
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                              
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* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث المتوسط في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                              
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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade9                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        
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 اختاري اإلجابة الصحٌحة : (14إلى )( 1فً الفقرات من )            

1 
 قد تكون كمٌة الماء غٌر كافٌة لنمو النبات ّتعد هذه العبارة :

 )د( تجربة )جـ( نظرٌة )ب( فرضٌة )أ( قانونا

2 
 :ت )الفرضٌات ( جٌدا ٌضع العلماءبعد اختبار التوقعا

 اإلستقصاءات)د(  المالحظات)جـ(  اإلستنتاجات)ب(  و القوانٌن النظرٌات)أ( 

3 
 :على استخدام كمٌات مختلفة من المضادات الحٌوٌة فً تجربة على البكتٌرٌا مثال 

 العامل المتغٌر)د(  العٌنة الضابطة)جـ(  الفرضٌة)ب(  التحٌز)أ( 

4 
 :من خطوات حل المشكلة  لثانٌةا الخطوة

 تحلٌل البٌانات)د(  تحدٌد المشكلة)جـ(  اختبار الفرضٌة)ب(  تكوٌن الفرضٌة)أ( 

5 
 :أثناء حل المشكلة بعد تحلٌل البٌانات ٌتم 

 )د( اختبار الفرضٌة )جـ( تكوٌن الفرضٌة )ب( تنفٌذ التجربة )أ( استخالص النتائج

6 
 ة:بالتجر العامل الذي ٌتغٌرأثناء

 )د( المتغٌرالمستقل )جـ( الفرضٌة )ب( المتغٌر التابع )أ( الثابت

7 
 مهارة ٌستخدمها العلماء عندما ٌضعون توقعا ٌمكن اختباره :

 )د( أخذ القٌاسات )جـ( اإلفتراض )ب( اإلستنتاج )أ( عمل النماذج

8  
 حتى تكون التجربة واقعٌة وذات مصداقٌة علٌنا :

 )د( استخدام العٌنة الضابطة )جـ( البعد عن استخدام النماذج )ب( التزام الموضوعٌة ز لفئة معٌنة)أ( التحٌ

9 
 البحث الذي ٌجٌب عن األسئلة العلمٌة باختبار الفرضٌة:

 )د(  الوصفً )جـ(  التقنً )ب( التحلٌلً )أ( التجرٌبً

11 
 ة توجد فً البراكٌن :الالبة الغنٌة بالحدٌد والماغنٌسٌوم ونسبة السٌلكا قلٌل

 البازلتٌة)د(  )جـ( المركبة )ب( المخروطٌة )أ( الدرعٌة 

 
 

 

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعليم

لتعليم بمحافظت ل اإلدارة العامت
 جدة

  مدرست البيان النموذجيت

 تعلٌم عام((

 بنك األصئهت نهفصم اندراصي األول
 هـ 1441 - 1441  الدراسً لعاما

 

 اعتدال شاهٌن/ ناهد بحرو اتالمعلم

 المتوسطة المرحلة

 الثالث الصف

 ــــــومعلـ المادة

 ) الوحدة  األولى (                      اسم الطالبة :

 1  



 

 

 

 

 : خاطئة العبارة كانت إذا( خ) والحرف صحٌحة العبارة كانت اذا( ص) الحرف فقرة كل أمام ضعً( 7( إلى )1فً الفقرات من)            
 )     (   كلما قل عدد مرات تنفٌذ التجربة تكون النتائج أكثر صحة .   -1

 )     (فكبر قد تحضن انبحج .     أاصم مع االخرين انحصول عهى هداف انتوأمن  -2

     )     (يعتمد مقيبس رختر في عمهه عهى قيبصبث صعت او ارتفبع انموجت انزنزانيت .  -3

 )     (    قوة انزنزال تقيش مقدار انتدمير انجيونوجي وانبنبئي انحبدث في منطقت معينت بضبب انزنزال .  -4

 بفعل حدوث زلزال تحت المحٌط .  )     ( وجات تسونامً تكونت م -5

 )     (                                   مقيبس ميركبني يقيش شدة انزنزال .     -6

