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 السؤال األول : أكمل الفراغ 

  واإلتصاالتالرصد الجوي و     الركاب والبضائعنقل من فوائد المناطيد  .1

 التربوسفير ) الغالف المناخي (طبقة أول منطاد وصل إلى أعلى   .2

  الجسم األقل كثافة يعلو فوق األكثر كثافةيعمل المنطاد وفق المبدأ العلمي  .3

  إستخدام غاز الهيليوم والهيدروجينو  الهواء الساخنع المناطيد الطريقتان التي استخدمتا في إقال .4

     الصلب و نصف الصلبو   المرن ) غير الصلب (من أنواع المناطيد  .5

   الهيليوم و   الهيدروجين الغازات المستخدمة في المناطيد هي  .6

     يستخدم أكثر من مرةو  كيحتاج إلى قائد و له محرو  التحكم بحركته وهبوطهيختلف المنطاد عن البالون  .7

 حركية إلى   الحراريةرية يتم فيها تحويل الطاقة الصاروخ ألة حرا .8

 الصينيون أول من إخترع الصاروخ هم  .9

  األكسجينو الغازولين الوقود السائل مزيج من  .10

  أطلسوثور صاروخ أطلق األمريكان  .11

 إلى الفضاء الخارجي   اعيةاألقمار الصنو   المركبات الفضائية نقل تستخدم الصواريخ في  .12

  رد الفعلو    الفعل تعمل الصواريخ على مبدأ  .13

 حتى تفلت من نطاق الجادبية األرضية  كم11إن سرعة إفالت الصاروخ يجب أن تتجاوز  .14

   جمع المعلومات ونقلها لألرضو  االتصاالتالغرض من صناعة القمر الصناعي هو  .15

 العلمية و  الطقسو  التجسسو  التلفاز و  االتاالتصأقمار تصنف األقمار الصناعية إلى  .16

 التجسس بينما األقمار التي تمتاز بدقة عالية جدا في التصوير   لطقسااألقمار التي تلزم الصيادين والمالحين هي  .17

 عددا من القنوات التعليمية المختلفة   النايل ساتيقدم القمر الصناعي المصري  .18

 ارات الالسلكية بين مناطق تبعد عن بعضها أالف الكيلومترات بتوصيل اإلش  اإلتصاالتتقوم أقمار .19

 التي نستطيع من خاللها مشاهدة البرامج التعليمية ويتم إستقبال إشاراتها الالسلكية بواسطة األطباق الالقطة التلفازاألقمار .20

  1989لألغراض العلمية عام كوب تم إطالق أول قمر صناعي وهو  .21

 ف عن اإلشعاعات الكونية للكش  العلمييستخدم القمر  .22

   المركبة القمريةو   مركبة القيادةو   مركبة الخدمةتتكون سفن الفضاء من  .23

 التوسع في دراسة المناخ و وتسهيل االتصاالت الالسلكية رؤية األرض وتصويرها عن بعدمن مهام سفن الفضاء  .24

 القمرية  المركبةو   مركبة القيادةو مركبة الخدمةأجزاء المسبار الفضائي هي  .25

   2فويجرو  10مارينر و  فايكنج من أشهر المسبارات الفضائية  .26

 أطلقت إلى القمر وعن طريقها استكشف سطحه  11أبولو السفينة الفضائية  .27

 الوظيفة و   الشكل  يختلف مكوك الفضاء عن سفينة الفضاء في  .28

  الصواريخ المعززةو   المستودعات الخارجيةو   المركبة المداريةأجزاء المكوك الفضائي هي  .29

 دراسة ثروات األرضورجاع األقمار الصناعية المعطلة إلى األرض إو حمل األقمار الصناعيةمن مهام مكوك الفضاء  .30

  المكوك الفضائيالسفينة الفضائية التي التي يمكن إطالقها وإرجاعها إلى األرض عدة مرات هي  .31

  جاليلوو سكاي الب و   ميرمن المحطات الفضائية  .32

 أرسلت إلى المشتري وقامت بدراسة خصائصه   جاليلو لمحطة الفضائية ا .33

  1980أطلقها األمريكان احترقت عند عودتها لألرض عام   سكاي البالمحطة الفضائية  .34

 وتتكون من سلسلة من المحطات  1971وقد أطلقت عام   ساليوتمن أشهر المحطات الفضائية  .35
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    :  الدال على العبارات التالية أكتب المصطلح العلمي السؤال الثاني : 

                  ون الحاجة ألكسجين الهواء الجوي( ألة حرارية يتم فيها تحويل الطاقة الحرارية إلى حركية د   الصاروخ )  .1

                 ( جسم بيضاوي الشكل مملوء بالهيدروجين أو الهيليوم وفي أسفله قمرة القيادة وغرفة لحمل الحمولةالمنطاد       )  .2

              ها اإلنسان و قام بإطالقهاأحد التوابع الصناعية التي صنع  (القمر الصناعي  )  .3

                    أقمارصناعية  تظهر فوق القطب الجنوبي وتقوم برصد حالة ثقب األوزون  ( أقمار األرصاد )    .4

                  سنوات لكشف موجات الميكرويف في الفضاء 5أمضى و 1989قمر صناعي أطلق عام  (          كوب )     .5

                      تقوم بحمل اإلمدادات مثل األكسجين و الوقود إلى الفضاء  (   مركبة الخدمة )    .6

                   و يتضمن مركز السيطرة و الحجرة السكنية الجزء الوحيد الذي يعود إلى األرض   (    مركبة القيادة )    .7

                     ط على سطح القمر أو الكواكبهو الجزء الوحيد الذي يح (   المركبة القمرية )   .8

                  بية األرضية وتحتوي إنسان أليذسفينة فضائية لها سرعة اإلنفالت من الجا  (         المسبار )    .9

    لق من منصة بواسطة صاروخ متعدد المراحل( سفينة فضائية تنط      المكوك )     .10

                    طائرة يتم حملها إلى الفضاءسفينة فضائية بأجنحة تشبه ال  (   المركبة المدارية   )  .11

                     سفينة فضائية كبيرة جداً تستخدم مدار ثابت حول األرض  (   محطات الفضاء )    .12

                    عام 12واستغرقت رحلتها  1977ن فضائية أطلقت عام سفي (    2فويجر )     .13

                 ةسفينة فضائية ارسلت إلى كوكبي عطارد والزهرة واستخدم فيها مولد يعمل بالطاقة الشمسي (    10مارينر )     .14

     هالسفينة الفضائية التي أطلقت إلى القمر وتم إستكشاف سطح (     11أبولو)    .15

                 

 

  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي   السؤال الثالث :

 التطور الذي ساعد في تقدم البرامج الفضائية : .1

 شبكة اإلنترنت  -د الصواريخ -ج المناطيد -ب الحاسوب -ا

  : المناطيد في مجاالت عدة منها تستخدم .2

     ت السلكية و الالسلكيةاالتصاال -ب   حمل المركبات الفضائية -أ

  .إصالح األقمار الصناعية -د   التجسس و تصوير المواقع -ج

 :  ال يمكن لإلنسان السفر بواسطة المنطاد للفضاء الخارجي بسبب أن .3

 بتجهيزات متطورة غير مزود   -ب  سرعة المنطاد غير كافية لإلفالت من نطاق الجاذبية األرضية  -أ 

