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 دولة فلسطين

 وزارة التربية والتعليم العالي

 خان يونس  –مديرية التربية والتعليم 
 

 State of Palestine 

The Ministry of Edu. and Higher Education 

Directorate of Education - Khan Younis 

 التدريبية املادة
 األساسي ثامنللصف ال

  العلوم والحياة
 
 

 

  م 2018 -2017
 
 داد:ــــإع

 محمـــــــــــــــد ا ســـــــــــــــط             أ. 
 ســــــــــــــــ ا الم ــــــــــــــــر          أ. 
                                      

 وضـــــــــــــــــا  ا  ـــــــــــــــــاأ.  
ــــــو ســــــ رانأ.  ــــــان أب  جي 
 

                                            
 تحت إشراف

 أ. شعبان عبد الرحيم  افي  أ. محمود سليمان الم ر 
 خان يونس –مشرف الفيزياء     خان يونس –مشرف ال يمياء 
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     السؤا  ا و  / اختر اإلجابة ال حيحة مما يلي :

 مجموع عدد البروتونات والنيترونات هو -1
 العنصر -د           العدد الكتلي -ج     العدد الذري     -ب          الذرة   - أ

 يتسع المستوى الخامس للطاقة ألكبر عدد من االلكترونات  -2
  الكترون 30 -د         الكترون 10 -ج       الكترون  50 -ب    الكترون 20 - أ

 عدد االلكترونات في نواة الذرة هو  -3
 النواة -د        العدد الكتلي   -ج    مستوى الطاقة    -ب    العدد الذري   - أ

 مع   18Arخير لعنصر به عدد االلكترونات في المدار األيتشا -4
 Li 3 -د                16S -ج             11Na  -ب         10Ne - أ

 تتشابه في الخواص الكيميائية أي العناصر التالية  -5
 (  7N   ،18Ar) -د(    53I)  ،2He  -ج  (   12Mg،17Cl) -ب   (11Na)  ،19K   - أ

 في  4Be   ،12Mg  ،20Caتتشابه العناصر التالية   -6
 )ب ، ج( معا -د    رقم المجموعة   -ج    الكترونات التكافؤ    -ب      رقم الدورة  - أ
 ـــيطلق على  عناصر المجموعة  األولى ب -7

 فلزات انتقالية -د        فلزات قلوية   -ج     الهالوجينات  -ب      فلزات ترابية  - أ
 تأخذ المجموعة الثانية رقم -8

  IA-دIIA                    -ج            IB -ب           VIIIA - أ
 نسانفي ضبط الضغط التناضحي في جسم اإلالعنصر الذي له دور  -9

 الفوسفور -د        الكالسيوم     -ج       الصوديوم     -ب            اليود  - أ

 نسجة الخلويةيونات عبر األالسياالت العصبية عن طريق تبادل أ يتم نقل -10

                                 الماغنسيوم والكالسيوم  -ب                    الصوديوم والبوتاسيوم -أ 
 مونيومالحديد واألل -د                          اليود والفوسفور  -ج

 ن لها نفس الدورة في الجدول الدوريتتميز العناصر التالية  بأ  -11
  ( 2He)   ،10Ne -د     (  13Al)   ،5B -ج      (12Mg)   ،11Na-ب       ( 11Na )  ،3Li - أ
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 ولى يتواجد في ملح الطعامعنصر يوجد في المجموعة األ -12
  Al -د                 Mg -ج                      Na -ب                    K - أ
 العناصر التي لها القدرة على تكوين األمالح تسمى -13

 )ب ، ج ( معا   -د   عناصر المجموعة السابعة  -ج     الهالوجينات  -ب      الفلزات  - أ
 تنظيم عمل الغدة الدرقية في جسم االنسان العنصر الهالوجيني  الذي يعمل على -14

 البروم -د                الفلور    -ج                   اليود  -ب        الكلور   - أ
 تعبير بالرموز يبين نوع الذرات وعددها في جزء واحد من المركب   -15

 التفاعل الكيميائي -د    العنصر الكيميائي -ج      الصيغة الجزيئية  -ب   المركب الكيميائي  - أ
 يون الذي يتكون من مجموعة من الذراتيسمى األ -16

   الكترونات التكافؤ  -د       يونية  المجموعة األ   -جالعنصر       -ب        التكافؤ   - أ
    MgCl2نوع الرابطة في المركب    -17

 )أ ، ب ( معا   -د           يونية أ -ج           ساهمية ت -ب                تشاركية  - أ
  H2Oنوع الرابطة في  مركب   -18

 )ب ، ج ( معا   -د            تساهمية  -ج             تشاركية  -ب              يونية أ-أ
 عدامن دالالت حدوث  التفاعل الكيميائي ما يلي   -19

 تبقى المواد محتفظة بخواصها  -د   يتغير اللون  -ج  يتصاعد غاز   -ب  تنتج حرارة  - أ
 مركب كيميائي ناتج من اتحاد الشق الموجب من القاعدة مع الشق السالب من الحمض  -20

  MgO -د               CuSO4 -ج              NaOH -ب         H2SO4 - أ
 كسجين أي عنصر مع األمركبات كيميائية تنتج من اتحاد   -21

 كسيداأل-د                 الملح  -ج               القاعدة -ب        الحمض  - أ
 مونيا هي فإن الصيغة الصحيحة لأل N7  ،1Hلديك العنصرين   -22

  NH3 -د HN3                     -ج               HN2  -ب            NH2 - أ

  تب الم طلح العلمي للعبارات التالية :السؤا  الثاني / أ

 لكتروناتإلن يتواجد فيها عدد معين من اأالمنطقة الفراغية التي يحتمل  (              )

 لكتروناتإلاخير من العناصر الذي  تتميز بتشبع مدارها األ (              )
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 لكتروني للذرةإلخير في التوزيع الكترونات مستوى الطاقة األإ  (             )

 مالحالدوري لها القدرة على تكوين األ مجموعة في الجدول  (             )

 الواحد من المركب  الجزيءتعبير بالرموز يبين نوع الذرات وعددها في  (              )

 ويدخل في عمل المربى C   ،H  ،Oمركب يتكون من  (              )

 خر ال فلزرابطة كيميائية تنشأ بين عنصرين أحدهما فلزي واآل (              )

 عملية تفاعل حمض قوي مع قاعدة قوية لتكوين الملح  (              )

 كسجين  تفاعل أي عنصر مع األ (              )

 / فسر العبارات العلمية التالية : السؤا  الثالث

 .الذرة متعادلة كهربيا    -1
.................................................................................... 