 مباشرة بالمركز السطحً .   )     (       تسمى النقطة التً تقع فوق بؤرة الزلزال -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 :ألنه ٌنصح باستخدام حساس اإلهتزاز على خطوط الغاز

 بحركة الزالزل ٌتنبأ)د(  الغاز تلقائٌا ٌقفل)جـ( كشف عن التسرٌباتٌ)ب(  أصوات عالٌة ٌصدر)أ( 

12 
 نة من الزالزل :لتحسٌن المبانً كً تكون آم

 تشٌٌدها على مرتفعات)د(  تقوٌتها بالفوالذ )ج( وضع دعائم مطاطٌة وفوالذٌة لها)ب(  على منخفضبناءها )أ( 

13 
 ٌمكن رصد الحركة عند الصدوع بواسطة :

 )د( أجهزة اللٌزر )جـ( السٌزموجراف )ب( مقٌاس مٌركالً )أ( مقٌاس رختر

14 
 : تقاش قوة السلسال بمقيا ش

 باسكال)د(  هٌرتز)جـ(  رترخ)ب(  مٌركالً)أ( 

2  



 

 

 
 :  العمودالثانًفً   ا من مدلوالتهاماٌناسبهمع  العمود االول زاوجً بٌن المفاهٌم فً   (21ى )( ال1فً الفقرات من ) 

 

 
 كملً الفراغ بما ٌناسبه :أ
 ٌسمى الجهاز الذي ٌسجل الموجات الزلزالٌة ب....................... -1

 تعرف الموجات الزلزالٌة المائٌة ب ........................... . -2
 ب ........................ . تسمى العٌنة التً تعامل مثل باقً المجموعات التجرٌبٌة ماعدا متغٌرا الٌطبق علٌها -3

 تعد جزر هاواي مثاال على ....................................  -4

 من المهارات التً تطبق فً العلوم ........................ و........................  . -5
 ...............و ............................... .العوامل التً تحدد شدة الزلزالل على مقٌاس مٌركالً هً ................. -6

 
 
 
 
 
 

 المدلوالت المفاهٌم
 الصدع  (1)
 

 موجات ثانوٌة وأولٌة وسطحٌة .) أ ( 

 (  البقعة الساخنة2)
 

 واسع االمتداد جوانبه قلٌلة االنحدار . بركان)ب( 

الزلزال  عن المتحررة الطاقة أوكمٌة السٌزموجراف على المسجل لخطا ارتفاع )جـ(  ( التسونام3ً)
. 

 السٌزموجراف (4)
 

 مكون من تتابع طبقات الالبة وتأخذ شكل جبال حادة الجوانب .) د(  

 الصدع العكسً( 5)
 

 الزالزل عن الناتجة الذبذبات  مقاومة على البناء مقدرة )هـ( 

 البحر فً زلزال وقوع نتٌجة تتكون قد هائلة طاقة ذات بحرٌة موجة )و(  ( الموجات الزالزالٌة 6)
 

 (  البركان الدرع7ً)
 

   للزلزال حركة اول عندها تحدث األرض داخل نقطة )ز( 

 ( قوة الزلزال8)
 

 تعرض الصخور إلجهادات ضغط .)ح( 

 ( المركز السطحً للزلزال9)
 

 كسر تتحرك على امتداده الصخور وتنكسر .)ط( 

 البؤرة( 10)
 

 نقطة على سطح األرض تقع مباشرة فوق بؤرة الزلزال . )ي(

 ( البركان المركب11)
 

 تسحب الصخور من الجانبٌن تحت تأثٌر إجهادات الشد .)ك( 

 ( األمن الزلزال12ً)
 

 كتل من الصهارة تجبر على الصعود ألعلى .)ل( 

 . الزلزالٌة الموجات تسجٌل فً العلماء ٌستحدمه الذي الجهاز  )م( 
 

3  



 

 

 
 حلً األسئلة التالٌة :

 :كل مما ٌلً  س/ ما الفرق بٌن 

 المتغٌر التابع                             المتغٌر المستقل                      

  

 مثال : مثال :

 شدة الزلزال                              قوة الزلزال                        

  

 المركز السطحً للزلزال                       بؤرة الزلزال                       

  

 البحث التجرٌبً                         البحث الوصفً                      

  

 البراكٌن المخروطٌة                         البراكٌن المركبة                     

  

 
 س/ وضحً فوائد تجنب التحٌز فً التجارب .