 جميع ما سبق  -د    مركبة للقيادة و حمل الرواد ال يحتوي على   -ج
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  : المنطاد عن البالون بـ يختلف .1

  . يُزود بأجهزة أكثر دقة  -ب   يُستخدم اللهب في تسخين الغاز لكي يرتفع إلى أعلى  -أ

 يعبأ بغازات خفيفة أقل كثافة من الهواء -د    يستخدم في التجسس و تصوير المواقع  -ج

  : الصاروخ هممن اخترع  أول .2

 الصينيون -د  األلمان -ج  اليابانيون -ب   األمريكان -أ

  : هو 11الصاروخ الذي حمل السفينة أبو لو  .3

 كروز  -د   ( 5ساتورن )   -ج  أطلس -ب    ثور  -أ

  : الصاروخ من الجاذبية األرضية يجب أن تتجاوز سرعته يفلتلكي  .4

   كم / س 400   -د                كم / س  4000  -ج  كم / د 11  -ب  كم / ث 11   -أ

  : في الصاروخيستخدم  .5

  ) ا, ب ( -د  المالحة البحرية -ج  األغراض العلمية -ب  األغراض العسكرية -ا

  : تصوير تجمعات العدو وكشف مخازن األسلحة من مهام .6

 المكوك الفضائي  -د  القمر الصناعي -ج  المسبار -ب  سفينة الفضاء -ا

 : م وسمي بإسم 1989طالق أول قمر صناعي لألغراض العلمية عام تم إ .7

 ( 4سبورت ) -د   (1المستكشف ) -ج   (1سبوتينك ) -ب  كوب -ا

 : في نقل المعلومات عبر شبكة اإلنترنت تستخدمأقمار  .8

 أقمار علمية  -د             أقمار التجسس   -ج         أقمار االتصاالت   -ب            أقمار الطقس    -أ

  : األقمار الصناعية أجهزة علمية صممت ألغراض عدة منها .9

  إنزال العربات على سطح الكوكب -ب                             االتصاالت السلكية و الالسلكية  -أ

 . تفحص الفضاء بأجهزة حساسة لإلشعاعات -د                إرسال معلومات من األجرام إلى األرض -ج

  : بية األرضيةذصناعي تابع لألرض يدور حول األرض في مدار خاص بفعل الجا مجس .10

 المنطاد  -د  القمر الصناعي -ج  المسبار -ب  سفينة الفضاء -ا

  : مركبة فضائية يمكن إطالقها وإرجاعها لألرض عدة مرات .11

 المحطة الفضائية  -د  المسبار -ج  المكوك الفضائي -ب  سفينة الفضاء  -ا

 :ء الوحيد الذي يعود لألرض في المسبار هي الجز .12

 المركبة القمرية  -الصواريخ المعززة     د -ج  مركبة القيادة -ب  مركبة الخدمة -ا
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 :المعززة في  الصواريختوجد  .1

 المسبار  -د  المحطة الفضائية -ج  المكوك الفضائي -ب القمر الصناعي -ا

 :ا جميع ما يلي من مكونات سفينة الفضاء ما عد .2

  الصواريخ المعززة -د  مركبة القيادة -ج  المركبة القمرية -ب  مركبة الخدمة -ا

 :عام  12م وإستغرقت رحلتها 1977عام  أطلقتسفينة فضاء  .3

 جاليلو  -د  2فويجر  -ج    10مارينر  -ب  فايكنج -ا

  : مركبة فضائية مأهولة برواد الفضاء .4

 التلسكوب الفضائي -د          سفينة الفضاء  -ج           ناعي القمر الص -ب               المسبار  -أ

 : للعيش فيها فترات زمنية طويلة هيالمركبات الفضائية المجهزة  .5

  األقمار الصناعية -د             سفن الفضاء  -ج       المحطات الفضائية  -ب              المسبار  -أ

 : المكوك الفضائي أغراضمن  .6

  .دراسة حالة الطقس -ب           األقمار الصناعية إلى الفضاء و إرجاع المعطلة منها حمل   -أ

 ) أ + ج( -د                               التواصل بين المحطة الفضائية و األرض  -ج

 : التالية تستخدم ألغراض مختلفة في الفضاء ما عدا األجهزةجميع  .7

 الصاروخ -د        القمر الصناعي  -ج                  وب التلسك -ب       الميكروسكوب  -أ

 : إحدى الجمل التالية صحيحة  .8

 . تطلق الصواريخ بقوة أقل من قوة الجاذبية األرضية  -ب            المكوك الفضائي يستخدم مرة واحدة فقط  -أ

    فضائية مأهولة المسبار مركبة  -د  يطلق القمر الصناعي بواسطة صاروخ متعدد المراحل -ج

 : جميع ما يلي من مكونات المسبار ما عدا .9

  الصواريخ المعززة -د          المركبة القمرية  -ج         مركبة القيادة   -ب           مركبة الخدمة   -أ

 -: انفجر المكوك الفضائي األمريكي كولومبيا عام .10

   م 2001 -د                     م  2002 -ج                  م  2004 -ب              م  2003  -أ

 : الجزء الذي يحط على سطح الكوكب من سفينة الفضاء .11

 الصواريخ المعززة  -د            المركبة القمرية   -ج        مركبة الخدمة   -ب         مركبة القيادة   -أ
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 السؤال االرابع  : علل  لما يأني 

 في إرتياد الفضاء الخارجي  ال تستخدم المناطيد .1

  كيلو متر عن سطح األرض  40مقدرتها على اإلرتفاع أكثر من  لعدم 

 إستخدام الهيليوم والهيدروجين في المناطيد  .2

 ألنها أقل كثافة من الهواء الجوي وألن الهيليوم غير قابل لإلشتعال والهيدروجين أقل كثافة من الهيليوم وسريع اإلشتعال

 ات الصغيرة الحجم على المناطيد من النوع الصلب وجود البالون .3

  للتحكم في اإلرتفاع 

 إستخدام األلومنيوم في النوع الصلب من المناطيد  .4

 ألنه خفيف الوزن 

 وجود إطار معدني حول جسم المنطاد نصف الصلب  .5

 ليحافظ على شكله ويوفر دعامة صلبة لتعليق السلة بها 

 اومة لإلحتراق يطلى المنطاد من الداخل بمادة مق .6

 حتى تمنع إشتعال المنطاد 

 يصنع كيس المنطاد من مادة خفيفة ومتينة .7

 لتسهيل الصعود إلى أعلى ولكي يتحمل الضغط الجوي 

 تتميز أقمار التجسس بالدقة في تصوير المواقع  .8

 إلحتوائها على تلسكوبات ضخمة 

 تحترق بعض مركبات الفضاء عند عودتها لألرض .9

 يدة الناتجة عن اإلحتكاك بالغالف الجوي بسبب الحرارة الشد

 كم في الثانية 11يجب أن تتجاوز سرعة الصاروخ عند إطالقه  .10

 لكي يفلت من نطاق الجاذبية األرضية وينتقل إلى الفضاء الخارجي 

 ال يستطيع المسبار أن يسافر دون مركبة الخدمة  .11

 ألنها تقوم بحمل اإلمدادات مثل األكسجين والوقود 

 نسان بإطالق األقمار الصناعية إلى الفضاء يقوم اإل .12

 إلستخدامها في مجاالت االتصاالت والتجسس ودراسة الطقس واألبحاث العلمية 

 ال يمكن لإلنسان أن يسافر إلى الفضاء الخارجي بواسطة البالونات و المناطيد .13

 كيلو متر عن سطح األرض  40عدم قدرتها على اإلرتفاع أكثر من 
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 يلو بدراسة خصائص المشتري بدقة عالية قامت المحطة جال .14