 .تتركز كتلة الذرة في نواتها -2
..................................................................................... 

 .لكترونات إقل من ثمان يمكن للمدار الثاني أن يتواجد فيه أ -3
....................................................................................  

 يطلق على المجموعة السابعة في الجدول الدوري بالهالوجينات -4
.................................................................................... 

 .لخاملة ) النبيلة (من العناصر ا  10Neيعتبر عنصر  -5
.................................................................................... 

 زالة بقع الزيتبلسي المصنوع من زيت الزيتون في إيستخدم الصابون النا -6
.................................................................................... 

 ( 1+ يساوي )   3Liتكافؤ  -7
....................................................................................  

 ( 3-) يساوي P  15تكافؤ  -8
.................................................................................... 
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 الحمض  والقاعدةيستخدم الشاي ككاشف طبيعي للكشف عن  -9
.................................................................................... 

 

  : جب عما يليرابع / أالسؤا  ال

 : في الشكل المجاوروال : أ

 العنصر ؟ما رمز  -1
 ؟ لكتروناتإلعدد اما  -2
 ؟ عدد البروتوناتما   -3
 ؟ عدد النيتروناتما  -4

 كمل الجدول التالي :أ 8بالرجوع إلى الجدول الدوري في الكتاب المدرسي ص  ثانيا :

 عدد الرمز العن ر
 البروتونات

 

 عدد
 النيترونات

 e عدد 
 

التوزيع 
 االل تروني

  eعدد 
المستوى 
 االخير

العدد 
 الذر 

العدد 
 ال تلي

e 
 الت افؤ

   1H    1   1 الهيدروجين
    12Mg 2    2 الماغنيسيوم
    9F     7 الفلور

    K 19  20   1 البوتاسيوم
    2      الهيليوم
    7  17    الكلور
    6  8    أكسجين
    7N   7  5 النيتروجين
 +11Na   11  1   1 صوديوم

 

 

 

 

N 

P 11 
N12 
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 السؤا  الخامس /

 صنف العناصر التالية حسب الكترونات التكافؤ في الجدول التالي :أوال : 

 عناصر نبيلة فلزات ترابية فلزات قلوية هالوجينات العنصر
9F     

10Ne     
2He     
11Na     
3Li      
4Be     
17Cl     
12Mg     

 

 : سئلة التاليةعن األجب زيع االلكتروني للعناصر التالية أ: من خالل التو  ثانيا

 المجموعة الدورة الكترونات التكافؤ التوزيع اإللكتروني العنصر
3Li     
6C     
15P     

13Al     
5B     

18Ar     
20Ca     
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 السؤا  السادس / استخرج من الجدو  الدور  ما يلي :

 خر فلز قلويعنصر خامل وآ -1
تنظيم عمل الغدة عنصر هالوجيني يستخدم في  -2

 الدرقية
 عنصر يقع في الدورة الثالثة والمجموعة الثالثة -3
 عنصر فلزي ترابي -4
  عنصرين لهما نفس الخواص الكيميائية -5

 السؤا  السابع 

 اختر من العمود )أ( ما يناسبه في العمود )ب( : وال :أ 

 )ب(  (أ) 
 NaOH )  ( كلوريد الصوديوم                             1
 NaCl )  ( الميثان 2
 CH4 )  ( هيدروكسيد الصوديوم                        3
 CO2 )  ( الماء   4
 H2O )  ( كلوريد الماغنيسيوم                           5
 MgCl2 )  ( ثاني أكسيد الكربون                           6

 كمل الجدول التالي :انيا : أث
 السبب التكافؤ رمزه العنصر
ير لكي يصل إلى حالة االستقرار خالكترون من مداره األ 1ألنه يفقد  11Na +1 الصوديوم

لى أقرب غاز نب  يلوا 
  2+  الكالسيوم

   7N النتيتروجين
  16S -2 الكبريت
   17Cl الكلور
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 السؤا  الثامن /

 ذكر تكافؤ المجموعات األيونية التالية :وال : اأ 

OH-.........               HCO3
- .........         NO3

-.........   

(CO3)2- ........           2- (SO4)........         ClO3
-  ........ 

 كتب الصيغة الكيميائية للمركبات التالية :ثانيا : أ

 …………………………  كلوريد الصوديوم -1
 .………………………   كلوريد الماغنسيوم -2
 .……………………الماغنيسيومكبريتات  -3
 ……………………………………الماء -4
 …………………………………الميثان -5

 ثالثا : كيف تسم المركبات الكيميائية التالية مع ذكر السبب :     

 السبب اسمه المركب
ZnCO3   تسمى مجموعة الكربونات التي تحمل تكافؤ سالب أوال ثم عنصر

 الخارصين  الذي  يحمل تكافؤ موجب
MgSO4   

 
 

Ca(OH)2   
 
 

 السؤا  التاسع /

 وضح نوع الرابطة مع الرسم  بين العناصر التالية مع ذكر السبب :وال : أ 

1- NaCl    حيث (17Cl  ،11Na ) 
...................................................................................... 
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2- CH4     ( 6 حيثC ،1H ) 
..................................................................................... 

3- HCl      ( 17حيثCl  ،1H ) 
.................................................................................... 

4- O2 
.................................................................................... 

5- MgO    ( 12حيثMg  ،8O ) 
................................................................................... 

6- Cl2 
................................................................................... 

اسم هذه الرابطة ل   من ا ا تب  ش ا  التالية توضح طريقة ارتباط الذرات لت وين مر بات  يميائية ،ا ثانيا : 
 السبب :مع توضيح 

1-      

 

 

        ........................................................................................الرابطة : نوع 

 السبب : ...............................................................................................

2-  

 

 

 ....................................................................................نوع الرابطة :  

 ...........................................................................................السبب :  
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3-  
 .........................................................................................نوع الرابطة : 

 السبب :   ..........................................................................................   

 

4-  

 

 

 بطة : .......................................................................................نوع الرا

 السبب :  ............................................................................................ 