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

 . اتعند أخذ المالحظمنها مقٌاس الحرارة عللً ٌستخدم العلماء أدوات س/ 

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

 

 إذا لم تدعم البٌانات التً جمعتها فرضٌتك فهل ٌعنً ذلك أن تجربتك فاشلة ؟ وضحً إجابتك . س/
............................................................................................................................ 

 

 س/ صفً ماٌحدث للصخور عند تجاوز حد المرونة .
............................................................................................................................ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4  



 

 

 

 مع رسم القوى المؤثرة علٌها . الصدوع حددي أنواعس/ 
 

 

 
 

 

 
 

        

 وماذا ٌنتج عن حركتها ؟ ما أنواع حدود الصفائح ؟ س/
.................................................................................................................................. 

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

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

 

 . عللً انفجار الصهارة الغنٌة بالسٌلكاس/ 
.................................................................................................................................. 

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

 

 س/ اشرحً كٌف ٌؤثر تركٌب الصهارة فً كٌفٌة ثوران البركان ؟

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

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

 س/ وضحً مفهوم العٌنة الضابطة .

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

 

 
 

 

      لك غالٌتً كل التوفٌق أرجو                                                         
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 : الصحٌحة اإلجابة اختاري (12إلى )( 1فً الفقرات من )            

1 
 : ٌشتمل العنصر على 

 جزٌئات مختلفة)د(  ذرات مختلفة)جـ(  النوع نفسه من الذرات )ب(   مركبات كٌمٌائٌة)أ( 

2 
 لمادة هو :المكون األساسً ل

 الفراغ)د(  الجزئ )جـ(  الذّرة )ب( إللكترونا)أ( 

3 
 : على إلحتوائها النواة ًف الذرة كتلة تتركز

 البروتونات والعدد الذّري)د(  النظائر والنٌوترونات)جـ(  النٌوترونات والبروتونات)ب(  لبروتونات واإللكتروناتا)أ( 

4 
 : دالسحابة اإللكترونٌة هً منطقة تواج

 النٌوترون)د(  اإللكترون)جـ(  البروتون)ب(  النواة)أ( 

5 
 : العدد الكتلً لنظٌر ما هو عدد

 البروتونات)د(  النٌوترونات والبروتونات)جـ(   النٌوترونات)ب(  اإللكترونات والبروتونات)أ( 

6 
 : ربط على تعمل النووي الربط قوى

 مكونات النواة)د(  النٌوترونات معا)جـ(  معاالبروتونات )ب(  اإللكترونات معا)أ( 

7 
 : عدد ًف تختلف ولكنها نفسه للعنصر ذرات النظائر

 األنوٌة)د(  النٌوترونات)جـ(  اإللكترونات)ب(  البروتونات)أ( 

8  
 : عندما متعادلة الذرة تكون

 ٌتساوى عدد البروتونات )أ( 

 عدد النٌوتروناتمع 

 عدد النٌوترونات

 

 البروتونات عدد ختلفٌ)ب( 

 النٌوترونات عدد مع 

 البروتونات عدد ٌختلف )جـ(

 اإللكترونات عدد مع

 البروتونات عدد ٌتساوىٌ)د( 

 اإللكترونات عدد مع

9 
 : اويسٌ تروناتٌوالن عدد 

 العدد الكتلً+ العدد الذري)د(  العدد الذري -العدد الكتلً)جـ(  العدد الكتلً )ب(  العدد الذري )أ(

11 
 : تتواجد اإللكترونات قرٌبة من النواة نظرا ل

 كثافة الذرة)د(  تنافرها مع النٌوترونات)جـ(  انجذابها للبروتونات)ب(  كثرة عددها)أ( 

11 
 فً تجربة كروكس انتقل ماٌشبه الشعاع الضوئً من :

 األنود إلى الكاثود)جـ(  المهبط إلى المصعد)ب(  المصعد إلى المهبط)أ( 
 

 الموجب إلى السالبد( )

 