 إلحتوائها على كاميرات تصوير دقيقة 

 إمكانية إستخدام المكوك الفضائي أكثر من مرة  .15

 لتقليل تكاليف رحالت الفضاء 

 وجود الصواريخ المعززة على جانبي المكوك .16

 يساعدان في إطالق المكوك 

 السؤال الخامس : ماذا يحدث لو  

 لفضاء لم تخترع صواريخ ا .1

 عدم قدرة اإلنسان على غزو الفضاء ودراسة مكونات الكون المختلفة 

 لم توجد الصواريخ المعززة على جانبي المكوك الفضائي  .2

 لم يتم إطالق المكوك الفضائي إلى الفضاء 

 كم / ث  9تم أطالق الصاروخ إلى الفضاء بسرعو  .3

 لن يستطيع اإلفالت من نطاق الجاذبية فينفجر 

  : أكتب فائدة واحدة لكال من سادسالسؤال ال

  نقل الركاب والبضائع –الرصد الجوي  –المجاالت العسكرية والعلمية  –الرياضة والمتعة    /المناطيد  .1

 

  نقل المركبات الفضائية واألقمار الصناعية إلى الفضاء الخارجي /صواريخ الفضاء  .2

 

  اطق تبعد عن بعضها أالف الكيلومتراتتوصيل اإلشارات الالسلكية بين من/  أقمار اإلتصاالت  .3

 

  تستقبل من محطات أرضية إشارات السلكية تقوم بتقويتها وإعادة بثها إلى المنازل مباشرة /أقمار التلفاز  .4

 

  نقل المعلومات عبر شبكة اإلنترنت –الكشف عن اإلشعاعات الكونية  /األقمار العلمية  .5

 

  لطقس والمناختقديم معلومات دقيقة عن ا /أقمار الطقس  .6

 

  دراسة ثروات األرض –صيانة األقمار الصناعية  –حمل األقمار الصاعية  /المكوك الفضائي  .7

 

 يستطيع رواد الفضاء أن يعيشوا فيها مدة طويلة  /  ةالمحطة الفضائي .8
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 أمام العبارة الخاطئة ( X ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (√) ضع عالمة : سابعالسؤال ال

 (    √   (    المناطيد في دراسة حالة الطقس و التجسس و تصوير المواقعتستخدم   .1

 (   √  )     يستخدم الصاروخ في نقل المركبات الفضائية إلى الفضاء الخارجي  .2

 (   √ )       من مميزات المكوك الفضائي إمكانية استخدامه أكثر من مرة  .3

 (  X )          يعمل المسبار على جمع المعلومات فقط  .4

 (    √   )    يختلف مكوك الفضاء عن سفينة الفضاء في الشكل و الوظيفة .5

 (   √)      يعتبر االتحاد السوفيتي السابق أول دولة قامت بإطالق أول قمر صناعي للفضاء  .6

 (   X    )   من مكونات سفن الفضاء الصواريخ المعززة و المستودعات الخارجية .7

  السؤال الثامن : قارن

 

 

 

 وجه المقارنة البالونات ناطيدالم

 التحكم بها ال يمكن التحكم بحركته  يمكن التحكم بحركته 

 الحاجة لقائد ال يحتاج إلى قائد  يحتاج إلى قائد 

 وجود المحركات ليس له محرك  له محرك 

 إمكانية إعادة اإلستعمال  يستخدم لمرة واحدة فقط    يستخدم أكثر من مرة 

 أقصى إرتفاع تصل إليه كم  40 كم   40

 وجه المقارنة القمر الصناعي محطة الفضاء

 الشبه الدوران في مدار معين حول األرض  الدوران في مدار معين حول األرض 

 اإلختالف غير مأهول  غير مأهول 
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  مأهول أوغير مأهولفي الفراغ إما / أكتب  : تاسعالسؤال ال

    مأهولير م -4            مأهولتشالنجر  -3                   مأهولأبولو  -2                   غير مأهولأطلس   -1

          غير مأهولل بها  -7           غير مأهولفايكنج  - 6               مأهولغير سبوتنك    -5 

 وجه المقارنة 10مارينر  2فويجر

 لتي يدرسهاالكواكب ا الزهرة وعطارد   المشتري وزحل وأورانوس ونبتون 

 نوع الطاقة التي تساعده في عمله الطاقة الشمسية  الشمسية والنووية 

 وجه المقارنة سفينة الفضاء المكوك الفضائي

 –مستودعات خارجية  –مركبة مدارية 

 الصواريخ المعززة 
 مكونات كل منهما مركبة قمرية  –مركبة القيادة  –مركبة الخدمة 

دراسة ثروات  –حمل وإرجاع األقمار 

 األرض 
 اإلستخدام دراسة خصائص القمر والكواكب الشمسية 
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 الوحدة السادسة الكهرباء المتحركة

 الفصل األول : التيار والجهد الكهربي

 الشحنة الكهربية

 التيار الكهربي

 فرق الجهد الكهربي

 الفصل الثاني: المقاومة الكهربية

 قانون أوم

 توصيل المقاومات

 العوامل التي تعتمد عليها المقاومة

 الفصل الثالث: األعمدة الكهربية

 األعمدة الكهربية وأنواعها

 القوة الدافعة الكهربية

 توصيل األعمدة الكهربية

 الفصل الربع : القدرة الكهربية

 الطاقة الكهربية والقدرة

 حساب ثمن الطاقة الكهربية

 السالمة الكهربية
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  لفراغ : أكمل االسؤال األول 

 التأثيرو اللمسو الدلكتشحن األجسام بعدة طرق منها  .1

 تكتسرررررب وتظهرررررر عليهرررررا شرررررحنة سرررررالبة عنررررردما ،اليكترونرررررات تفقرررررد تظهرررررر علرررررى المرررررادة شرررررحنة موجبرررررة عنررررردما  .2

 اليكترونات 

 رياألمببينما تقاس شدة التيار بوحدة ،  الكولومتقاس كمية الشحنة بوحدة  .3

 لقياس فرق الجهد  الفولتميتربينما يستخدم جهاز ،  ميتراأللقياس شدة التيار يستخدم جهاز  .4