 تفاعال لت وين مر ب  يميائي   20X   ،8Yثالثا / لديك  عن ران افتراضيان  

 اكتب التوزيع االلكتروني لهما  -1
 ما نوع الرابطة بينهما ؟ ما السبب ؟ -2

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

............................................................................................. 
   مثل الرابطة بينهماأكتب اسم العنصرين ثم  -3

............................................................................................. 
 ، ثم أكتب اسم المركب كتب الصيغة الكيميائيةأ -4

...........................................................................................................
.......................................................................................................... 
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 السؤا  العاشر / 

 جبرة المجاورة أمن خالل الصو  -1وال : أ
 عند تفاعل الخارصين مع حمض الهيدروليك

 : المالحظة ........................................... 
  : االستنتاج........................................... 

                                             :التفاعل السابقمعادلة كمل أ 

 

   عند اضافة محلول اليود الى قطعة الخبز -2   
  : المالحظة....................................... 
 ستنتاج اال  :......................................  
 ما داللة حدوث التفاعل ؟  

.................................................... 
 لى محلول ملح الطعام  عند إضافة محلول نترات الفضة إ-3    

 ة  : المالحظ........................... 
  : االستنتاج ........................... 
 ما داللة حدوث التفاعل ؟……………… 

 

 التالية مع كتابة الوزن عليها :كمل المعادالت  أ -1ثالثا : 
                                                                               

 
  

طريقة بالرسم  مونيا ، وضح نتاج األالنيتروجين  إلذرة دروجين مع الهيمن  تتفاعل  ثالث ذرات -2
 بينهما  ترابط ال

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

HCl + Zn            ………. + ……….                  

1- H 2 SO4 + Ca                    

2- Mg +  O2                                            

3- HCl + NaCl             

4- 4H2SO4 + Al              
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 ،   يتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد  الصوديوم منتجا ملحا وماء -3
 اكتب معادلة التفاعل موزونة

.............................................................................. 
 ما اسم الملح المتكون ؟ ……………………………. 
 ثير المحلول الملحي الناتج على ورق عباد الشمس ؟ما تأ ………………………….. 

 السؤا   الحاد  عشر / 
 :وال : قارني بين كل من أ
 القاعدة الحمض وجه المقارنة
  التعريف

 
 

 

  المذاق
 
 

 
 

ثيره على ورق عباد تأ
 الشمس

  
 

توصيله للتيار 
 الكهربي

 
 
 

 
 

لزات تفاعله مع الف
 النشطة

  
 

  ينمعادلة التأ
 
 

 

  مثال
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 كسيد القاعدياأل كسيد الحمضياأل وجه المقارنة
  التعرف

 
 

 

ثير محلوله تأ
على ورق عباد 

 الشمس

 
 
 

 

 
 كمل الجدول التالي :ثانيا : أ

 االستخدام صيغة المركب اسم المركب
  هيدروكسيد البوتاسيوم

 
 

 PbO2 

 

 

  هيدروكسيد الماغنيسيوم
 

 

 HCl حمض الهيدروكلوريك
 

 في معدة االنسان

 CH3COOH 
 

 

 NaCl 
 

 لبانحفظ األجبان واأل

 
  سيد الناتج :نوع ا   م  المعادالت التالية مع تحديد : أ نيا  ثا

1- Na + O2                            

2- Mg + O2                             

3- C + O2                                 
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 السؤا  الثاني عشر / اقرأ ثم أجب :

التعب   أن   م وبعد تجوال م  في رحلة علمية لطالبات ال ف الثامن إلى أحد المتاحف العلمية -1
في تحضير وجبة الغداء  الطالبات في حديقة المتحف  وأثناء تعاونالطعام تناو  فقرر الجميع 

سعاف ا عبر بإ ديقت ا أم  بالس ين على الفور قامت  جرحت  أ بع اف انت سحر تقطع الخبز 
ات من اليود على الخبز فتغير لون تعقيم جرح ا باستخدام اليود والشاش وأثناء ذلك سقطت قطر 

 في اإلجابة عن ا سئلة التالية : الطالباتبسرعة إلى اللون ا زرق .. ساعد  اليود
  ؟ لون اليود إلى اللون األزرقلماذا تغير 

................................................................ 
 ماهي العناصر الغذائية المكونة للخبز ؟ وما فائدتها لجسم االنسان؟ 

................................................................. 
 ما هي مكونات اليود ؟ 

................................................................. 
  ما هي االستخدامات المختلفة لليود ؟ 

................................................................ 
في يوم مشمس من أيام الشتاء جلس أحمد مع عائلته في حديقة منزله لتناو  الفا  ة  ، فأخذ  -2

 حبة برتقا  لتناول ا فشعر بحموضة طعم ا ، فسأ  أبيه بعض ا سئلة ساعده في اإلجابة عن ا 
 
 لماذا يصنف البرتقال من الحمضيات ؟ 

.............................................................................. 
  ما الفرق بين الحمضيات  والمركبات الحمضية التي درسناها في مبحث العلوم في الصف

 الثامن 
.............................................................................. 

 تأثير على ورقة عباد الشمس ؟هل لها نفس ال 
.............................................................................. 

  المصباح ؟ سيضيئلو فكرنا في عمل دارة كهربية باستخدام الليمون هل 
 لماذا ؟ 
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العنا ر طيع التعرف على تش و نور في ح ة العلوم في درس الجدو  الدور  أن ا ال تست -3
ء بالرموز الموجودة فيه ومعرفة الخ ائص ال يميائية ل ا وتقو  أن ش   الجدو  مخيف وملي

 ساعد نور ليس   علي ا ف م الجدو  الدور  من خال  اللعبة التالية : ،التي ي عب علي حفظ ا
 انظر إلى الش    ثم أجب :

 
 
 
 
 
 
 
 ا

ب
لكتروني إل؟ من خالل التوزيع ا دأ بالصعود على السلم ستصل إلى عنصر ترابي ما هو

 لكترونات التكافؤ لهإاحسب 
................................................................................... 

