

            H        B              O       P       C       I        S الرمز  

 سيليكون بالتين   كادميوم كروم    كلور    كالسيوم  بريليوم  هيليوم   العنصر

       He     Be      Ca      Cl       Cr      Cd       Pt       Si الرمز  

 رصاص زئبق    فضة     ذهب    حديد    نحاس    بوتاسيوم صوديوم العنصر

      Na     K       Cu      Fe      Au      Ag      Hg      Pb الرمز  
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 125 – 121ص   -)قوانني االحتاد الكيميائي( 

 -:التالية العبارات من كل على الدال لميالع املصطلح أو االسم اكتب -:1س

 عن مجموع كتل المواد المتفاعلة يساوي مجموع كتل المواد الناتجةأي أّن ال تتغير كمية المادة أثناء أي تفاعل كيميائي، -1

 .(...............................) التفاعل.                                                                                            

 ،يتركب من عناصره نفسها متحدة ببعضها أو الحصول عليه كل مركب كيميائي نقي،مهما اختلفت طرق تحضيره -2

 .(.............................)..                                                                                  .تةببنسب كتلية ثا

 C+D                  A+B               -:املعادلة املقابلة متثل تفاعل كيميائي ادرسها ثم أجب عن املطلوب -:2س

 ة في التفاعل هو الرقم ........الجزء الذي يشير إلى المواد الداخل -1

 ....... المواد الناتجة عن التفاعل هو الرقمالجزء الذي يشير إلى  -2

 -( يف املربع املقابل هلا:اإلجابة الصحيحة علميا  لكل من العبارات التالية وضع ) أخرت -:3س
 :هيدروجين واألكسجين بنسبة كتلّيةب يتكون من الالماء مرّك -1

 -:مع الكربون ادرسه ثم أجب قابل ميثل تفاعل أكسيد النحاسالتفاعل امل-:4س

 مجموع كتل المواد الداخلة في التفاعل .. ماذا تستنتج من التفاعل المقابل -1

 ..يساوي مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل الكيميائي 

 ...............  +  ...............                   IIأكمل معادلة التفاعل السابق:     كربون + أكسيد النحاس -2

 -:حل املسألة التالية -:5س

 جرام من أكسيد المغنسيوم. 20جرام من المغنسيوم في األكسجين، ينتج  12إذا أحرقنا 

 فما النسبة المئوية لعنصري األكسجين والمغنسيوم في مركب أكسيد المغنسيوم؟

 كتلة المغنسيوم  –مغنسيوم الحل: كتلة األكسجين = كتلة أكسيد ال

 كتلة األكسجين = .......................................      

 النسبة المئوية للمغنسيوم = ............................. = ............... = ............

 ...........النسبة المئوية لألكسجين = ............................. = ............... = .

 النسبة النهائية = ........... = ........... = ...........

 نستنتج أن المركب يتكون من مغنسيوم وأكسجين بنسبة ....... : .......

1 2 
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 158 -149ص   -تركيب الغالف اجلوي(  -)غطاء من اهلواء 
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:1س

 .....................(.........)..      دورة مغلقة ، تظل فيها الكمية الكلية للكربون واألكسجين ثابتة.                  -1

 .....................(.........)..        دورة مغلقة ، تظل الكمية الكلية للنيتروجين على األرض ثابتة.                -2

 .....................(.........)..          ما داخل حجم معين.                                               قياس لكتلة  -3

 .....................(.........)..      وزن عمود الهواء الواقع عموديًا على وحدة المساحات من سطح ما.            -4

 .....................(.........)..رة األرضية مجذوبة إليها بفعل الجاذبية األرضية.طبقة من خليط غازات تحيط بالك -5

 -:كال  من العبارات التالية مبا يناسبها علميا   أكمل -:2س 

 الشكل المقابل يبين نسب العناصر في الغالف الجوي،أكمل الفراغات عليه. -1

 .. و الضغط ..درجة الحرارةلى عاملين هما تتوقف الكثافة ع -2

 ......................و  االرتفاعو  ..درجة الحرارة يتوقف الضغط الجوي على  -3

 تلفة هيطاقة جزيئات الغاز في الهواء يمكن أن تتغير عن طريق عمليات مخ -4

 ................. : االنتقال المباشر للحرارة من جزيء إلى آخر. -أ

 ي إلى انتقال الحرارة بعيدًا عن سطح األرض................ : عملية تؤد -ب

 ................ : الطاقة التي يمكن أن تنتقل خالل الفراغ. -ج

 الشكل المقابل يبين طبقات الغالف الجوي: -5

 روبوسفير:يعيش فيها اإلنسان،وفيها المطر والسحب،رقم )....(تطبقة ال -أ

 رات في القسم المنخفض منها،رقم)....(طبقة الستراتوسفير:تحلق معظم الطائ -ب

 طبقة الميزوسفير:تحترق فيها معظم النيازك،رقم )....( -ج

 قسم إلى طبقتين:رقم )....( وت الثيرمو سفير:طبقة  -د

 طبقة األيونوسفير:األيونات فيها تعكس موجات الراديو،وفيها ظاهرة الضوء الشمالي،رقم)....(-1

