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 الصف : األول المتوسط ومـــالمادة : عل
 الخفجً -ريم جابر املري  إعداد األستاذة : الرابعة الوحدة  –الفصل الدراسً الثانً 

 

 هــ 1441 أول متوسط الفصل الدراسي الثاني علوم

 الوحدة الرابعة 

   -أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً : (    عالمة )أمام العبارة الصحٌحة و  (  ضع عالمة ) 

 (    )      ٌكون القمر خلف الشمس أثناء الكسوف  -1

 (    )ال ٌرى الخسوف إال من ٌكون فً لٌل األرض   -2

 (    )تستطٌع المحطة الدولٌة للفضاء التحكم فً خسوف القمر  -3

 (    )فً الشهر الهجري  15قد ٌكون الكسوف ٌوم   -4

 الجرم السماوي المتسبب فً الكسوف والخسوف بدورانه حول األرض هو القمر  -5

 (    ) 

 (    )هو المد  فاع مستوى مٌاه البحر إلى الشاطئارت  -6

تقوم جاذبٌة الشمس بتقلٌص أثر جاذبٌة القمر عندما تكون الشمس واألرض والقمر على   -7
 (    )استقامة واحدة 

 (    )أكبر الكواكب هو كوكب األرض   -8

 (    )النظام الشمسً فٌه نجم واحد وهو الشمس  -9

  (    )وحدة فلكٌة  111المسافة بٌن الشمس واألرض  -11

 (    )لمسافات ضمن المجموعة الشمسٌة تستخدم الوحدة الفلكٌة فً قٌاس ا -11

 (    )كل ما فً النظام الشمسً ٌدور حول الشمس  -12

 (    )نرى الزهرة من األرض كأسطح جسم فً السماء قبل الشروق وبعد الغروب  -13

 (    )ٌسمى المرٌخ بالكوكب األحمر  -14

 

 أجب عن األسئلة التالٌة

 فٌم ٌشترك من الربٌع المرتفع مع ظاهرتً الكسوف والخسوف ؟  -

 رض والقمر على استقامة واحدة تكون الشمس واأل
 سطحه مغطى بالفوهات فٌم ٌشبه عطارد القمر ؟  -

 بسبب الرسوبٌات الغنٌة بأكاسٌد الحدٌد لماذا ٌسمى المرٌخ بالكوكب األحمر ؟  -

 لماذا ٌنتقل إلٌنا ضوء النجوم بالرغم الفراغ ؟  -



 

 

  ألنه من األشعة الكهرومغناطٌسٌة التً تنتقل فً المادة والفراغ

  اكتب المصطلح العلمً

 ) الطٌف الكهرومغناطٌسً (  ترتٌب أنواع األشعة الكهرومغناطٌسٌة حسب طولها الموجً  -1

 ) أشعة جاما ( أصغر طول موجً لالشعاع الكهرومغناطٌسً ٌكون فً  -2

 ) المرصد ( مبنى خاص توضع فٌه المناظٌر الفلكٌة البصرٌة  -3

 ) الموجات الرادٌوٌة ( ر موجات تعبر الغالف الجوي دون أن ٌتأث -4

 ) الشمس ( أقرب النجوم إلٌنا  -5

 ) المنظار الفلكً الكاسر ( منظار تستعمل فٌه العدسات المحدبة لكسر الضوء  -6

 ) المرآة المقعرة ( مرآة تستخدم فً المنظار الفلكى العكسً  -7

 ) المجموعة النجمٌة (     مجموعات من النجوم تظهر على شكل ثابت فً السماء  -8

 ) أعلى النجوم فً دؤجة الحرارة (              النجوم ذات اللون األزرق ٌطلق علٌها  -9

 ) النجم النجم فوق المستعر ( ٌنشأ عندما ٌنفجر  -11

 ) الثقب األسود ( حتى أنه ٌجذب الضوء  له جاذبٌة عالٌة جًدا -11

 ) المجرة (    ار ٌرتبط بعضها بقوة الجاذبٌة تجمع من النجوم والغازات والغب -12

 ) مجرة درب التبانة ( المجرة التً ٌتبع النظام الشمسً لها  -13

 ) السنة الضوئٌة ( المسافة التً ٌقطعها الضوء فً سنة كاملة  -14

 ) المدار ( مسار منحنً لجسم ٌدور حول جسم آخر  -15

 ) خسوف القمر ( عندما ٌقع ظل األرض على القمر ٌحدث  -16

 ) الفصول األربعة (  من مٌل محور األرض فً أثناء دورانها حول الشمس تنتج  -17

 