 غاز الهيدروجينيتم التأكد من شحن المراكم الثانوية بالكهرباء عن طريق تصاعد فقاعات  .5

 أمبير. ساعةتقاس سعة البطارية بوحدة  .6

 التضاعفو التوازيو التواليمن طرق توصيل األعمدة الكهربية  .7

 تحكم في شدة التيار الكهربيالتستعمل المقاومة المتغيرة في  .8

 حلقات 4عدد الحلقات الملونة في معظم المقاومات الكربونية هو  .9

ب قطرررررلخترررررزال لوعمليرررررة اال،  ) ألرررررواح الرصررررراص(السرررررالبلقطرررررب لتحررررردث عمليرررررة األكسررررردة فررررري العمرررررود الثرررررانوي  .10

 الموجب ) ألواح ثاني أكسيد الرصاص(

 3غم/سم1.25–1.23يكتمل تتراوح بين  وعندما ،أثناء الشحن  تزداد كثافة حمض الكبريتيك  .11

 مفتوحةتتساوى القوة الدافعة الكهربية للبطارية مع فرق الجهد عندما تكون الدائرة  .12

 تزودنا بتيار كهربي كبيرو  يمكن شحنهاتتميز األعمدة الثانوية بأنها  .13

 شدة تيار صغيريعطي و   صعوبة حملهمن عيوب العمود البسيط  .14

بينمرررررا القطرررررب الموجرررررب يصرررررنع  ،  مصرررررعدويسرررررمى  الخارصرررررينقطرررررب السرررررالب مرررررن فررررري العمرررررود الجررررراف يصرررررنع ال .15

 مهبطويسمى  الكربونمن 

ويتجررررررزأ فرررررررق الجهررررررد عنررررررد ، الترررررروازييتجررررررزأ التيررررررار الكهربرررررري المررررررار فرررررري المقاومررررررات عنررررررد توصرررررريلها علررررررى  .16

 التواليتوصيلها على 

ليرررررل الكهرليرررررة يسرررررري فررررري المحابينمرررررا  األليكترونرررررات الحررررررةيسرررررري التيرررررار الكهربررررري فررررري الفلرررررزات نتيجرررررة حركرررررة  .17

 األيونات الموجبة والسالبةنتيجة حركة 

 الداللة الرقمية لأللوانو الملتيميترو قانون أوميمكن قياس المقاومة بطرق مختلفة منها  .18

 متابع نقص التيارو المنصهرو الــتأريضمن وسائل الحماية من أخطار الكهرباء  .19

يصرررررريب أمبيررررررر   0.02نقرررررربض بسرررررررعة بينمررررررا تيررررررار شرررررردته يجعررررررل عضررررررالت القلررررررب ت أمبيررررررر 0.1تيررررررار شرررررردته  .20

 عضالت التنفس بالشلل 
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 كتب المصطلح العلمياالسؤال الثاني: 

 حركة الشحنات الكهربية باتجاه محدد حاملة معها الطاقة  (التيار الكهربي  ) .1

   يه مقاومة داخلية للتيار الكهربائيد( هو المصدر الذي ليس لالمصدر المثالي ) .2

  ( عملية تحويل الرصاص الى كبريتات الرصاص في المراكم غالتفري ) .3

   خاصية للمادة تعبر عن قدرتها على توصيل التيار الكهربائي خاللها   ( الموصلية) .4

  مقدار الطاقة الكهربائية المتحولة في المدفأة الى طاقة حرارية في وحدة الزمن( قدرة المدفأة) .5

   جول في الثانية 1يه الطاقة الكهربائية بمعدل قدرة مقاومة جهاز تتحول ف ( الواط ) .6

المقاومرررررة التررررري يمكرررررن أن تحرررررل محرررررل مجموعرررررة مرررررن المقاومرررررات دون أي تغييرررررر فررررري شررررردة  (المقاومرررررة المكاف رررررة ) .7

   التيار الكلي

 سلك فلزي رفيع يتحمل عادة تيار أكبر بقليل من التيار الواصل للمنزل (المنصهر الكهربي) .8

 از حساس يتأثر بنقص التيار ويستخدم في حماية المنزلجه (متابع نقص التيار) .9

 راكمأداة تستخدم لقياس كثافة حمض الكبريتيك في الم( الهيدروميتر) .10

 (  الممانعة التي يلقاها التيار عند مروره في موصل المقاومة الكهربية) .11

 (  طريقة يتم فيها توصيل الغالف الفلزي للجهاز مع األرض التأريض) .12

 الساكنة  ات( جهاز يستخدم في الكشف عن األجسام المشحونة بالشحنربيالكشاف الكه) .13

جرررررول لنقرررررل  1(  فررررررق الجهرررررد برررررين طرفررررري موصرررررل عنررررردما يبررررردل شرررررغل قررررردره د للعمرررررو  القررررروة الدافعرررررة الكهربيرررررة) .14

 كولوم 1شحنة مقدارها 

 ليكترونات في الدائرة الكهربية مصدر اإل (البطارية) .15

 لقياس شدة التيار الصغيرة جدا يستخدم  ( جهاز حساسالجلفانومتر) .16

 ثانية  1واط في زمن قدره  1( كمية الطاقة التي يستخدمها جهاز قدرته الجول) .17

 ( فرق الجهد الكلي بين قطبي العمود الكهربي والدارة المفتوحة القوة الدافعة الكهربية للعمود) .18

 لمار خالله أمبير واحد وشدة التيار ا ة موصل فرق الجهد بين طرفيه فولت واحدمقاوم(  األوم) .19

 2سم 1سم ومساحة مقطعه  1( مقاومة سلك فلزي طوله المقاومية) .20
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       السؤال الثالث : ضع دائرة حول رمز األجابة الصحيحة 

 ثانية هي  20كولوم في زمن قدره  60شدة التيار الناتجة عن انتقال شحنة مقدارها  .1

  أمبير  1/3 -د   أمبير 3 -ج   أمبير 80 -ب  أمبير 1200 -ا

 (أمبير 3=  20/  60)  ت= ش/ ز=

 أمبير في الثانية  2عدد االليكترونات المار خالل مقطع من موصل عندما يمر به تيار شدته  .2

  الكترون 8 10×50 -ب  الكترون 19- 10× 1.6 -ا

 الكترون  18 10× 6.25 -د  الكترون 18 10× 12.5 -ج

 اليكترون(1018×12.5=1018×6.25×2= 1018×6.25×= شn   كولوم 2=1×2ز = ×ش= ت)

 قياس المقاومة الكهربائية هي وحدة   .3

 أوم / فولت  -د  أوم / أمبير -ج أمبير / فولت -ب  فولت /أمبير -ا

 على التوالي فانه يمكننا استبدالها بمقاومة مكاف ة مقدارها  Ω 3مقاومات قيمة كل منها  3عندما تتصل  .4

 Ω 6 -د  Ω 3 -ج  Ω 9  -ب    Ω 1 -ا

 (9Ω=  3+ 3+ 3=    3+ م 2+ م 1م المكاف ة = م)