 ر فيها أقمار االتصال الصناعية،رقم)....(طبقةاإلكسوسفير:تدو-2

 -اكتب كلمة )صحيحة( أمام العبارة الصحيحة كلمة )خطأ( أمام  العبارة الغري صحيحة: -:3س
 )..........(الكثافة عند قمم الجبال أقل منها عند سطح البحر.  -1

 )..........(   مع الضغط الجوي.       عكسيًاتتناسب الكثافة  -2

 -:صحيحا   علميا   تعليال   يأتي ملا علل -:4س

 ..ألن جزيئات الهواء البارد تتقارب من بعضها.. كثافة من الهواء الساخن. أكثرالهواء البارد  -1

 ال نشعر بالضغط الهائل الذي نتعرض له بواسطة الغاز الواقع فوقنا. .................................................. -2

 .................................................. .ر الضغط الجويلماء في الهواء يمكن أن تغّيكمية بخار ا -3

 ....النعدام بخار الماء فيها تتميز طبقة الستراتوسفير بخلوها من العواصف أو تقلبات الطقس. -4

 -تتوقع أن حيدث يف احلالة التالية:ماذا  -:5س

 حو األرض. إلشعاع الشمس عندما يتجه ن -1

 ..% من اإلشعاع الشمسي قبل وصوله لألرض 50أكثر من متص أو يعكس ُي..

 ..أرجون..% 0.9

 أكسجين% 21

 نيتروجين% 78
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 681-160ص   الرطوبة( - )الغالف اجلوي املتغري
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:1س

 ..(............).......  فوري،مثل الجازولين والفحم.  نتيجة احتراق الوقود األح، والذي يتكّون تلوث الهواءنوع من أنواع  -1

 ..(...............).... تدفئة الغالف الجوي نتيجة احتباس الطاقة الحرارية بواسطة ثاني أكسيد الكربون والغازات األخرى. -2

 .......(........)......                                 كمية بخار الماء في الهواء.                                                        -3

 (........)...ية من بخار الماء الممكن تواجدها في الهواء عند درجة حرارة معينة.ية الكّلبالكّم بخار الماء في الهواء مقارنًة كّمية -4

 -:كال  من العبارات التالية مبا يناسبها علميا   أكمل -:2س 

 ......... ونوع التلوث الجوي.ى .......الضباب الدخاني عل نوع يعتمد -1

 ....... درجة حرارة الجو.ء السحب التي تساعد على ........يكّون بخار الما -2

 .. في اإلنسان.......... ورية لتكوين فيتاميناألشعة فوق البنفسية ضر -3

 النسبية تساوي ...........عندما يحتوي الهواء على نصف كمية بخار الماء فإن رطوبته  -4

 الضغط..و  ..درجة الحرارةتتغير الرطوبة النسبية تبعًا لـ  -5

 -:صحيحا   علميا   تعليال   يأتي ملا علل -:3س
 ......................................................... الغالف الجوي القديم كان دافئًا جدًا بالمقارنة مع الغالف الجوي الحالي. -1

 ..ألنه يحتاج إلى ضوء كي يتكّون.. يطلق على الهواء البني اسم الضوئكيميائي. -2

 ..CO2بسبب احتباس الحرارة عن طريق غاز .. فيئة.دحدوث ظاهرة ال -3

 ......... ....................................................يوجد األوزون في طبقة الستراتوسفير -4

 -:أن حيدث يف احلالة التالية ماذا تتوقع -:4س

 ..ْ 10-تصبح درجة الحرارة .. لدرجة حرارة األرض من دون وجود غاز ثاني أكسيد الكربون. -1

 ............................................. ...............فوق البنفسجية لفترة طويلة لألشعةعند التعرض  -2

 . .........................................فة بالكلوروفلوروكربون في الهواءزيادة المواد الكيميائية المعرو -3

 ..تزداد الرطوبة النسبيةالرطوبة عند زيادة درجة الحرارة. .. لنسبة -4

 -:ادرس الرسم البياني التايل ثم أجب عن املطلوب -:5س

 الغاز )أ( هو غاز ................... -1

 غالف الجوي القديم هي .............نسبة الغاز )ب( في ال -2

 ما هو تأثير الغاز )ج( في الغالف الجوي القديم؟ -3

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

 -(: أ)  ةاجملموع عبارات من يناسبها ما أمام رقمها واكتب( ب) اجملموعة من  العبارة اخرت التايل اجلدول يف -:6س
 

