
 

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                                             

https://almanahj.com/sa/9

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث المتوسط في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/9science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                              

      https://www.almanahj.com/sa/9science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade9                   
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 هــ 2441الفصل الدزاضي األول  –علوم ثالح متوضط أوزاق عنل 

 (  ...........)     موجات الزلزالٌة تساعد فً معرفة الكثٌر عن باطن األرضال -

  (  ...........)  تنخفض سرعة الموجات الزلزالٌة عندما تتخطى قاع الغالف الصخري  -

 (  ...........)  كٌفٌة انتقال الموجات الزلزالٌة ٌعتمد على خصائص المواد التً تنتقل فٌه  -

 (  ...........)  النشاط البركانً فً المملكة العربٌة السعودٌة ٌتركز فً الجهة الشرقٌة   -

  (  ...........)      جرة بركانٌة 21ٌوجد فً المملكة العربٌة السعودٌة  -

 (  ...........)  ٌحدث الزلزال نتٌجة انكسار الصخور التً تجاوزت حد المرونة  -

  (  ...........)  تنتشر فً جمٌع االتجاهات   s . pالموجات  -

  (  ...........)  قوة الزلزال تعنً مقدار الطاقة المتحررة منه  -

  (  ...........)  تتكون الجزر البركانٌة على حدود الصفائح  -

  (  ...........)  البقع الساخنة صهارة أسفل المحٌط وسط الصفٌحة  -

  (  ...........)  البركان الدرعً نتٌجة تباعد الصفائح  -

  (  ...........)  البركان الدرعً أكبر البراكٌن  -

  (  ...........)  تكونت براكٌن جزر هاواي على حدود الصفائح  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كٌف تتكون البراكٌن المركبة  ؟س/ 

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

 (  .......................................................................)  ٌسمى حزام البراكٌن الذي ٌحٌط بالمحٌط الهادي  -

  (  ...................................................................................................................................)  تحدث الزالزل  -

 (  ...................................................................................................................)  شدة الزلزال تعنً  -

 تشكل شمال شرق المدٌنة المنورة  .................................... جبل التندر بركان -

 (  .................................................................................................................................)  أنواع البراكٌن  -

 (  ........................................................................)   بــ  ترتبط مواقع البراكٌن ومراكز الزلزال غالًبا  -

  

 



 

 

 اكتب املصطلح العلني 

 (  ..............................)  بحث ٌجٌب عن األسئلة العلمٌة من خالل المالحظة  -2

 (  ..............................)  تطبٌق العلم لصناعة منتجات  -1

 (  ..............................)  طرٌقة تستخدم فً استقضاء ما ٌجري حولنا  -3

 (  ..............................)  بحث ٌجٌب على األسئلة العلمٌة من خالل اختبار الفرضٌة  -4

 (  ..............................)  طرائق تتبع لحل المشكالت  -5

 (  ..............................)  تخمٌن قابل لالختٌار  -6

 (  ..............................)  ٌمثل أشٌاء وٌصعب مالحظتها بصور مباشرة  -7

 (  ..............................)  نظام عالمً ٌستخدم فً القٌاس  -8

 (  ..............................)  العامل الذي ٌتم قٌاسه فً التجربة  -9

 

  ت التالية مما دزضتاالعباز أكنل

 (  ...............................................................)  ٌمكن وصف األشٌاء  -

 (  .......................................................)  االستقصاء الجٌد ٌتفادى  -

 (  ...................................................)  العٌنة الضابطة ال تتعرض ألثر  -

 متى تستخدم أسس البحث الوصفً فً العلم ؟ س / 

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

 (  ............................................................................)  لماذا نجري التجربة عدة مرات ؟    س / 

 

 لماذا ٌتم التواصل مع علماء آخرٌن بعد استخالص النتائج ؟س/ 

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

 المعرفة العلمٌة إنتاج تراكمً ؟ما معنى أن س/ 
(..................................................................................................................................................................  ) 

 ما الفائدة من تقنٌة المعلومات ؟ س/ 

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



 

 

  أوزاق عنل علوم الصف الجالح املتوضط 
 الفصل اخلامظ : البهاء الرزي والسوابط اللينيائية      / عالت اللينيائية الوحدة الجالجة : السوابط والتفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدزع األول : احتاد الرزات 

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوضني 

 إلكترون ( –نواة  –) بروتون      ٌوجد فً مركز كل ذرة -2

 معظــم ( كتلة الذرة  –أقل  –) كل       تمثل النواة  -2

 غاز ( –صلب  –ما حول النواة ) فراغ  -3

 موجبة ( الشحنة  –سالبة  –نواة الذرة ) عدٌمة  -4

 إلكترونات ( –بروتونات  –الفراغ حول النواة ٌحتوي ) نٌوترونات  -5

 األٌون ( ٌكون عدد اإللكترونات مساوٌا لعدد البروتونات –النشطة  –فً الذرة ) المتعادلة  -6

 األوسط ( –األقرب  –مستوى الطاقة األول بالنسبة للنواة هو ) األبعد  -7

 ن (4 – 2ن2 – 2ن3عدد اإللكترونات فً مستوى الطاقة ٌحدد من القاعدة )  -8

مساٍو ( لفصل اإللكترون فً المستوى  –أصعب  –فصل اإللكترون فً المستوى األخٌر ) أسهل  -9
 األول 

 جمع ( الشحنات بٌنهما  –تشابه  –سبب التجاذب بٌن اإللكترون والنواة هــو ) اختالف  -01

 

 أكمل العبارات التالٌة مما درست

  ...................................................  و........  .....................................تحتوي النواة على  -0

 .............................................النواة ٌسمى :   الفراغ حول -2

 الشحنة  .............................................اإللكترون  -3

و  .............................................إللكترونٌة مسؤول عن الخصائص ترتٌب اإللكترونات فً السحابة ا -4
 للعنصــــر .............................................