 

 على التوازي  فانه يمكننا استبدالها بمقاومة مكاف ة مقدارها Ω 4مقاومات  قيمة كل منها  4عندما تتصل  .5

 Ω 4 -د  Ω 16 -ج  Ω 8 -ب   Ω 1 -ا

 (Ω 1=  4/4=  4/ م 1+  3م/1+  2م/1+  1م/1م المكاف ة =   / 1)

 

 (  تتكون ألوانها من اليسار الى اليمين 470Ω ±5%ية قيمتها ) مقاومة كربون .6

  أصفر بنفسجي بني ذهبي  -ب  أصفر أخضر أحمر بني -ا

 أصفر أزرق بني أصفر  -د  أصفر أزرق أحمر فضي -ج

اللرررررون  = 1 الثالررررر اللرررررون رقرررررم و ،اللرررررون  بنفسرررررجي = 7الثررررراني اللرررررون رقرررررم  ،صرررررفراللرررررون األ=  4اللرررررون األول رقرررررم )

 (10×147±5 %) = اللون الذهبي ، %5=ونسبة الخطأ   ،بني

(  6- 10×1.59علمرررررا برررررأن المقاوميرررررة للنحررررراس ) 2سرررررم 2.5سرررررم ومسررررراحة مقطعررررره  50سرررررلك مرررررن النحررررراس طولررررره  .7

 =   2.5/  50 × 6- 10× 1.59ل/ س =  .pم =  فان مقاومته تساوي 

  أوم 5-10× 3.18 -ب  أوم 4- 10×  1.59  -ا

 أوم  8- 10× 7.95 -د           أوم   4- 10× 3.18 -ج
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 )الكيلوواط  . ساعة ( هو وحدة قياس الطاقة الكهربية المتحولة ويساوي  .8

     جول  4 10×  3.6  -ب  جول 3 10× 3.6 -ا

     جول  6 10× 3.6  -د  جول 5 10× 3.6 -ج

 (جول610×3.6=510×36=210×36×310ثانية =  60× 60 ×واط  1000الكيلو واط . ساعة =)

 

فولررررت فرررران الطاقرررررة  3دقيقررررة فرررران كرررران فرررررق الجهرررررد بررررين طرفيرررره  20أمبيررررر فرررري سرررررلك لمرررردة  1يمررررر تيررررار شرررردته  .9

 الكهربية المستنفدة هي 

 جول  3600 -د             جول   1800  -ج  جول       600 -ب  جول 60 -ا

 جول( 3600= 60×20× 1×3ز = ×ت×)ط =  ج

 

 ون يتولد عليه شحنة مقدارها بالكولوم اليكتر 15 10× 5يفقد جسم عدد عندما   .10

 كولوم  4- 10× 8 -ب  كولوم 4 10× 8 -ا

 كولوم  34 10× 8  -د  كولوم 40 -10× 8 -ج

 (كولوم   n   /6.25 × 10 18  =5×1015  /6.25  ×10 18  =8×10-4)ش= 

 

ارات اليكترررررررون أي العبرررررر 20 10×3عنررررررد دلررررررك سرررررراق مررررررن الزجرررررراج بقطعررررررة حريررررررر فقررررررد سرررررراق الزجرررررراج عرررررردد   .11

 التالية صحيحة 

 كولوم  48يشحن الحرير بشحنة سالبة مقدارها  -ا

 كولوم  39 10× 48يشحن الزجاج بشحنة سالبة مقدارها  -ب

 كولوم  39 10× 48يشحن الحرير بشحنة موجبة مقدارها  -ج

 ج ( معا  ‘) ب  -د

 كولوم( n ×1.6×10-19 =3×10 20 ×1.6×10-19 =48)ش= 

 ( ميكرو كولوم فان عدد االليكترونات التي فقدتها تساوي  4رها ) + مشحونة بشحنة مقداكرة  .12

 اليكترون  13 10× 1.8 -ب  اليكترون 19 10× 9.6 -ا 

 اليكترون  13 10× 2.5  -د  اليكترون 15 10× 2.49 -ج

n) اليكترون 13 10× 2.5= 81 10 ×6.25 ×6- 10×4=  1018×6.25 ×= ش( 
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 عند تسخيتها  من المواد التي تزداد مقاومتها .13

 الزجاج   -د  النحاس -ج  الماء -ب   الكربون -ا

 

  العالقة التي تعبر عن عالقة مقاومة سلك مع طوله يمكن تمثيلها بالشكل .14

 

                                                                                   

 -د                                          -ج                                   -ب                                           -ا

 

علمرررررا برررررأن القررررروة الدافعرررررة الكهربائيرررررة للعمرررررود  -------القررررروة الدافعرررررة الكهربيرررررة لألعمررررردة فررررري الشررررركل المقابرررررل هررررري  .15

 فولت  1.5الواحد تساوي 

 

 

            

 فولت 3  -د  فولت 4.5 -ج  فولت 9  -ب  فولت 6 -ا   

 دق واألسرررررفل تررررروالي  فتصررررربحفررررري األعلرررررى األعمررررردة يعنررررري تررررروالي وتررررروازي ) ،التوصررررريل فررررري الوسرررررط تضررررراعف

فرررررري األعلررررررى واألسررررررفل ثررررررم تصرررررربح األربررررررع أعمرررررردة عمررررررودان أحرررررردهما فرررررري األعلررررررى واألخررررررر فرررررري  3= 1.5+ 1.5

ح األربررررررع أعمرررررردة عمررررررود واحررررررد  وتصررررررب v 3للعمررررررود الواحررررررد =  دالكليررررررة = ق د األسررررررفل علررررررى الترررررروازي وألن ق

 =3 v   ويصبح توصيل األعمدة ) 

التوصرررررريل     ويكررررررون ،  1.5v( وعمررررررود علررررررى اليسررررررار v 3عمررررررود فرررررري الوسررررررط = (+   1.5عمررررررود علررررررى اليمررررررين = 

 v 6=  1.5+  3+  1.5الكلية =  دق على التوالي فتكون 

 

 الجهاز الذي يستخدم في قياس كثافة محلول البطارية   .16

  الهيدروميتر -د  األنيموميتر  -ج  الفولتميتر -ب  راألميت -ا

 

+    - 
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فرررررري زمررررررن  Ω 100فولررررررت ومقاومررررررة سررررررلكه  220الطاقررررررة المتحولررررررة فرررررري مصررررررباح يعمررررررل علررررررى فرررررررق الجهررررررد  .17

 نصف دقيقة هو 

 واط  14520 -واط . ساعة        د 4500  -ج          جول  14520 -بواط      140000 -ا 

 جول14520=  60×0.5×2( 2.2) × 100ز =  × 2ت ×ط = م     2.2A= 100/  220ت = ج / م = 

 

 تكون شدة المار فيها  Ω 50واط ومقاومتها   200مكواة كهربائية قدرتها  .18

 أمبير  5-د  أمبير 2 -ج  أمبير 4 -ب  أمبير 3  -ا

  (أمبير  2=   ت =   4=  50/  200= ق / م =  2ت)