 الوولكح الؼشتيح السؼىديح

 وصاسج التؼلين

لتؼلين ل اإلداسج الؼاهح
 توحافظح جذج

  هذسسح الثياى الٌوىرجيح

 تعلٌم عام((

 بنك األسئلة للفصل الدراسي األول          
 هـ 1441 - 1441  الدراسً لعاما

 

 اعتدال / ناهد معلمات المادة

 المتوسطة المرحلة

 الثالث الصف

 علـــــــوم ةالماد

 119إلى ص 86من ص                      اسم الطالبة :

6 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 مجموع عدد البروتونات والنٌوترونات ٌعرف ب :

 السحابة اإللكترونٌة)د(  العدد الكتلً)جـ(  النظائر)ب(  العدد الذري)أ( 

13 
 الكرة المصمتة عند دالتون تعنً :

 نة الذرة متعادلةشح)د(  المادة تتألف من ذرات (ـ)ج وجود سحابة إلكترونٌة)ب(  وجود بروتونات)أ( 

14 
 تيٌوا ػذد الٌيىتشوًاخ : 9وػذد اإللكتشوًاخ فيها  99الؼذد الكتلي لزسج الفلىس 

 82)د(  09 (ـ)ج 01)ب(  9)أ( 

15 
 إلثثاخ أى الشؼاع في تجشتح كشوكس هى سيل هي الشحٌاخ تن :

 حدٌد منطقة السحابةت)د(  وضع مغناطٌس)جـ(  توجٌه جسٌمات ألفا )ب( استخدام رقاقة ذهبٌة)أ( 

16 
 :هى جسين رو شحٌح هتؼادلح 

 ألفا)د(  النٌوترون)جـ(  اإللكترون)ب(  البروتون)أ( 

17 
    تتكىى جويغ الوىاد هي :

 نظائر)د(  سبائك)جـ(  ذرات)ب(  رمل )أ(

18 
 :ذرة فٌها من النظائر التً تنتمً إلٌها  1ذرة هٌدروجٌن متعادلة عددها الذري 

بروتون وإلكترونٌن )أ( 
 ونٌوترون

 

بروتون وإلكترون  )جـ( بروتون وإلكترونٌن ونٌوترون 8)ب( 
 نٌوترونات 3و

إلكترونات  3بروتون و 3)د( 
 ونٌوترون

19 
 صغر كتلة هو :أ

 لنٌوترونا)د(  لنواةا)جـ(  البروتون)ب(   اإللكترون)أ( 

21 
 ٌتأثر التحلل النووي ب :

 بمدى استقرارٌة الذرات)د(  زٌادة الضغط)جـ(  المغناطٌسًمجال ال)ب(  الطقس)أ( 

21 
 ٌنبعث من التحلل اإلشعاعً :

 نٌوترونات)د(  طاقة)جـ(  نظائر )ب(  ضوء)أ( 

7 



 

 

 
 

 :  العمودالثانًفً   ا من مدلوالتهاماٌناسبهمع  العمود االول زاوجً بٌن المفاهٌم فً   (21( الى )1فً الفقرات من ) 

 
  : خاطئة العبارة كانت إذا( خ) والحرف صحٌحة العبارة كانت اذا( ص) الحرف فقرة كل أمام ضعً( 61) إلى( 1)من الفقرات فً

 (    )             .                                     النٌوترون ةكبر بكثٌر من كتلأكتلة البروتون  -1
 )      (                                                           .  البروتوناترات العنصر نفسه عدد مختلف من ذل -2
 )      (                                                                                  جمٌع العناصر لها عمر نصف . -3

 )      (                                                                        الشحنة ٌسمى اإللكترون .جسٌم متعادل  -4

                                                              )      (                                                                                                          سمٌت األشعة المهبطٌة بأشعة الكاثود  .  -5
 (    )                    .                 طاقح الشتط الٌىويح القىيح يوكٌها ستط تشوتىًاخ الزسج هؼا   -6

 (    )                    .                 الثشوتىى جسين هىجة الشحٌح يىجذ في جويغ أًىيح الزساخ -7

     (    )             .              ح دالتىى تاستخذام أًثىب األشؼح الوهثطيحشياختثش الؼالن كشوكس ًظ -8