 

 



 

 

 اكتب املصطلح العلني 

 .............................................     المناطق المختلفة التً توجد فٌها اإللكترونات حول النواة  -0

 

 ( أمام العبازة اخلاطئة  ( أمام العبازة الصحيحة وعالمة )     ضع عالمة ) 

 (      ٌمكن تحدٌد مسارات اإللكترونات بدقة )  -2

 (      )   تتشابه العناصر فً التركٌب الذري  -2

 (      جمٌع اإللكترونات حول النواة تبعد نفس المسافة عنها )   -3

 (      نات حول النواة فً اتجــاه واحــد ) اإللكتروتتحرك  -4

 (      )  مستوى الطاقة الذي ٌمكن أن ٌتسع ألكبر عدد من اإللكترونات هو مستوى الطاقة األخٌر  -5

 (      )  ٌتسع المستوى األول للطاقة ألربعة إلكترونات  -6

 (      )   ٌتسع المستوى الثانً للطاقة لــ ثمانٌة إلكترونات فقط -7

 (      )  كلما كان اإللكترون أقرب من النواة كلما كان الجذب بٌنهما أكبر  -8

 

فطس كيف نصهف ذزة عهصس حتتوي على إللرتونني يف املطتوى األول وإللرتونا واحدا يف املطتوى الجاني وثالثة 
 بسوتونات يف الهواة ؟

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

 

 

 

 

 



 

 

     الصالشل - هــ 1244الفصل الدزاضي األول  –أوزاق عنل علوم ثالح متوضط 

 (    )   موجات الزلزالٌة تساعد فً معرفة الكثٌر عن باطن األرضال -

  (  )  تنخفض سرعة الموجات الزلزالٌة عندما تتخطى قاع الغالف الصخري  -

 (  )   كٌفٌة انتقال الموجات الزلزالٌة ٌعتمد على خصائص المواد التً تنتقل فٌه -

 (  )   النشاط البركانً فً المملكة العربٌة السعودٌة ٌتركز فً الجهة الشرقٌة  -

 (  )   جرة بركانٌة 21ٌوجد فً المملكة العربٌة السعودٌة  -

 (  )  ٌحدث الزلزال نتٌجة انكسار الصخور التً تجاوزت حد المرونة  -

 (  )  تنتشر فً جمٌع االتجاهات   s . pالموجات  -

 (  )  قوة الزلزال تعنً مقدار الطاقة المتحررة منه  -

 (  )  تتكون الجزر البركانٌة على حدود الصفائح  -
 (  )  البقع الساخنة صهارة أسفل المحٌط وسط الصفٌحة  -

 (  )  البركان الدرعً نتٌجة تباعد الصفائح  -
 (  )  البركان الدرعً أكبر البراكٌن  -
 (  )  تكونت براكٌن جزر هاواي على حدود الصفائح  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ كٌف تتكون البراكٌن المركبة 

 فً أماكن الحدود المتقاربة حٌث تغوص الصفٌحة المحٌطٌة ألكثر كثافة تحت األخرى 
 

 بالحزام الناري للمحٌط الهاديٌسمى حزام البراكٌن الذي ٌحٌط بالمحٌط الهادي  -

عند حدود التقارب أو حدود التباعد للصفائح أو عندما تتحرك الصفائح تحدث الزالزل  -
 بعضها بمحاذاة بعض 

  مقدار الدمار الذي ٌحدثهشدة الزلزال تعنً  -

 تشكل شمال شرق المدٌنة المنورة  مركب جبل التندر بركان -

  المركبة –المخروطٌة  –البراكٌن الدرعٌة أنواع البراكٌن  -

  بحدود الصفائحزال رتبط مواقع البراكٌن ومراكز الزلت غالًبا  -

 



 

 

 اكتب املصطلح العلني 

 )البحث الوصفً(بحث ٌجٌب عن األسئلة العلمٌة من خالل المالحظة  -2

 )التقنٌة(تطبٌق العلم لصناعة منتجات  -1

 )العلم(طرٌقة تستخدم فً استقضاء ما ٌجري حولنا  -3

 )البحث التجرٌبً( بحث ٌجٌب على األسئلة العلمٌة من خالل اختبار الفرضٌة  -4

 )الطرٌقة العلمٌة(طرائق تتبع لحل المشكالت  -5

 )الفرضٌة(تخمٌن قابل لالختٌار  -6

 )النموذج(ٌمثل أشٌاء وٌصعب مالحظتها بصور مباشرة  -7

 )النظام العالمً للوحدات(نظام عالمً ٌستخدم فً القٌاس  -8

 )المتغٌر التابع(العامل الذي ٌتم قٌاسه فً التجربة  -9

 