 واط هو  540تها وقدر Ω 60المنصهر المناسب لمكواة مقاومتها  .19

  أمبير 3.5 -د  أمبير 3 -ج  أمبير 1.5 -ب  أمبير 2 -ا

لررررررررذلك يترتررررررررب علينررررررررا اختيرررررررررار منصررررررررهر يتحمررررررررل شرررررررردة تيرررررررررار  أمبيررررررررر( 3= ت =   9=  60/  540= ق / م =   2 )ت

 أمبير 3.5أعلى بقليل من شدة التيار الذي يمر بالمكواة وليكن 

 ميكروكولوم تساوي  4لتحمل شحنة مقدارها  عدد االليكترونات التي تفقدها ساق زجاجية .20

  اليكترون 12 10× 25 -اليكترون                   ب 12 10×  32 -ا 

 اليكترون  15 10× 5 -اليكترون                      د 15 10× 8 -ج

( n   اليكترون   12 10× 25=   18 10 × 6.25 × 6-10× 4=  1018× 6.25 ×= ش) 

 ومات على التوازي فان فرق الجهد الكلي يحدد من العالقة عند توصيل المقا .21

  2ـ= ج 1ـ= ج  ـج   -ب   2ـ+ ج 1ـ= جـج     -ا

 2ـج /1ـ= جـج      -د   2ـج× 1ـ= جـج   -ج

فولررررررت فرررررران مقرررررردار  2، لررررررتفو 1.5الكهربائيررررررة علررررررى الترتيررررررب  وصررررررل عمررررررودان علررررررى الترررررروالي قوتهمررررررا الدافعررررررة .22

 53v.=  2+  1.5الكلية = د ق ة تساوي القوة الدافعة الكهربية الكلي

 فولت 1  -د  فولت 35 -ج  فولت 3 -ب  فولت 3.5 -ا

 

                                                                                        كلية تساويفي الشكل الذي أمامك فان المقاومة ال .23

   Ω 11/4 -د        Ω 3/4 -ج         Ω 4/3 -ب         Ω 4/11 -ا

علرررررررررررررى  2-3/4المقاومتررررررررررررران ¾ =  ك=م  4/3= 3/3+ 1/3= ك علرررررررررررررى التررررررررررررروازي = ا/م  3,1توصررررررررررررريل المقاومتررررررررررررران 

 Ω 11/4=  3/4+ 2= ك التوالي م

2Ω

Ω 

3Ω 

1Ω 
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علررررى فرررررض تسرررراوي قرررريم جميررررع المقاومررررات فرررري الرررردوائر الموضررررحة فرررران األميتررررر الررررذي يعطرررري أكبررررر قررررراءة هررررو  .24

 أكبر تيار()أصغر مقاومة في الدائرة 

                                                                                                 

                                                            

                                        

                                                                                                         -د                                  -ج                                        -ب                              -ا

                                                                                                                                                   قيمة المقاومة المجهولة في الشكل تساوي   .25

 

 

 

 15Ω=  25 – 40=  1= م  25المجهولة +  1= م ك =م Ω 40=  2/  80م الكلية = ج الكلية / ت الكلية = 

                                   أوم 25 -د  أوم 15 -ج  أوم 55 -ب  أوم 40 -ا

                                                                                               

 في الشكل المقابل قراءة الفولتميتر تساوي  .26

  فولت    5 -ب  فولت 2 -ا

 فولت 10   -د  فولت 3 -ج

                     

   يتجزأ ال التوازي حالة في الجهد فرق  12v=  3×4 = ت ×م= ج   Ω 4 المقاومة في

 Ω= 3+ 2= 5A 6 – 4 المقاومة في الدائرة في الكلي التيار A 2=  6/  12=  م/  ج=  ت    6Ω المقاومة في

 Ω 2 المقاومة في يدخل التوازي على الموصلتينΩ 6 – 4 المقاومتين من الخارج التيار لذلك

 2Ω المقاومة مع المتصل الفولتميتر قراءة وهي v 10=  2×  5=  م×  ت= ج يتجزأ ال التيار ذلكل التوالي على التوصيل فيصبح

 

 تمر أعلى شدة تيار في  .27

 أوم     4المقاومة  -ب   أوم  2المقاومة  -ا

 تتساوى شدة التيار في جميع المقاومات -د   أوم 7المقاومة  -ج

فالتوصرررررريل علررررررى الترررررروالي ال يتجررررررزأ  7يررررررار يتجررررررزأ أمررررررا المقاومررررررة علررررررى الترررررروازي فالت 2 -4التوصرررررريل فرررررري المقاومترررررران 

      فيمر أعلى تيار 

Y

o

u

r

 

t

e

x

t

 

h

e

Ω4  

7Ω 

2Ω 

3A 
Ω4  

6Ω 

2Ω 

2A 

80 V 

 25 Ω  ?? 

A 
  Ω2م ك =  

                 

                 

   

A 
Ω1م ك =   

A 
Ω4م ك =   

A  =0.6م ك  
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 مستعينا بالجدول المقابل  قيمة المقاومة في الشكل التالي  .28

 ذهبي  برتقالي بنفسجي  أحمر        

                                                                                                                    

 

 

    Ω%  5±  3 10× 72 -ا

 Ω%  5±  3 10× 27  -ب

          Ω%  5± 3 10× 37 -ج

 Ω%  5±  3 10× 32  -د

 7بنفسجي = الرقم   2أحمر = الرقم 

 % 5±ذهبي = نسبة الخطأ =   10أس  3البرتفالي = الرقم 

 

الدافعرررة فولرررت نحصرررل علرررى بطاريرررة قوتهرررا  3عنرررد توصررريل عمرررودان علرررى التررروازي القررروة الدافعرررة الكهربيرررة لكرررل منهمرررا  .29

 (v 3في حالة التوازي= )القوة الدافعة الكلية =القوة الدافعة للعمود الواحد

 فولت 6  -فولت       د 1.5 -ج  فولت    2 -ب    فولت 3 -ا

              3vك = د ق التوصيل على التوازيفي الدائرة المقابلة يقيس االميتر شدة تيار  .30

 Ω 0.3 = 2/  0.6عدد األعمدة =  /د ك = مدم

                          A 0.5=  5.7+  0.3 /3=    خم د + ك / مد ق  ت=  

 A 2 -ب               A 0.1 -ا

  A 3  -د              A 0.5 -ج

 السؤال الرابع : علل لما يأتي 

 توصيل األميتر مع مقاومة صغيرة على التوازي ؟  .1

 ويبقى تيار صغير فال يحرق الملف التيار  حتى تستقطب المقاومة أكبر قدر من  

    
 توصيل الفولتميتر مع مقاومة كبيرة على التوالي ؟   .2

     الملف يحرق فال صغير جهد ويبقى الجهد   من قدر أكبر المقاومة تستقطب حتى

 
 يلف سلك المدفأة بشكل حلزوني ؟ .3

 حتى يتم تجميع الطاقة الحرارية في مركز السلك 

 اللون
الداللة 

 لرقميةا

نسبة 

 الخطأ
 اللون

داللة 

 الرقمية

نسبة 

 الخطأ

 - 7 بنفسجي - 0 أسود

 - 8 رمادي %1 1 بني

 - 9 أبيض %2 2 أحمر

 %5 - ذهبي %3 3 برتقالي

 %10 - فضي %4 4 أصفر

 %20 - بدون لون - 5 أخضر

 - - - - 6 أزرق

0.6 Ω  Ω0.6  

Ω5.7  

3V 

 