 (    )                                . ػذد اإللكتشوًاخ يساوي ػذد الٌيىتشوًاخ في الزسج الوتؼادلح    -9

 (     )        .                   الثشوتىًاخٌىاج تتحشك فيها السحاتح اإللكتشوًيح هٌطقح هحيطح تال -90

 (   )                                                                                 . راتذتتكون المادة من  -99
 (     )                                                                . الثشوتىًاخ جسيواخ سالثح الشحٌح -92

 (          )                                      .      تتم عملٌة التحلل اإلشعاعً بإطالق جسٌمات ألفا -13
 (     )        .              ٌتم رمً النفاٌات التً تنتج عن عملٌات التحلل اإلشعاعً فً البحار -14
 (    )            .               قا عملٌا على ظاهرة التحلل اإلشعاعًٌعتبر كاشف الدخان تطبٌ -15
 (     )         .            ٌستعمل الفوسفور المشع لتشخٌص المشاكل المتعلقة بالغدة الدرقٌة -16

  
 

 

 

 المدلوالت المفاهٌم
 مكونة من بروتونٌن ونٌوترونٌن . ) أ (  النٌوترونات (0)
 جسٌمات سالبة الشحنة .)ب(  العدد الكتلً (  8)
 جسٌمات موجبة الشحنة تتواجد فً انوٌة الذرات )جـ(  لعدد الذري( ا3)
 . جسٌمات متعادلة الشحنة توجد فً نواة الذرة) د(   التحلل اإلشعاعً (4)
 منطقة محٌطة بالنواة . )هـ(  جسٌمات بٌتا( 5)
 عدد البروتونات فً نواة ذرة العنصر . و(  )  السحابة اإللكترونٌة( 6)
   ذرات العنصر نفسه تحوي أعدادا مختلفة من النٌوترونات . ز(  ) اإللكترونات( 7)
 الذرة .مجموع عدد البروتونات وعدد النٌوترونات فً   ( )ح عمر النصف( 8)
 . ل اإلشعاعً لالعنصر من خالل عملٌة التح تغٌر (  )ط لنظائر( ا9)
 . انبعاث جسٌمات نووٌة وطاقة من النواة  ( )ي التحول( 10)
 تتكون المادة من نوع واحد من الذرات . (  )ك جسٌمات ألفا (11)
 إلكترونات عالٌة الطاقة تنطلق من النواة . )ل(  البروتونات( 08)
 الزمن الالزم لتحوٌل نصف كمٌة العنصر إلى عنصر آخر .  ( م) 
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 الفراغ بما ٌناسبه : أكملً 
 . ....................... منهعمر النصف ألحد النظائر هً سنتان وبعد أربع سنوات سٌتبقى  -1
 . ...........................مادة مكونة من نوع واحد من الذّرات -2
 . .................................ٌسمى مجموع عدد البروتونات والنٌوترونات فً نواة الذّرة ب -3
 . للنظائر .............................. الزمن الالزم لتحلل نصف كمٌة العنصر ٌعرف ب -4
 .  ......................... تسمى عملٌة تحرٌر الجسٌمات والطاقة من النواة ب  -5
 . ....................................عدد البروتونات فً الذرة ٌعرف ب -6
 ................................  تسمى العملٌة التً ٌتحول فٌها عنصر إلى عنصر آخر ب -7
 . ................................تسمى ذّرات العنصر نفسه التً لها أعداد نٌوترونات مختلفة ب -8
 . .................................... جسٌمات ألفا عبارة عن -9
 . .....................................الكترون له طاقة عالٌة تأتً من النواة ٌعرف ب -11

 

 ق بٌن  كل مما ٌلً :س/ ما الفر
 جسٌم بٌتا                             جسٌم ألفا                         

 
 

 

 اإللكترون                            البروتون                      

 
  

 

 

 

 حلً األسئلة التالٌة :                      

 فة البٌانات على الرسم .وضحً بالرسم نموذج كروكس مع كتابة كاس/ 
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 س/ عللً ماٌلً :

 .لم تؤثر إلكترونات صفٌحة الذهب فً تجربة رذرفورد فً مسار جسٌمات ألفا  -1
............................................................................................................................ 

