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 -: اختر إجابة من بين األقواس وضعها في الفراغ المناسب فيما يلي السؤال األول :

 ] اجلبهة اهلوائية ، توراندو ، السنة األرضية ، املذنب ، النيازك ، اجملرة ، السنة الضوئية، الكتلة اهلوائية  ،الرطوبة ،  الطقس،  الغالف اجلوي [

 .تريليون  9.5املسافة اليت يقطعها الضوء يف سنة كاملة وتساوي . : ......................  -1

 . كمية ضخمة من اهلواء تتشكل عادة فوق مناطق حمددة من سطح األرض .... :  ...................  -2

 .هي جتمع من النجوم والغازات والغبار يرتبط بعضها ببعض بقوة اجلاذبية .. : .....................  -3

 .هي منقطة التقاء الكتل اهلوائية املختلفة . : ......................  -4

 خور وفلزات تسقط على األرض بني حني و آخر .: هي قطع ص ........................ -5

 ........................ : جسم كبري مكون من اجلليد و الصخور يدور حول الشمس يف مدار إهليجي . -6

 : هي الزمن الذي تستغرقه األرض يف دوراهنا حول الشمس .........................  -7

 ........................ : هي تيارات هوائية صاعدة أتخذ يف الدوران على شكل دوامة مكونة غيمة تشبه القمع . -8

 ........................ : هي مقدار خبار املاء املوجود يف الغالف اجلوي . -9

 هو املسؤول عن وصف احلالة السائدة يف الغالف اجلوي مثل درجة احلرارة وسرعة الرايح . ........................ : -10

 هو طبقة من الغازات احمليطة ابألرض ........................ :  -11

 النشاط األول

  األول المتوسطالصف  - مادة العلوم
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 األسم :

 

 /  1   الفصل :
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                                                 -: اإلجابة الصحيحة فيما يلي دائـرة حولضع  : السؤال الثاني  
 :ا يلي يعترب من وظائف الغالف اجلوي أي مم -1

 ليس مما سبق -دحتريك األرض            -جاألمطار      -ب  احلماية من األشعة الفوق بنفسجية -أ     

 : األرض عن سطح األبعدأي طبقات الغالف اجلوي هي  -2
 الثريموسفري -د           الرتوبوسفري    -جامليزوسفري              -بكسوسفري                 إ -أ     

 : تتحرك مياه األرض يف دورة التتوقف تسمى  -3
 دورة الشمس -د            دورة الكواكب -ج             دورة املاء  -بدورة األرض                -أ    

 :عندما تتقدم كتلة هوائية ابردة وتندفع إىل أسفل كتلة دافئة يسمى احلد الفاصل بني الكتلتني بـ -4
  جبهة ابردة -دجبهة حارة            -ججبهة دافئة                 -بجبهة اثبتة                -أ    

 :اجلهة املسؤولة عن توقع احلالة اجلوية يف املدن السعودية  -5
  الشيء مماسبق -د        وزارة النقل -ج       الرائسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة  -ب     وزارة التعليم     -أ    

 :يدور القمر حول األرض مرة كل  -6
 سنة ضوئية -د                     ساعة -ج                   يوم31  -ب                يوم27.3 -أ  

 يسمى القمر عندما يكون يف طور نصف الشهر : -7
 أحدب أخري -د           ر      بد -ج                    هالل أوسط  -بهالل أول                     -أ  

 :كان من هديه صلى هللا عليه وسلم إذا حدث خسوف أو كسوف أن  -8

 مجيع ما سبق -د                    ينظر للسماء -ج               يصل رمحه  -ب               يهرع للصالة -أ  
 :تؤثر جاذبية القمر يف األرض ويسبب ذلك  -9

 املد و اجلزر -ددوران القمر               -ج            ارتفاع درجة احلرارة  -ب      سرعة الرايح       -أ  
 :منطقة بني املريخ و املشرتي ينتشر فيها عدد من الكتل الصخرية تسمى  -10

 الفضاء  -داملشرتي                      -ج               املريخ   -بحزام الكويكبات             -أ  
 

 -: ما يناسب من العبارات التالية( أمام   )عالمة  وأ(    ع عالمة )ض : ال الثالثالسؤ

 (  )             .يتكون الغالف اجلوي من غازات أمهها النيرتوجني واألكسجني ابإلضافة إىل مواد صلبة  -1
 (        )         .تقاس درجة احلرارة جبهاز خاص يسمى ) التبخر (  -2