 

3V 
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 نقل التيار الكهربي تصنع من عدة أسالك رفيعة مجدولة ؟ االسالك المستعملة في  .4

 حتى تزيد من مساحة المقطع وتقلل المقاومة وتنظم حركة الشحنات في اتجاه موحد مما يقوي التيار 

 
 يجب عدم ترك المراكم مدة طويلة دون استخدام ؟  .5

 ألن ذلك يؤدي الى تكوين طبقة عازلة من الكبريتات 

 
 من العمود البسيط بعد فترة من األستعمال ؟ضعف التيار الناتج  .6

 لوح عزل بسبب الكهربائي التيار شدة نقص إلى يؤدى( النحاس) الموجب القطب على الهيدروجين غاز فقاعات تراكم: االستقطاب

 الحمض عن النحاس

 
 يراعى أن يتم تفريغ المركم الثانوي من الشحنات ببطء ؟ .7

 من الحرارة مما يتلف الصفائح اذا تم تفريغه بسرعة كبيرة ألن ذلك يؤدي الى توليد كمية كبيرة 

 
 يشعر األنسان أحيانا برجة كهربية عند مالمسة الثالجة ؟ .8

 تتولد الشحنات الكهربية على الثالجة وأخرى على األنسان وعند األتصال والمالمسة تحدث تفريغ كهربي يؤدي الى رعشة 

 
 حدوث الحريق ؟وجود االمان الكهربي في المنزل يقلل من  .9

على شريط ثنائي  عتمادألنه يعمل على فتح الدائرة الكهربية بشكل اتوماتيكي عند حدوث تماس كهربي أو عبء مفرط فهو يعمل باال

أحد الفلزات بمقدار مختلف عن األخر فيتقوس  الفلز الذي ينثني بتأثير الحرارة عندما يمر تيار شدته كبيرة يسخن ثنائي الفلز فيتمدد

 تح الدائرة  ويف

 

 حدوث فرقعة عند تمشيط الشعر الجاف بسرعة ؟  .10

عنرررد التمشررريط يكتسرررب المشرررط شرررحنة والشعرشرررحنة مخالفرررة وبعرررد ذلرررك يحررردث تجررراذب برررين المشرررط والشرررعر ألخرررتالف الشرررحنات 

 ا يعمل تفريغ نسمعه على شكل فرقعةمم

 
  لجوء األنسان لتوصيل مجموعة من المقاومات على التوازي أو التوالي ؟ .11

عنررررررد توصرررررريل المقاومررررررات علررررررى الترررررروالي تزيررررررد المقاومررررررة الكليررررررة ويقررررررل التيررررررار الكهربرررررري وعنررررررد توصرررررريل المقاومررررررات 

 على التوازي تكون قيمة فرق الجهد ثابتة بينما يتغير قيمة شدة التيار حسب المقاومة التي يمر خاللها 

 
 سالبة ؟ تكتسب ساق الزجاج المدلوكة بالحرير شحنة موجبة بينما الحرير شحنة  .12

ألن سررررراق الزجررررراج فقرررررد بعرررررض مرررررن اليكتروناتررررره وحصرررررل نقرررررص فررررري عررررردد هرررررذه األليكترونرررررات فيصررررربح الزجررررراج أيرررررون 

موجرررررب ويكرررررون الزجررررراج مشرررررحون بشرررررحنة موجبررررره أمرررررا الحريرررررر فقرررررد اكتسرررررب بعرررررض مرررررن األليكترونرررررات مرررررن الزجررررراج 

 ن مشحون بشحنة سالبة فأصبح أيون سالب ويكو
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 ي الدوائر الكهربية ؟ يوصل الفولتميتر على التوازي ف .13

 حتى يقيس فرق الجهد الكلي 

 يوصل األميتر على التوالي في الدوائر الكهربية ؟  .14

 حتى يقيس شدة التيار الكلي 

 استخدام مصابيح الفلورسنت بدال من المصابيح العادية ؟  .15

كرررررل الطاقرررررة  ألنهرررررا تعطررررري طاقرررررة ضررررروئية أكبرررررر مرررررن الطاقرررررة الضررررروئية التررررري يعطيهرررررا المصرررررباح العرررررادي فهررررري تحرررررول

 الكهربية الى طاقة ضوئية

 عدم وصل عدد كبير من األجهزة الكهربية في مقبس واحد ؟  .16

 حتى ال يزداد الحمل على المقبس فيحدث تلف في األجهزة وحدوث حريق في المكان 

 عند تشغيل مصباح كهربي فان الطاقة الضوئية الناتجة ال تساوي الطاقة الكهربية المتحولة ؟  .17

 ن الطاقة الكهربية يتحول الى طاقة حرارية ال يستفاذ منها ألن جزأ م

 العمود البسيط بشحنة موجبة ؟  في النحاس يشحن .18

تتحرررررررك أيونررررررات الهيرررررردروجين الناتجررررررة مررررررن تررررررأين حمررررررض الكبريتيررررررك عنررررررد لرررررروح النحرررررراس وتحرررررردث  عليرررررره عمليررررررة 

يررررره شرررررحنة موجبرررررة ويصررررربح عل اخترررررزال وتتحرررررول الرررررى جزي رررررات هيررررردروجين تترررررراكم علرررررى سرررررطح لررررروح النحررررراس فتتولرررررد

 قطب موجب

 شحن البطاريات  وتفريغها قبل استخدامها عدة مرات ؟   .19

 لزيادة سعتها فيصبح سطح ألواح الرصاص اسفنجيا 

 ينصح بحفظ االعمدة الجافة في الثالجة ؟  .20

 اط المادة الفعالةمن نش ألنه يبطئ من سرعة فقدانها للطاقة وبالتالي يزيد من عمرها األفتراضي وألن التبريد يقلل         

 السؤال الخامس : ماذا يحدث في الحاالت التالية 

 اتصل عمودان كهربائيان  لهما نفس القوة الدافعة الكهربية على التوازي وكانت األقطاب متعاكسة .1

 كهربي كبير جدا يؤدي الى اتالف األعمدة  ينشأ تيار

 فولت  240اط وشغلها على فرق جهد و 480أمبير و  2علي اشترى مكواة كهربية مكتوب عليها  .2

وهللللللو نفللللللس  v 240ال يحصللللللل شلللللليل طالمللللللا أن المكللللللواة مكتللللللوب عليهللللللا  فللللللرق جهللللللد   240v=  2/  480ج= ق/ ت  = 