 مجموعة ) ب ( مجموعة ) أ ( الرقم

).....( 

 

).....( 

 اء يحدث في المناخ البارد الرطب.هو -

 

 .هواء يحدث في المناطق الحارة والجافة و المشمس -

 الهواء البني -1

 الهواء الرمادي -2

 واء األصفراله -3

).....( 

 

).....( 

 لماء من أنسجة النبات.لديه غالف شمعي يمنع فقدان انبات صحراوي  -

 

 .ممتدة في الهواءال هنبات زهري يجمع الرطوبة من الهواء بواسطة جذور -

 األوركيد -4

 جالعرف -5

 الصبار -6
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  195-831 ص   -   تصنيف املناخ(-أسباب املناخ-توقع حالة الطقس) 
 -:التالية العبارات من كل على الدال العلمي املصطلح أو االسم اكتب -:1س

 غير مطلوب في االمتحان)...........................(                       .حالة الجو العامة في وقت معين وفي مكان معين -1
 )...........................(                     .لمنطقة ما في فترة زمنية طويلة زةحالة الجو الممّي -2
 )...........................(                   .وب خط االستواءقياس المسافة بالدرجات شمال وجن -3
 )...........................(                       .المسافة الرأسية بين الموقع ومستوى سطح البحر -4
 )...........................( أشرطة عريضة من الماء تنساب في مسار محدد على سطح المحيط. -5
 )...........................(                              .ز من درجات الحرارةمنطقة لها مدى ممّي -6

 -( يف املربع املقابل هلا:اإلجابة الصحيحة علميا  لكل من العبارات التالية وضع ) أخرت -:2س
 والجليد: مصدر من مصادر الطقس يقوم بإرسال إشارات الراديو التي تنعكس من المطر -1

 بالونات الطقس          محطات الطقس            رادار الطقس                  األقمار الصناعية               

: -:3س -علل ملا يأتي تعليال  علميا  دقيقا 

 م.5500تتبع المحطات األرضية حركة بالون الطقس لتحدد الرياح وظروف الطقس عند ارتفاع  -1

 ..لرياح عند هذا االرتفاع تؤثر في االتجاه الذي سوف تتحرك فيه العاصفةألن ا..

 .......................................................... تتميز المناطق االستوائية بدرجة حرارة عالية. -2

 ........................................................ .درجة حرارة الهواء تتناقص مع زيادة االرتفاع -3

 ..ألنها تسخن أو تبرد الهواء الواقع فوقهااء في المناطق القريبة من الساحلتؤثر التيارات السطحية في درجة حرارة الهو -4

-:كال  من العبارات التالية مبا يناسبها علميا   أكمل -:4س
 ميل محور دوران األرض..-ب .خط العرض.-: أهي تحدد الزاوية التي تسقط بها أشعة الشمس على األرض عوامل -1
 ..الصحراوي الجاف..يصنف مناخ دولة الكويت ضمن األقليم  -2

  -:،ادرسه جيدا  ثم أجب عن املطلوبالشكل املقابل يبني نطق املناخ -:5س
 ............. النطاق )ج( هوو ، ............. والنطاق)ب(هو ، ............. هو( أ )النطاق -1

 -قارن بني الطقس واملناخ حسب ما هو موضح باجلدول: -:6س

 المناخ الطقس وجه المقارنة

 ......................... ......................... الفترة الزمنية التي يحدث فيها
 

  -:اجلدول املقابل يبني متوسط درجات احلرارة يف مدينتني،ادرسه ثم أجب -:7س
 الحرف .............هو المدينة الساحلية  يشير إلىالرمز الذي  -1
 سبب االعتدال في درجات الحرارة هو ......................................... -2

: -:8س  -أكمل خريطة املفاهيم التالية مبا يناسبها علميا 
 
 
 -:ادرس اجلدول التايل ثم أجب عن املطلوب -:9س

 (cm) متوسط األمطار السنوي مئوية صيف( – درجة الحرارة )شتاء  المنطقة

 25أقل من  60إلى  5 منطقة )أ(

 125 - 40 30إلى  30- منطقة )ب(

 500 - 200 18إلى  3- منطقة )ج(

 المنطقة التي يكون مناخها بارد رطب هي ............ -1

  ............................................السبب: .........،  .......المنطقة .......... ندولة الكويت تقع ضم -2

 معّدل هطول المطر

 خط العرض تتكون من

 

 البعد عن المحيط االرتفاع

 املناخ
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 يحدده
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