 
 . استنتاج طومسون أن أشعة المهبط تتكون من جسٌمات مشحونة -2

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

 
 . النظائر المستخدمة فً األغراض الطبٌة لها عمر نصف قصٌر -3

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

 
 بروتونا . 34س/ حددي عدد اإللكترونات فً ذّرة متعادلة تحوي 

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

 
 . ٌحرر جسٌمات ألفا احسبً العدد الكتلً للنظٌر المتكون 222نظٌر رادٌوم س/ 

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

 
 ؟ ٌن من العنصر نفسه أن ٌكون لهما كتلتان مختلفتانوضحً كٌف ٌمكن لذرتس/ 

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

 

 س/ قارنً بٌن نوعً التحلل اإلشعاعً .
 

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

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

 
 . عددي االستعماالت الطبٌة للنظائر المشعةس/ 
............................................................................................................................ 

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

 

 
 أرجو لك غالٌتً كل التوفٌق                                                                           

 معلمات العلوم                                                                               
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 : البدٌل الصحٌح اختاري(  16) إلى( 1) من الفقرات فً        

1 
 من العناصر الممثلة بمجموعة الهالوجٌنات وتعنً مكونات : 17تسمى مجموعة 

 )د( القواعد )جـ( السكرٌات )ب( األمالح )أ( األحماض

2 
 بإضافة:رٌع التفاعالت الكٌمٌائٌة ٌتم تس

 )د( المثبطات )جـ( العوامل المساعدة )ب( النواتج )أ( المتفاعالت

3 
 المجموعة:جمٌع عناصرها الفلزات هً 

 18د(  12)جـ(  2)ب(  1)أ( 

4 
 من:نحصل على النٌتروجٌن الضروري لتركٌب المادة الحٌوٌة فً الجسم 

 العقد الجذرٌةٌحوي نبات )د(  لحوم الحٌوانات )جـ( مٌاه البحار )ب( لهواء الذي نتنفسها)أ( 

5 
 هً:  ثالثٌة الحدٌد 

 والحدٌد والكربون النٌكل)أ( 

 

 والنٌكل والكوبالت الحدٌد)د(  الفوالذ والكوبالت والحدٌد)جـ(  والنٌكل والنحاس الكوبالت)ب( 

6 
 تعتمد الجسور وناطحات السحاب فً صناعتها على :

 النٌكل)د(  األلمنٌوم)جـ(  الفوالذ)ب(  الحدٌد( )أ

7 
 :ٌكتب رمز أٌون الصودٌوم الموجب الشحنة على صورة 

+ )أ( 
Na  )ب(Na

-
 

 

 

 

 فلكت

 

 

 

 

 

 

 

 2Na)د(  Na2 )جـ(

8  
 الصٌغ الكٌمٌائٌة للجزٌئات تزودنا بمعلومات عن :

 )د( التمثٌل النقطً لاللكترونات )جـ( الجدول الدوري دها)ب( نوع الذرات وعد )أ( التوزٌع اإللكترونً

 
 
 
 
 
 
 
 

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعليم

لتعليم ل اإلدارة العامت
 بمحافظت جدة

  مدرست البيان النموذجيت

 تعلٌم عام((

 بنك األسئلة للفصل الدراسي األول          
 هـ 1441- 1441الدراسً  لعاما

 

معلمات 
 المادة

 اعتدال / ناهد

 المتوسطة المرحلة

 الثالث الصف

 علـــــــوم المادة

 211إلى ص  114من ص                   الطالبة:  اسم 
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 :ٌمثل كل عنصرفً الجدول الدوري بصندوق ٌسمى  9

 مفتاح العنصر)د(  اسم العنصر)جـ(  حالة العنصر)ب(  رمز العنصر)أ( 

 هو العالم : الذرٌةرتب العناصر حسب تزاٌد أعدادها  11

 )د( نٌوتن جـ( موزلً) )ب( مندلٌف )أ( باسكال

11 
 : تصبحأو أكثر إلكترونا واحدا  أو تفقد عندما تكتسب الذرة

 رابطة)د(  مركبا)جـ(  )ب( جزٌئا )أ( أٌونا 

12 
 المعادلة الكٌمٌائٌة الموزونة ٌجب أن تحوي أعدادا متساوٌة فً كال الطرفٌن من :