 لعنصر الذي حصلت عليه ؟ ماذا لو في نفس الدورة ، ما ا الجدول سر ست خطوات إلى يمين
 تفاعل الحديد الثنائي مع الكلور ؟ وضح ذلك بالمعادلة 

                  .................................................................................... 
 ماذا  باتجاه السهم أعلى الجدول ، ما العنصر الذي أمامك ؟ تحرك أربع مربعات إلى اليمين

 ؟ اكتب معادلة التفاعل HClيحدث إذا تفاعل هذا العنصر مع حمض 
.................................................................................... 

.................................................................................... 
  اصعد السلم ، ما العنصر الذي تقف عليه ؟ ما نتيجة تفاعله مع األكسجين ؟ اكتب معادلة

 التفاعل ، إلى أي نوع من المركبات الكيميائية يصنف ؟
................................................................................... 
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  باتجاه السهم لتصل إلى عنصر  احد إلى اليمينتقدم مربع وN7  ماذا يعطي لو تفاعل مع ،
 وما نوعها ؟بينهما   الهيدروجين ، مثل الرابطة

................................................................................... 
 ما العنصر الذي أوصلك إليه الثعبان ؟ ما نتيجة إضافة   ناحية األكسجين تحرك إلى اليمين ،

قطرات من هذا العنصر إلى قطعة خبز ؟ إلى أي المجموعات ينتمي هذا العنصر ؟ بماذا 
 تتميز هذه المجموعة ؟

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

  لكتروني لهإلاكتب التوزيع ااصعد مربعين ألعلى ، ما العنصر الذي ستقف عليه ؟ 
..................................................................................... 

  إلى آخر الجدول الدوري ، ما اسم المجموعة التي وصلت لها ؟ إذا صعدت السلم اآلن ستصل
 ما هو العنصر الذي تقف عليه ؟ هل يتفاعل مع العناصر األخرى ؟ لماذا ؟

..................................................................................... 
..................................................................................... 
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 الحر ة الموجية وال وت/  الوحدة الثانية 

 -ضع دائرة حو  رمز اإلجابة ال حيحة في    من العبارات التالية :   :السؤا  ا و    

 لى األذن مسببا  اإلحساس بالسمع مؤثر خارجي يؤثر ع -1

 الرائحة       -د                    الصوت -ج                      البرق -ب              الضوء -أ

 تي تتحرك حركة موجية اهتزازية األجسام ال -2

 كل ما سبق صحيح -د     النابض الحلزوني -الشوكة الرنانة     ج -ب        البندول البسيط -أ

 سم المهتز بعيدا  عن موضع سكونه أقصى إزاحة يصنعها الج -3

 سعة  الموجة -د          الموجة الكاملة -ج        الطول الموجي -ب         التردد -أ

 وسط ما :  الحركة الناتجة عن اهتزاز -4

 الحركة الموجية -الحركة الرأسية     د -ج        الحركة األفقية -ب        الحركة المنتظمة -أ

 كررة في فترات زمنية ثابتة تسمى الحركة الموجية المت -5

 حركة رأسية -د               حركة أفقية -ج            حركة دورية -ب          نبضة -أ

 واج : من أمثلة األم -6

 كل ما سبق صحيح -د       أمواج الزالزل -ج       أمواج الضوء -ب       أمواج الصوت -أ

 تستخدم الموجات في  -7

 االتصاالت األرضية و الفضائية   -ب                                   ص و العالج في الطب التشخي -أ

 كل ما سبق   -د            معدنية و البترول في باطن األرض اكتشاف الثروات ال  -ج

 سرعة معينة حدوث اضطراب اهتزازي ينتقل من مكان آلخر حامال  معه الطاقة في اتجاه معين و  -8

 االنزالق -د                  الموجة -ج                  الحركة -ب             االهتزاز -أ 
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 تماد عليها في تصنيف الموجات هي أهم ميزة نستطيع االع -9

     اتجاه انتشار الموجة -ب                                  طول الموجة     -أ

 سعة اهتزاز الموجة -د               اتجاه حركة جزيئات الوسط      -ج

 صفات الموجات المستعرضة ما عدا  جميع ما يلي من -10

    اتجاه عمودي على خط سير الموجةي تهتز فيها جزيئات الوسط ف -أ

 تتكون من قمم و قيعان -ب

 تتكون هذه الموجة من تضاغطات و تخلخالت    -ج

 من أمثلتها أمواج الحبل و الماء .   -د 

 ين متتاليتين أو قاعين متتاليين المسافة بين قمت -11

 سرعة الموجة -د       تردد الموجة -ج         طول الموجة -اتساع الموجة            ب -أ

  :ئات الموجة عن موقعها األصلي هيأقصى تصل إليها جزي -12

 سرعة الموجة -د           تردد الموجة -طول الموجة        ج -اتساع الموجة        ب -أ

 م المقابل واستخدمه في حل األسئلةانظر إلى الرس  
 (13-14-15 ) 

  :طول الموجة يمثلها المستقيم  -13

 ) س ص (         -)  د ص (                         ب  -أ

 ) هـ و   (  -)  أ ب  (                         د -ج

 :(  يشير إلىب أالسهم )  -14

 حركة جزيئات الماء أثناء التموج اتجاه  -ب  اتجاه حركة جزيئات الوسط                      -أ

 اتجاه اتساع الموجة -د                              اتجاه انتشار الموجة  -ج
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 إلى اتجاه  المستقيم هـ و الرأسي يشير -15

 انتشار الموجة حاملة الطاقة  -ب                       حركة و اهتزاز جزيئات الوسط   -أ

 جميع ما سبق صحيح  -د                                   طول و عرض الموجة  -ج

 ي من مميزات الموجة الطولية عدا جميع ما يل  -16

 من أمثلتها أمواج الصوت -ب          نفس اتجاه سير الموجة تتحرك فيها جزيئات الوسط في  -أ

 تعتبر من األمواج الكهرومغناطيسية -د                         تتكون من تضاغطات و تخلخالت  -ج 

 تنتقل في الفراغ  مغناطيسية التيمن الموجات الكهرو  -17

     أمواج الماء و الحبل -ب            أمواج الضوء و الراديو -أ

 أمواج المحيطات -د                     أمواج الصوت -ج

 اج الصوت أمواج طولية ميكانيكية تعتبر أمو  -18

 تخلخالت . تتكون من تضاغطات و -ب                       ألنها تتكون من قمم و قيعان .   -أ