  بٌن القوسٌن اختر اإلجابة الصحٌحة مما

 الزهري (  –عطارد  –كوكب لٌس غالف جوي ) األرض  -1

 ( ٌقع بٌن المرٌخ والمشترى الكوٌكبات  –الشهب  –حزام ) النٌازك  -2

 المرٌخ (  –زحل  –من الكواكب الغازٌة ) الزهرة  -3

 ( المشترى  –أورانوس  –زحل  الكوكب الخامس فً البعد عن الشمس ) -4

 ( أورانوس  –عطارد  –الكوكب األخضر المائل للزرقة ) زحل  -5

 –المذنب  –جسم كبٌر مكون من الجلٌد والصخور وٌدور حول الشمس ) النٌزك  -6
 الكوٌكب ( 

 لمذنبات ( ا – النٌازك –قطع صخرٌة تسقط على األرض ) الكوٌكبات  -7



 

 

 الكسوف (  –الخسوف  –تعاقب اللٌل والنهار ٌنتج عن دوران األرض حول محورها )  -8

 (  هالاًل  –محاًقا  –بدًرا ٌحدث خسوف القمر عندما ٌكون )  -9

 ( فً الشهر  31 – 18 – 13ٌحدث كسوف الشمس ٌوم )  -11

 الشهب ( فً المد والجذر أكبر من تأثٌر الشمس  –األرض  –القمر تأثٌر )  -11

 المرٌخ (  –األرض  –الكوكب الوحٌد الذي تتوافر علٌه شروط الحٌاة ) نٌوتن  -12

 المادة والفراغ (  –الفراغ  – فقط المادٌةموجات الصوت تنتقل فً األوساط )  -13

 (  ال عالقة بٌنهما –عكسٌة  –العالقة بٌن التردد والطول الموجً عالقة ) طردٌة  -14

 ( كواكب  8 – 7 – 9فً النظام الشمسً )  -15

 ( القمر  –النٌزك  –التابع لألرض هو ) الشمس  -16

 (  محاًقا – بدًرا –عندما ٌكون القمر محاقا ً ٌكون وجه المواجه للشمس ) هالال ً  -17

 الجزر (  –الربٌع مد  –أعلى مستوى للماء على الشاطئ ) المد المنخفض  -18

 فوهات (  –القمر  مرتفعات –المناطق الجبلٌة جٌدة األضاءة على ) بحار القمر  -19

      جاما (  –لرادٌو اموجات  –أكبر طولً موجً ) األشعة فوق البنفسٌجٌة  -21

 -أجب عن األسئلة التالٌة :

 ؟ لماذا تختلف النجوم التً نراها فً السماء بتغٌر الفصول  -

 بسبب دوران األرض حول الشمس 
 ما أشكال المجرات  -

 غٌر منتظمة  -3حلزونٌة      -2ٌلٌجٌة      أهل -1

 لماذا تعد السنة الضوئٌة أفضل من الوحدة الفلكٌة فً قٌاس المسافات بٌن المجرات ؟ -

صعب التعبٌر عنها بالوحدة الفلكٌة التً تعتبر كبٌرة جًدا فٌالمسافات بٌن المجرات ألن 
 صغٌرة جدا ً بالنسبة لهذه المسافات 

ترٌلٌون كم . فكم  9‚5ات صوئٌة عن األرض إذا كانت السنة الضوئٌة سنو 4‚5ٌبعد نجم  -
 كٌلو متر ٌبعد النجم عن األرض ؟ 

 ترٌلٌون كلم  42‚75=  4‚5×  9‚5
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  -الجمل التالٌة :أكمل 

 كم فً الثانٌة    311111   ٌنتقل الضوء بسرعة -1

 ترٌلٌون كم تقرٌبا ً   9‚5   السنة الضوئٌة تساوي -2

 تقرٌبا مجرة  نملٌو 111ٌحتوي الكون على حوالً  -3

 كتلته   ٌعتمد نوع تطور النجم على -4

 الوحدة الفلكٌة الوحدة المستخدمة لقٌاس المسافات خكس المجموعة الشمسٌة  -5

 القمر الجرم الذي ٌقع ظله على األرض خالل كسوف الشمس هو  -6

ب أول أو القمر فً طور أجدٌكون  ٴ91عندما ٌكون القمر مع األرض والشمس زاوٌة  -7
 تربٌع أخٌر 

 

 

 