 المركبات )د(  المواد المتفاعلة)جـ(  الجزٌئات)ب(  الذرات)أ( 

13 
 تختلف ثالثٌة الحدٌد عن غٌرها من العناصر االنتقالٌة ب:

 )د( قابلٌتها لالنصهار )جـ( عالجها لإلشعاع )ب( صفاتها المغناطٌسٌة )أ( تكوٌنها لألمالح

14 
 ٌستخدم فً صناعة مقاٌٌس الحرارة والضغط الجوي هوعنصر :

 روم)د( الك )جـ( الفضة )ب( الزئبق )أ( الخارصٌن

15 
 رمز عنصر الصودٌوم هو :

 Na)د(   Mg)جـ(  Al)ب( S)أ( 

16 
 إلكترونات ٌحوي مستوى الطاقة الثانً على : 8ذرة األكسجٌن تملك 

 إلكترونات 8)د(  إلكترونات 6)جـ(  إلكترونات 4 )ب( الكترونٌن)أ( 
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  : خاطئة العبارة كانت إذا( خ) والحرف صحٌحة العبارة كانت اذا( ص) لحرفا فقرة كل مامأ ضعً( 21) إلى( 1)من الفقرات فً

 الذرة التً تفقد أو تكتسب إالكترون تسمى مركب .  )      ( -1
 جمٌع العناصر االنتقالٌة فلزات .   )     (         -2
                  تمتاز أشباه الفلزات بأنها موصلة جٌدة للحرارة والكهرباء . )      (                 -3
 رتبت العناصر فً الجدول الدوري اعتمادا على أعدادها الذرٌة . )      (                                                           -4
 هً فلزات وتسمى العناصر الممثلة  .  )      (  12إلى  3العناصر فً المجموعات من  -5

                                           صائصها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة.  )        (عناصر المجموعة الواحدة تتشابه فً خ -6
 تتحد مع العناصر األخرى .  )      (فلزات نشطة الغازات النبٌلة   -7
                                                                                                  العنصر الذي له خواص مغناطٌسٌة هو عنصرالحدٌد . )      (                                                 -8
 ٌشٌر عدم كتابة رقم سفلً بجانب العنصر إلى وجود ذرة واحدة فقط من هذا العنصر . )      ( -9

 .  )      (  كٌمٌائٌاٌمثل التغٌر فً حالة المادة تغٌرا   -10

                                                                                                                      مجموعات . )      (                                                                                                            7لعناصر فً الجدول الدوري فً وضعت ا -11

 ٌزٌد التبرٌد من سرعة التفاعل الكٌمٌائً عادة.    )      ( -12
 ٌعد كل من الحرارة والضوء والرائحة أدلة على التغٌرالفٌزٌائً . )      ( -13
             انخفاض تركٌز المواد الكٌمٌائٌة ٌقلل من سرعة التفاعل . )      (                                        -14
 المجموعة هً صف أفقً  فً الجدول الدوري.  )       ( -15
 الصٌغة الكٌمٌائٌة تبٌن نوع الذرات وعددها فً الجزيء.   )       (                                         -16
  تسمى المواد الداخلة فً التفاعل بالنواتج . )      ( - 17 
 (      )     ٌن فً ملء البالونات والمناطٌد .ٌستخدم غاز الهٌدروج -18
       ٌستخدم األلمنٌوم فً صناعة هٌاكل الطائرات . )         (  -19
                                                               )       (  معظم عناصر الالنثانٌدات عناصر مصنعة فً المختبرات والمفاعالت النووٌة . -21
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  : العمودالثانًفً  (نتائجهامن ) اماٌناسبهمع  العمود االول ( فً األسباب)زاوجً بٌن   (61( الى )1فً الفقرات من )           

 

 

 

 

 

 

 

 
 السبب

 
 النتٌجة

 بفعل الحرارة الناتجة عن االحتكاكألنه ٌشتعل  ) أ ( تستخدم الغازات النبٌلة فً اللوحات اإلعالنٌة  (1)
 

 ألنها التتحد بسهوله مع عناصر أخرى )ب(  ( تعتبر الفلزات القلوٌة نشطة 2)
 