 ) ب +  ج (  معا    -تحتاج لوسط مادي النتشاره .                        د -ج

 وء أمواج كهرومغناطيسية مستعرضة تعتبر أمواج الض -19

 ال تحتاج لوسط مادي النتشارها  -ب نها  تحتاج لوسط مادي النتشارها             أل -أ

 )  ب  + ج (  معا   -د             يمكنها االنتشار في الفراغ           -ج

 م / ث فإن تردد الموجة  810×  3م  و سرعة الضوء  12 -10موجة ضوئية طولها الموجي  -20

 هيرتز        510×  3  -ب           هيرتز       20 10×   3  - أ

 هيرتز  5-10×  3  -د       هيرتز            23 10×  3  -ج    

 فة التي تقطعها الموجة كل ثانية المسا -21

 اتساع -د               طولها الموجي -ج              سرعتها -ب               ترددها -أ
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 هتزازات أو الموجات في الثانية عدد الدورات أو اال -22

 الهيرتز -طول الموجة                د -ج            التردد -ب         الزمن الدوري -أ

 ة كاملة أو موجة كاملة واحدة هو زمن اهتزاز  -23

 طول الموجة -د         الزمن األصلي -ج           الزمن الدوري -ب            التردد -أ

 وحدة قياس التردد هو   -24

 جميع ما سبق -د         الذبذبة / ث -االهتزازة الكاملة / ث        ج -ب            الهيرتز -أ

 ذبة / ث  (  فإن زمنه الدوري هو ذب  20مهتز تردده = )  جسم -25

 ث 5/   1 -ث             د 10/  1 -ج              ث 20/  1 -ب            ث 20   -أ

 ثانية فإن ترددها هو  40دورة في  400بمقدار رنانة تهتز شوكة  -26

 اهتزازة / ث 10 -/ ث    د اهتزازة 100 -اهتزازة / ث   ج 40 -ب     اهتزازة / ث 400 -أ

 م /ث  340رعة الصوت في الهواء = و س م  ( 0.5احسب تردد  موجة  صوتية طولها الموجي =  )   -27

 هيرتز 800 -د               هيرتز 50 -ج           هيرتز 680 -هيرتز        ب 340 -أ

 ألف كم / ث  300و سرعة الضوء =  ( م 300احسب تردد موجة إذاعية إذا علمت أن طولها الموجي )  -28

 كيلو هيرتز     1000 -ب             ألف كيلو هيرتز    300 -أ

 كيلو هيرتز 2000 -د           ألف كيلو هيرتز      900 -ج

تساوي   م (  و سرعة الصوت في الهواء 0.4تردد موجة صوت قارئ قرآن إذا كان طول موجة صوته )  -29
 ا اليوم م / ث في هذ 320

 هيرتز 1000 -د         هيرتز 800 -ج          هيرتز 320 -ب          هيرتز 680 -أ

فإن م /ث     8 10×  3ميغا هيرتز (  و سرعة الموجة =  100تبث إحدى اإلذاعات موجة ترددها  )  -30
 طولها الموجي هو

 م 5 -د                  م 8 -ج                   م 3 -ب                      م 100 -أ
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 الصوت ينتقل أسرع ما يمكن في -31

 الفراغ -د                  األكسجين -ج                   الماء -ب                 النحاس -أ

 ي من مميزات موجات الصوت ما عدا جميع ما يل -32

 تتكون من تضاغطات و تخلخالت  -ب                             أمواج ميكانيكية طولية  -أ

 ها المسافة بين قمتين متتاليتين طول -د        و المسافة بين تخلخلين متتاليين طولها ه -ج

 ين و األقمشة الماصة للصوت لمنعتغطي جدران القاعات الكبيرة والمسارح من الداخل بالفل -33

 تردد الصوت -تضخيم الصوت      د -ج     انعكاس الصوت -ب         امتصاص الصوت -أ

 اع الصوت الناشئ عن االنعكاس هو تكرار سم  -34

 انعكاس الصوت -د     سقوط الصوت -صدى الصوت         ج -انكسار الصوت        ب -أ

 ا أدرت مفتاح صوت الراديو يتغير إذ -35

 صدى الصوت -د       تردد الصوت    -نوع الصوت          ج -ب         شدة الصوت -أ 

 الصوت أسرع ما يمكن في غاز  -36 

 النيون -الهيدروجين           د -ج        بخار الماء -ثاني أكسيد الكربون        ب -أ

 ذن الصوت من حيث الحدة و الغلظة خاصية تميز بها األ -37

 نوع الصوت -دسرعة  الصوت           -ج      شدة الصوت -درجة الصوت         ب  -أ 

 لصوت من حيث كونه عالي أو منخفض خاصية تميز بها األذن ا  -38

 نوع الصوت -د           تردد الصوت -ج         شدة الصوت -ب        درجة الصوت  -أ

 اتساع الموجة الصوتية يدلنا على مدى   –39

 نوع الصوت -د    موجة  الصوت       -ج        شدة الصوت -درجة الصوت         ب  -أ
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 ث 2احسب سرعة الصوت في الماء إذا أطلق صوتا  من باخرة وصل قاع البحر بعد    -40
 م   2900أن عمق البحر  يساوي  و  
 م / ث 340 -دم / ث               2 -م / ث        ج 1450 -م / ث          ب 1360 -أ

ث (  و كان بعد  4الرعد بعد البرق بزمن قدره ) احسب سرعة الصوت في الهواء إذا سمعنا صوت  -41
 م (   1360ة عن سطح األرض =  )  السحاب

 م / ث 600 -د          م/ث 340 -م/ ث             ج 4 -م / ث           ب 1360 -أ

 سان بوضوح هي التي طولها الموجي أطول موجة صوتية تسمعها أذن اإلن -42

 م    17 -د                  م 16 -م                  ج 3 -ب                  م 1 -أ  

 أقوى ما يمكن عندما يمر في غاز  تكون شدة الصوت -43

 ثاني أكسيد الكربون -د         النيتروجين -ج          الهيدروجين -ب            األكسجين -أ