 (       )         .م أو أقل من سطح األرض2000ملنخفضة على ارتفاع تتكون الغيوم ا -3

  (      )        .حيدث اهلطول عندما تصبح قطرات املاء كبرية التستطيع الغيوم محلها  -4

 (     )    الغبار و األمالح وقطرات املاء املوجودة يف الغالف اجلوي تسمى غازات . -5

 (     )    يوم تقريباً ) سنة ( . 365تدور األرض حول الشمس كل  -6

 (     )    حيدث كسوف الشمس عندما تكون األرض بني الشمس والقمر . -7

 (     )    ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر وحترك املياه حنو اليابسة تسمى ) املد ( . -8

 (     )    مجيع الكواكب هلا غالف جوي ما عدا كوكب نبتون . -9

 (     )    الكوكب الذي نستطيع رؤيته من األرض كنجم المع ساطع هو عطارد . -10

 (     )    يستخدم املنظار الفلكي الراديوي يف مسح الفضاء . -11

 (     )    تعترب الشمس جنماً عمالق ذو درجة حرارة عالية جداً . -12
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 :أجب عن األسئلة التالية  السؤال الرابع :

 ظائف الغالف الجوي ؟أذكر اثنين من و -1

 -ب                                                            -أ

 ماهي طبقات الغالف الجوي ؟ -2

 -هـ                             -د                         -ج                          -ب                        -أ

 ب المائي ؟لماذا تسمى األرض بالكوك -3

 

 ماهي األشياء التي يصفها الطقس ؟ وماذا يسمى الشخص الذي يتابع بيانات الطقس باستمرار ؟ -4

 يصف الطقس : ............... و .............. و ............... ، ويسمى ُمتابع الطقس بـ .....................

 أذكر أنواع الغيوم ؟ -5

 -ج -ب                                                 -أ

 وكم تستغرق كل حركة ؟ ماهي أنواع حركة األرض ؟ -6

 -ب                                                            -أ

 كم عدد الكواكب الموجودة في نظامنا الشمس ؟ ثم أذكرها بالترتيب من األقرب للشمس إلى األبعد ؟ -7

 العدد :    

 ب هي من األقرب إلى األبعد :      الكواك

هو أكبر كوكب في النظام  ؟ وما للعيش فيه المناسبو  يالكوكب الموجود في النظام الشمس ماهو -8

 وماهو الكوكب الذي ليس له غالف جوي ؟الشمسي ؟ 

 ف جوي :كوكب هو :                            أكبر الكواكب هو :                  كوكب ليس له غالال

 أذكر بعض األمثلة على أنواع االشعة الكهرومغناطيسية ) الطيف الكهرومغناطيسي ( ؟ -9

 -ج -ب                                                -أ

ماهي أنواع المناظير المستخدمة في رصد الكون ؟ وماذا يسمى المبنى المستخدم الذي توضع  -10

 متخصصين لعمليات الرصد ؟فيها المناظير ويستخدمه ال

 -2                                  -1وينقسم إلى :                                                  -أ

 -ب

 ما المقصود بالمجموعات النجمية ؟ مع ذكر أمثلة ؟ -11
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 األقل حرارة ؟ تختلف النجوم في درجات الحرارة ، ماهو لون األعلى درجة حرارة ؟ وماهو لون -12

 األعلى حرارة لونه :                       ومتوسط الحرارة لونه :                  واألقل حرارة لونه :

 نوع المجرة التي نعيش فيها ؟ أسم و أذكر أنواع المجرات ؟ وماهو -13

 -ج -ب                                            -أ

 سمها :                                ونوعها :مجرتنا التي نعيش فيها ا

 ................................. كم/ث كم تبلغ سرعة الضوء ؟ -14

ُعوَن﴾فيما يخص العلوم والكون والفضاء ، ماذا تستفيد من قوله تعالى -15 َْيٍد َوإأانَّ َلُموسأ  ؟ ﴿َوالسََّماء بـَنَـيْـَناَها ِبأ

 

 ؟ آخر الشهروحتى هالل  أول الشهر بداية من المحاق بالترتيبأكتب أطوار القمر   -16

 

 

 

 

 

 ما هو نوع الظاهرة الموجودة في الصورة ؟  -17

 

 

 الموجوة في الصورة التالية ؟ الهوائية هو نوع الجبهة ما - 18
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