 ( ٌستخدم الرصاص فً الطب 3)
  

 لشدة تماسك مكونات النواة فً ذرته )ج(
 

 تصنع أعواد الثقاب من الفوسفور األحمر( 4)
 

 )د( ألنه فً التفاعالت الكٌمٌائٌة الٌستحدث شًء أو ٌفنى 

 لالتحاد بعناصر أخرى .لمٌلها )هـ(    وم فً الخالٌا الشمسٌة ٌستخدم السلٌنٌ( 5)
 

 ٌستخدم التنجستون فً صناعة فتٌل المصباح الكهربً ( 6)
 

 ألنه ٌتمتع بخصائص الفلزات  )و(
 

 مجموعة البالتٌن استخدمت كعوامل مساعدة ( 7)
 

 ألنها تؤدي إلى إبطاء فسادها  )ز( 

 ٌحتاج الجسم األكسجٌن ( 8)
 

  متساوغٌرفً اإللكترونات بشكل  ألنه تم التشارك  )ح(

 فً المناطٌد  He( ٌستخدم الهٌلٌوم 9)
 

 ألنه موصل للكهرباء عند تعرضه للضوء   )ط(

 x ألنه ٌستعمل فً وقاٌة الجسم من أشعة  )ي(  نفاٌات مصانع الزئبق تحفظ بعٌدا عن مجاري المٌاه ( 11)
 

 د إتحاده مع فلز الصودٌوم( ٌّكون الكلورملح الطعام عن11)
 

 ألن درجة انصهاره عالٌة جدا     )ك(

 ألنه آمن الٌشتعل    )ل(   ( تستخدم المثبطات فً المواد الغذائٌة 12)
 

 ٌستخدم النحاس فً صناعة األسالك الكهربٌة (13)
 

   ألنه من مجموعة الهالوجٌنات  ) م (

 ٌعتبر الحدٌد أكثر العناصر ثباتا  (14)
 

 مختلفة . ألوانا ألنها تعطً  () ن

 ألنه من أشباه الموصالت  )س( ٌعتبر الماء مركبا تساهمٌا قطبٌا  (15)

 إلنتاج الطاقة من الغذاء  )ع(ٌكون عدد الذرات ونوعها فً طرفً المعادلة متساوٌا  (16)

 ألنه من العناصر السامة )ف(  
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 األسئلة التالٌة : أجٌبً عن 
 اكتبً قائمة بما ٌحتوٌه صندوق مفتاح العنصر . / 1س
 
 
 
 

 / ما الذي تحدده الصٌغة الكٌمٌائٌة للمركب ؟ اذكري مثاال . 2س
............................................................................................................................ 

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

 / ما الفرق بٌن  كل مما ٌلً :3س
 الالفلزات                           الفلزات                           

 
 
 

 

 المجموعة                            الدورة                       

 
  

 

 المثبطات                            المحفزات                     

 
  

 

 األكتٌنٌدات                         الالنثانٌدات                    

 
  

 

 

 

 لونه بنٌا ./ استنتجً سبب دعك شرائح التفاح بعصٌر اللٌمون حتى الٌصبح 4س                     

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

 

 سابٌع وهً مغلقة بٌنما ٌجب حفظها فً الثالجة بعد فتحها مباشرة .أل/ فسري ٌمكن تخزٌن علب صلصة الطماطم 5س
............................................................................................................................ 
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 . حددي خصائص النحاس التً تجعله مالئما لصناعة األسالك الكهربٌة/ 6س
 
 
 
 

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

 

 . وزعٌهم فً مستوٌات الطاقةإلكترونات  8رة األكسجٌن تحوي ذ/ 7ّس
 
 
 
 

 . كونً مركب من إتحادهما واكتبً الصٌغة الكٌمٌائٌة له 9والعدد الذري للفلور  3الذري للٌثٌوم العدد / 8س
 
 

 

 

 

 

 . الدالئل التً تدل على أن تفاعال كٌمٌائٌا قد حدث ًصف/ 9س
............................................................................................................................ 

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

 
 الكٌمٌائٌة التالٌة موزونة أم ال ولماذا ؟ة / حددي ما إذا كانت المعادل10س

                ((        MgCl2                Mg  +  Cl2 
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