 نسان سماع األصوات التي ترددها تستطيع أذن اإل -44

 ألف هيرتز  20هيرتز إلى  20من  -ب                هيرتز    20من  أقل -أ

 جميع ما سبق -د        ألف هيرتز   20أكثر من  -ج  

  فائدة غشاء الطبلة في األذن -45

 بر عن تردد الموجة الواقعة عليه يهتز مع -ب                      مصدر إلصدار األصوات  -أ

 تحول الصوت إلى إشارة كهربية -د                 ت التعرف على مصدر الصو  -ج

 من الشروط الالزم توافرها لحدوث صدى الصوت    -46

   وجود سطح عاكس كبير متسع كالجبال -أ

 م  17المصدر و السطح العاكس عن  أال تقل المسافة بين -ب 

 ثانية ( بين سماع الصوت و الصدى    0.1يمر زمن قدره ال يقل عن )  -ج

 جميع ما سبق  -د
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  جسم مهتز آخر له التردد نفسه هو اهتزاز جسم بتأثير  -47

 النغمات التوافقية -د         الحركة التوافقية البسيطة -الرنين        ج -ب          التردد -أ

  اويأطلق صوت من باخرة نحو قاع المحيط فسمع صداه بعد ثانية  و كانت سرعة الصوت في الماء تس -48
  م / ث فإن عمق المحيط ص 1450

 م 1360 -م           د 725 -م                ج 680 -ب   م          1450 -أ

م /  340ث و كانت سرعة الصوت في الهواء  4أطلق رجل صوت نحو جبل أمامه فسمع صداه بعد   -49
  ث فإن بعد الرجل عن الجبل 

 م 1360 -د      م          344 -ج                 م 680 -ب                م 340 -أ

ث و كانت سرعة الصوت 0.2أراد مزارع تقدير عمق الماء في بئر فأصدر صوتا  سمع صداه بعد مرور  -50
    ث فإن الماء يبعد عن حافة البئر م /  340في الهواء = 

 م 68 -د           م        34 -م                    ج 680 -ب               م 340 -أ 

  -السؤا  الثاني  /   أ تب الم طلح العلمي الدا  على العبارات التالية : 
 (  الحركة الناتجة عن اضطراب اهتزازي لوسط ما وينتقل باتجاه معين ...........).........  -1
      الموجة         خط انتشارأمواج تتحرك فيها جزيئات الوسط الناقل للموجة عموديا  على  (.............).......  -2
                                                   ط الناقل باتجاه مواز لخط انتشار الموجة(  أمواج تتحرك فيها جزيئات الوس..........)..........  -3
                                                      رار الحركة في فترات زمنية ثابتة.(  تك)....................  -4
 ).....................(  حركة اهتزازية لفترة قصيرة.                                                                 -5
 ك فيه جزيئات الموجة.                                                    ).....................(  االتجاه الذي تتحر   -6
 الوسط بعيدا عن خط انتشار الموجة).....................(  أقصى إزاحة تصل إليها جزيئات   -7
 اعين متتاليين ويقاس بوحدة المتر).....................( المسافة بين قمتين متتاليتين او ق  -8
 دادها عند سقوطها على سطح صلب).....................( انعكاس االمواج الصوتية وارت  -9

 لتردد الطبيعي لجسم آخر قريب منه).....................( اهتزاز جسم بتردد مقداره يساوي ا-10
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شارة  √السؤا  الثالث / ضع إشارة   : طأأمام العبارة الخ xأمام العبارة ال حيحة وا 

 عمودي على خط انتشار الموجة)     ( تسير االمواج الطولية في خط  -1

 لوسط الذي ينتقل فيه عالقة طردية( العالقة بين سرعة الصوت وكثافة ا     ) -2

 كيلو هيرتز 20لتي يقل ترددها عن )     ( يستطيع االنسان سماع جميع االصوات ا -3

 تلفتين في الترددصوتيتين مخ )     ( يحدث الرنين بسبب تداخل موجتين -4

    والمطاط على منع سماع صدى الصوت )     ( تعمل المواد اللينة كالفلين -5

 دقيقا   : لسؤا  الرابع  /   فسر ما يلي تفسيرا  علميا  ا
 س بينما ال يمكننا سماع أصواتهايمكننا رؤية االنفجارات التي تحدث على السطح الخارجي للشم -1

........................................................................................................... 
 يستخدم رواد الفضاء أجهزة خاصة للتحدث حتى لو كانوا على مسافات قريبة -2

........................................................................................................... 
 نستطيع سماع االنفجارات التي تحدث في البحار المحيطات  -3

........................................................................................................... 
 كان الناس قديما يتنبؤون بقدوم القطار عن طريق وضع آذانهم على السكة الحديدية -4

........................................................................................................... 
 مصنوعة من الفلين او المطاطمواد يتم تبطين جدران القاعات الكبيرة من الداخل ب -5

........................................................................................................... 
 المقارنة التالية حسب المطلوب : السؤا  الخامس   /   أ م  جدو  

 ا مواج الطولية ا مواج المستعرضة وجه المقارنة

   الوسط حركة جزيئات

   الموجة تتكون من

   مثال على الموجات
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 ت نيف ال ائنات الحية/  الوحدة الثالثة

 اختر اإلجابة ال حيحة فيما يلي: السؤا  ا و  /

 ناء على صفات مظهرية مشتركة منهاصنفت الكائنات الحية ب -1
 جميع ما سبق -طريقة التغذية     د -مكان المعيشة     ج -الشكل       ب - أ

 أول من صنف الكائنات الحية هو -2
 ويتكر -كارلوس لينيوس        د -أرسطو          ج -جون ري     ب-أ
 صنف العالم أرسطو الحيوانات حسب مكان معيشتها إلى -3

 جميع ما سبق-برية              د  -هوائية             ج -بحرية      ب  -أ
 ن ري أضاف إلى علم التصنيف مفهومالعالم جو  -4

 المملكة -القبيلة               د -النوع            ج -الجنس      ب-أ
 اف اسم الجنس إلى علم التصنيف هوالعالم الذي أض -5

 ويتكر -كارلوس لينيوس        د -أرسطو          ج -جون ري     ب-أ
 الكائنات الحية إلى خمس ممالك هوالعالم الذي صنف  -6

 ويتكر -كارلوس لينيوس        د -ج أرسطو          -جون ري     ب-أ
 ا من العضيات المتفصفصة باستثناءتخلو البكتيري -7