 التالية مما دزضتالعبازات أكنل 

 بالكلمات و األرقاماألشٌاء ٌمكن وصف  -

 التحٌزاالستقصاء الجٌد ٌتفادى  -

  المتغٌر المستقلالعٌنة الضابطة ال تتعرض ألثر  -
 

 عندما ٌصعب فً البحث إجراء التجارب  متى تستخدم أسس البحث الوصفً فً العلم ؟ س/ 

 صحة النتائجحتى نتأكد من   لماذا نجري التجربة عدة مرات ؟  س/

 لماذا ٌتم التواصل مع علماء آخرٌن بعد استخالص النتائج ؟س/ 

 حتى تعم الفائدة وتخضع النتائج للنقد الذي ٌقوٌها وٌجعلها مقبولة .

 ما معنى أن المعرفة العلمٌة إنتاج تراكمً ؟س/ 

وكل أنه لم تقتصر المعرفة و االكتشافات العلمٌة على زمن بعٌنه فكل زمن له إضافات 
 . جنس بشري أسهم فً تقدم العلم

 ما الفائدة من تقنٌة المعلومات ؟ س/ 

األوسع نتشار دٌثة وأدى ذلك إلى العولمة أي االجعلها عامة من خالل أجهزة التواصل الح
 للعلم 



 

 

 أوزاق عنل علوم الصف الجالح املتوضط 
 الفصل اخلامظ : البهاء الرزي والسوابط اللينيائية      / عالت اللينيائية الوحدة الجالجة : السوابط والتفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدزع األول : احتاد الرزات 

     اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوضني 

 إلكترون ( –نواة  –ٌوجد فً مركز كل ذرة ) بروتون  -2

 ( كتلة الذرة  معظــم –أقل  –تمثل النواة ) كل  -2

 غاز ( –صلب  – فراغما حول النواة )  -3

 ( الشحنة موجبة  –سالبة  –نواة الذرة ) عدٌمة  -4

 ( إلكترونات –بروتونات  –الفراغ حول النواة ٌحتوي ) نٌوترونات  -5

ٌ   –النشطة  – المتعادلةفً الذرة )  -6  ا لعدد البروتوناتاألٌون ( ٌكون عدد اإللكترونات مساو

 األوسط ( – األقرب –مستوى الطاقة األول بالنسبة للنواة هو ) األبعد  -7

 ن (4 – 2ن2 – 2ن3ٌحدد من القاعدة ) عدد اإللكترونات فً مستوى الطاقة  -8

( لفصل اإللكترون فً المستوى  مساوٍ  –أصعب  – أسهلفصل اإللكترون فً المستوى األخٌر )  -9
 األول 

 جمع ( الشحنات بٌنهما  –تشابه  – اختالفذب بٌن اإللكترون والنواة هــو ) سبب التجا -01

 

 أكمل العبارات التالٌة مما درست

  البروتونات و اإللكتروناتتحتوي النواة على  -0

 السحابة اإللكترونٌةالفراغ حول النواة ٌسمى  -2

 الشحنة سالباإللكترون  -3

 للعنصــــر الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌةترتٌب اإللكترونات فً السحابة اإللكترونٌة مسؤول عن الخصائص  -4

5-  

 اكتب المصطلح العلمً 

 التً توجد فٌها اإللكترونات حول النواة ) مستوٌات الطاقة ( المناطق المختلفة -0



 

 

 ( أمام العبازة اخلاطئة  ( أمام العبازة الصحيحة وعالمة )     ع عالمة ) ض

 (  )  ٌمكن تحدٌد مسارات اإللكترونات بدقة  -2

 (  )    تتشابه العناصر فً التركٌب الذري  -2

 (  )  جمٌع اإللكترونات حول النواة تبعد نفس المسافة عنها   -3

 (  )  نات حول النواة فً اتجــاه واحــد تتحرك اإللكترو -4

 (   )   رونات هو مستوى الطاقة األخٌرمستوى الطاقة الذي ٌمكن أن ٌتسع ألكبر عدد من اإللكت -5

 (  )   ٌتسع المستوى األول للطاقة ألربعة إلكترونات  -6

 (   )  ٌتسع المستوى الثانً للطاقة لــ ثمانٌة إلكترونات فقط  -7

 (   )  الجذب بٌنهما أكبر كلما كان اإللكترون أقرب من النواة كلما كان  -8

 

لكرتوني فرس كيف نصنف ذرة عنرصس/  لكرتونــحتتوي عىل إ  وثالثة بروتوانت يف  ، ا وإحدإ يف إملس توى إلثاينــن يف إملس توى إلأول وإ 
 إلنوإة ؟

 نصهف الرزة على أنوا متعادلة ألن عدد اإلللرتونات ) الطالبة ( = عدد الربوتونات ) املوجبة (

 

 

 

 