 الرايبوسومات -د  الفجوات        -ج   أجسام جولجي    -األجسام الحالة  ب - أ
 من أقدم الكائنات الحية  -8

 األوليات -د        الفطريات      -ج     اإلنسان        -ب    الطحالب     - أ
 ماعدا النباتات التالية وعائية جميع  -9

 الفول -د       كزبرة البئر    -ج   الفيوناريا       -ب    المخروطيات   - أ
 األمثلة على نباتات ذوات الفلقة من  -10
 البلح -العدس           د -ج    الفيوناريا        -ب     الخنشار       -أ

 ألمثلة على نباتات ذوات الفلقتينمن ا - 11
 جميع ما سبق -التفاح         د -ج   العدس           -ب       الفول       - أ
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  تب الم طلح العلمي الدا  على العبارات التالية :/أ السؤا  الثاني

 ء على صفات مظهرية مشتركة بينها)..........................( تقسيم الكائنات الحية بنا .1
 ألساسية في تصنيف الكائنات الحيةا )..........................( الوحدة .2
 ت الحية تشترك معا في صفات مشتركة)..........................( مجموعة أنواع من الكائنا .3
 ( مجموعة من األجناس المتشابهة).......................... .4
 ( مجموعة من العائالت المتشابهة).......................... .5
 ( مجموعة من الرتب المتشابهة.....)..................... .6
 ( مجموعة من الصفوف المتشابهة).......................... .7
 من القبائل تشترك في صفات معينة )..........................( مجموعة .8
 لنواة ، منها النافع ومنها الضار)..........................( كائنات حية بدائية ا .9

 خيوط رفيعة وطويلة تستخدم للحركة).........................( عضيات تتركب من . 10

 هة بالنباتات مثل الكالميدوموناس)..........................( كائنات حية شبي .11
 حيوانات مثل األميبيا )..........................( كائنات حية شبيهة بال .12
 حية تقوم بنقل األمراض ( كائنات).......................... .13
 ( هي أمراض تسببها نواقل األمراض).......................... .14
 جذور وأشباه سيقان وأشباه أوراق )..........................( نباتات ليس لها أوعية نقل وتمتلك أشباه .15
 تربةلة للمواد التي تمتصها من ال)..........................( نباتات لها أوعية ناق .16
 اتات تحتوي بذورها على جنين واحد)..........................( نب .17
 تحتوي بذورها على جنين ذي فلقتين)..........................( نباتات  .18

 أ م  العبارات التالية : / السؤا  الثالث

 صنف العالم أرسطو الكائنات الحية إلى ................... ، .................... -1
 أول من طور علم تصنيف النبات هو ................... -2
يتكون االسم العلمي من مقطعين ، المقطع األول يدل على ...................    والمقطع الثاني يدل  -3

 على...................
 اسم الجنس يبدأ بحرف ................... واسم النوع يبدأ بحرف ................... -4
 ، ................. ية إلى مملكتين ..............لوس لينيوس الكائنات الحصنف كار  -5
 نيف فوستا ............... ممالكعدد ممالك الكائنات الحية حسب تص -6



27 
 

 ، ................... من أمثلة البكتيريا النافعة ................... -7
 ، ................... من األمثلة على البكتيريا الضارة................... -8
 ، ................ صنفت البكتريا حسب حاجتها لألكسجين إلى................ -9

 يعد ................ المادة الوراثية في البكتيريا. -10

 يعة ................ الذي تخزنهوطب، ................ خالياها  تختلف الطحالب في تركيب -11

 ، ................ الغروية في................ تعيش الفطريات -12

 ، ................ تصنف الفطريات حسب عدد الخاليا إلى................ -13
 من األمثلة على الفطريات وحيدة الخلية ................ -14
 من األمثلة على الفطريات عديدة الخاليا ................ -15
 ................ اثر إلى ............. ،قة التكصنفت الفطريات من حيث طري -16
 ................ من الفطريات التي تتكاثر جنسيا -17
 من الفطريات التي تتكاثر ال جنسيا................ -18
 ، ................أوعية النقل إلى...............  صنفت النباتات حسب وجود -19

 .............. ، ................. فيها إلىالبذور صنفت النباتات الوعائية حسب وجود  -20

 ، ................ من األمثلة على السرخسيات................ -21
 ................ تتكاثر النباتات الالبذرية بواسطة -22
 ، ................ ................ صنفت النباتات البذرية إلى -23
 ، ................ ...........من األمثلة على نباتات معراة البذور ..... -24
 ، ................ماكن يتوفر فيها ............. تعيش النباتات الالبذرية في أ -25

 ذ ر وظيفة    من:السؤا  الرابع / أ

 الجذور/............................................................. -1
 األوراق/............................................................. -2
 الخشب/............................................................. -3
 اللحاء/............................................................. -4
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 :دقيقا   عل  ما يأتي تعليال علميا   السؤا  الخامس /

 صنيف الكائنات الحية إلى مجموعاتام العلماء بتق -1
................................................................................................... 

 العلمي الخاص لكل كائن حي االسم اتفق العلماء على اعتماد اللغة الالتينية في وضع -2
................................................................................................... 

 ام تصنيف جديد مكون من خمس ممالكقام العالم ويتكر بوضع نظ -3
................................................................................................... 

 تحيط البكتريا نفسها بالمحفظة -4
................................................................................................... 

 الطحالب ذاتية التغذية -5
................................................................................................... 

 ء والمستنقعاتالسباحة في برك الما خطورة -6
................................................................................................... 

 للنباتات أهمية كبيرة في حياتنا -7
................................................................................................... 

 از النباتات بلونها األخضرتمت -8
................................................................................................... 

 االسميت النباتات الوعائية بهذا سم -9
................................................................................................... 

 في النباتات البذرية أسفل الورقةتوجد األبواغ  -10

................................................................................................... 
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 أجب عن ا سئلة اآلتية: السؤا  السادس /

 أهمية االسم العلمي للكائن الحي وضح -1
................................................................................................... 

 ما هي فوائد الطحالب؟ -2
................................................................................................... 

................................................................................................... 
 للفطريات أهمية اقتصادية ، اذكرها؟ -3

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

 ما اآلثار السلبية للفطريات؟ -4
................................................................................................... 
................................................................................................... 

 صنف الفطريات حسب طريقة التغذية ؟ -5
 .................................. - أ
 .................................. - ب
 .................................. - ج

  السؤا  السابع /
 أ م  جدو  الت نيف التالي: - أ

 –الكتيفي  -البالزموديوم –المشروم  –التريبانوسوما  –الكالميدوموناس –الخميرة  -طحالب ذهبية
 البنسليوم  –األشنات  –فطريات فروية  –البكتريا العصوية اللولبية 

 فطريات طالئعيات بدائيات
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 أ م  المخططات المفاهيمية التالية:  - ب
1-                          

                         
 

 ...........             مجال البكتريا                    .............          
 مثل                       مثل                                     

 مملكة البدائيات          ............              
 

   ........      لكة النباتية    مملكة الطالئعيات  .............      المم                   
 

2-   
                          

 تقسم    إلى                                                              
                     

 الطالئعيات شبيهة الفطريات   الطالئعيات شبيهة النباتات                 ....................              

  .............            األميبيا                                      .............                    

 : العلمي تب الم طلح السؤا  الثامن / أ      
 الفقاريات يحتوى جسمها على العديد من المسامات والثغور ()            -1           
 ى خاليا السعةلسها عموا( الفقاريات تحتوى ل)            -2           

 ( ديدان شكلها مفلطح)            -3        
 ( فقاريات بدائية ليس لها فكوك)            -4           
 ( فقاريات يغطى جسمها حراشف)            -5           

 تتنفس بداية بالخياشيم ثم بالرئتين( فقاريات )            -6        
 ( ثدييات تتصل اجنتها بجدار الرحم عن طريق الحبل السرى والمشيمة)            -7            

 منطقة ملتصقة باألم ارها بعد الوالدة في كيس فيثدييات تدخل صغ ()            -8        
           

 مملكة الطالئعيات

 الكائنات الحية
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 : ال حيحة اختر االجابةالسؤا  التاسع /          

 دودة تساعد على تهوية التربة وسرعة نفاذ الماء فيها  -1
                                     جميع ما سبق -د     دودة األرض    -جـ         الدودة الشريطية   -ب                   سكارساإل   - أ
 المعويمن الالفقاريات  يتصل الفم مباشرة مع التجويف  -2

 جميع ماسبق -د           قنديل البحر -جـ                    المرجان -ب         شقائق النعمان  -أ        

 اى الكائنات تحتوى على رخويات  -3
  الجمبري -د    السرطان             -جـاألخطبوط                   -ب                العقرب  -أ        
 أحد الحيوانات التالية من الثدييات الكيسية  -4

 النعام  -د           الكنغر         -جـ                     البلطي -ب       خلد الماء           -أ         

 تطير  ال التيمن الطيور  -5
 أ+جـ -د        النعام               -جـ                 الحمام -البطريق                   ب - أ
 أحد الفقاريات يتنفس بداية بالخياشيم  -6
 حرباء  -د                     سلمندر -جـ                 تمساح -ب  ثعبان                    - أ
 أحد هذه الحيوانات من ذوات الدم الحار  -7
 النعام -د                    السلمندر -جـ                  البلطي -ب    القرش               - أ

  : حسب المطلوب السؤا  العاشر / عل  
 االسمتسمية المساميات بهذا   -1

................................................................................. 
 تسمية الالسعات بهذا االسم  -2

................................................................................. 
 بسط الالفقاريات تعتبر المساميات أ -3

................................................................................ 
 تسمية الجوفمعويات بهذا االسم -4

................................................................................ 
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 و عصير الليمونيمكن اسعاف لسعة القنديل بالخل أ -5
................................................................................ 

  االسمتسمية الجلد شوكيات بهذا  -6
................................................................................ 

 االسمتسمية المفصليات بهذا  -7
................................................................................. 

  انسيابيشكل السمكة  -8
................................................................................. 

 تحتوى االسماك العظمية على مثانة عوم هوائية  -9
................................................................................. 

 تسمية البرمائيات بهذا االسم -10

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

 محافظة الضفدع على ابقاء الجلد رطب -11

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

 شتويتدخل الزواحف بيات  -12

................................................................................. 
 تسمية الثدييات الكيسية بهذا االسم -13

.................................................................................  
 االسمذا تسمية الثدييات المشيمية به -14

.................................................................................. 
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 : قارن  حسب المطلوبالسؤا  الحاد  عشر /    

 ثدييات برمائيات زواحف طيور وجه المقارنة
  غطاء  الجسم

 
   

  درجة حرارة الجسم
 

   

  مثال
 

   

 

 الالسعات المساميات وجه المقارنة
  التغذية

 
 

  الحركة
 

 

   

 األسماك الغضروفية األسماك العظمية وجه المقارنة
  الهيكليالجهاز 

 
 

  مكان العيش
 

 

  التنفس
 

 

   مثلةأ
   

 ربعينأربعة و أم أ عصا موسى وجه المقارنة
   عدد األرجل
   طرق التغذية
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 التالية :السؤا  الثاني عشر / أ م  الخارطة المفاهيمية 

 

 العبارات التالية :  م أالسؤا  الثالث عشر /       

   ل .مستعمرات  مثبتة على الصخور مث فيو يش ......... مثل ........ و ........... أبعض الالسعات تع . 1     
..       ................... 

 من األمثلة على البرمائيات ....... و ......... و .........  .2
 كبر قبيلة من حيث العدد فى المملكة الحيوانيةتعتبر .......... أ .3
 ..... أشهر البرمائيات وتمتلك جلد ........تعتبر ...... .4
 تتنفس الزواحف بواسطة ..........  وتتكاثر بواسطة .........  .5
 فلسطين ...... و ........ و .......... فيتعيش  التيمن الزواحف  .6
 .....  وتتكاثر بواسطة ......... ومن ذوات الدم .........يغطى جسم الطيور ... .7
 تطير ....... و ........ ال التيمن الطيور  .8

 من األمثلة على الثدييات األولية ................ 9

 ...من األمثلة على الثدييات الكيسية .......... 10

 ............ من األمثلة على الثدييات المشيمية. 11

 الحيوانية المملكة

 فقاريات

 األسماك الطيور

 الفقاريات

 جوفمعويات الفكيات