 فرق الجهد الذي تعمل عليه 
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  تم شحن المركم الثانوي بتيار أعلى من التيار المحدد  .3

 تتولد حرارة تجعل ألواح الرصاص تنثني وتتالمس 

 ياع ذمقاومة ثابتة في الم استخدمت .4

 يبقى صوت المذياع ثابت 

 وصل األميتر بصورة مباشرة في الدارة الكهربية  .5

 يؤدي ذلك الى اتالف األميتر 

 أمبير  2أمبير في سلك منصهر يتحمل تيار شدته  2.6مر تيار شدته  .6

 ينقطع  سلك المنصهر فورا عند التشغيل

 القوة الدافعة الكهربية ألحدهما أكبر من األخر  اتصل عمودان مثاليان على التوازي وكانت .7

 ينشأ تيار كهربي كبير جدا يسري في األعمدة فيتلفها 

 أمبير  0.01تعرض جسم األنسان لتيار كهربي شدته  .8

 لسلكضالت اليد تنقبض  بعنف على ايجعل ع                      

 السؤال السادس : 

 18 10×6.25 ×= ش   n     : ت =  ش / ز        أكمل الجدول  -1 

ليكترونات عدد اال

  nاليكترون()

 كمية الشحنة

 ش ) كولوم (

 الزمن

 ز ثانية ( )

 شدة التيار

 ت ) أمبير (

75 .18×1018 3 3 1 

50 ×10 81 8 4 2 
 

 قارن بين كل مما يأتي حسب ماهو مطلوب  -2

 الفولتميتر األميتر وجه المقارنة

 التركيب
وصول على التوازي مع سلك على شكل ملف م

 مقاومة صغيرة 

سلك على شكل ملف موصول على التوالي مع 

 مقاومة عالية 

 قياس فرق الجهد الكهربي قياس شدة التيار الكهربي  الوظيفة

 الفولت  األمبير وحدة القياس

 عالية  صغيرة  قيمة المقاومة الداخلية

 ازيالتو التوالي طريقة التوصيل في الدوائر الكهربية

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

 قارن بين كل مما يأتي حسب ماهو مطلوب -3

 العمود الثانوي العمود الجاف وجه المقارنة

 التركيب

قطب سالب )المصعد ( الخارصين  قطب موجب ) 

المهبط ( الكربون المادة الكهرلية مزيج من 

كلوريد األمونيوم وكلوريد الخارصين و ثاني 

 المنغنيزأكسيد 

مجموعة ألواح  ( المصعد) سالب قطب

مجموعة (  المهبط)  موجب قطب  الرصاص

 الكهرلية المادة ألواح ثاني أكسيد الرصاص

 محلول حمض الكبريتيك 

 كيميائية الى كهربية  كيميائية الى كهربية  تحوالت الطاقة

 كبيرة  صغيرة  الطاقة الكهربية الناتجة

 ة شحنه يمكن اعاد ال يمكن اعادة شحنه  امكانية اعادة الشحن
 

 قارن بين كل مما يأتي حسب ماهو مطلوب -4 

 التوازي التوالي وجه المقارنة

 التعريف
طريقة يتم فيها توصيل األقطاب  

 الموجبة للبطارية مع األقطاب السالبة 

طريقة يتم فيها نوصيل األقطاب الموجبة 

 للبطارية مع بعضها واألقطاب السالبة مع بعضها 

 يتجزأ  جزأ ال يت التيار الكلي

 ال يتجزأ  يتجزأ  فرق الجهد
 

 قارن بين كل مما يأتي حسب ماهو مطلوب -5

 متابع نقص التيار المنصهر الكهربي وجه المقارنة

 وجه الشبه
يفتح الدائرة الكهربية عند حدوث 

 ماس كهربي أو عبء مفرط 

 حدوث عند الكهربية الدائرة يفتح

 مفرط عبء أو كهربي ماس

 فوجه األختال
يفتح الدائرة الكهربية عندما تزداد 

 شدة التيار

 تنقص عندما الكهربية الدائرة يفتح

 التيار شدة

 قارن بين كل مما يأتي حسب ماهو مطلوب -6  

 المدفأة المكواة وجه المقارنة

 تحول الطاقة الكهربية الى حرارية  تحول الطاقة الكهربية الى حرارية  وجه الشبه

 وجه األختالف
طاقة المستهلكة في المكواة أقل ال

 من الطاقة المستهلكة في المدفأة 

 أكبر المدفأة في المستهلكة الطاقة

 المكواة في المستهلكة الطاقة من

 

                 السؤال السابع : اجب عن المسائل الحسابية التالية 

                                                                    في الشكل المقابل احسب .1

                                                                                      Ω 6=   2+ 4 = المقاومة الكلية -ا

                                                    A 2=  12/6ج/م = =  شدة التيار المار في الدائرة  -ب

             ) التيار ال يتجزأ( Ω  =  2 A 4تيار المار في المقاومة شدة ال -ج

 4V=2×2م = ×ت=   Ω 2فرق الجهد بين طرفي المقاومة  -د

                                            V 8= 4×2م = ×ت=  Ω 4فرق الجهد بين طرفي المقاومة  -ـه

12V 

2Ω 

 

 

4Ω 
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                                                                                                                                     في الشكل المقابل احسب .2

                                                                                        Ω  4/3= ك=م 3/4=1/4+  2= ا/كم/ 1   =المقاومة الكلية  -ا

  9A=  3/4× 12ج/ م = =   الدائرةشدة التيار المار في  -ب

                              6A= 2/  12ج/م = =  Ω2شدة التيار المار في المقاومة  -ج

 3A=  4/  12ج/م = =  Ω 4شدة التيار المار في المقاومة  -د

 أ () فرق الجهد ال يتجز  Ω V  =12 2المقاومة  فرق الجهد بين طرفي -هـ

 1.59النحللللللاس ة مقاومللللللعلمللللللا بللللللأن  2م 0.002كللللللم ومسللللللاحة مقطعلللللله 2احسللللللب مقاومللللللة سلللللللك مللللللن النحللللللاس طوللللللله  .3

×10 -6 Ω . م = =  مسp ×  = 101× 2( / 5 10×2) × 6-10× 1.59ل / س =Ω0.0159 

 

                                                            في الشكل المقابل احسب .4

                  V 5   =  لدافعة الكهربية الكليةالقوة ا   -ا

                                         Ω 0.2 = 2/  0.4عدد األعمدة =  /د م   =  المقاومة الداخلية المكافئة -ب   

                                                A 1. 7= 82.+  .20/  5= خ + مد م /د = ق  شدة التيار الكلي -ج   

 تالي:في الشكل ال  .5

  احسب:

                                                       V 6  =   3+  3 = القوة الدافعة الكهربية الكلية -ا

 Ω 0.6=  0.3+  0.3  =المقاومة الداخلية المكافئة -ب

 A 1.3=  4+  0.6/  6= خ+ مد م /د ق=  شدة التيار الكلي -ج

                                                  من خالل الرسم البياني المقابل .6

 2=4.5/  9ظاه = المقابل / المجاور =  =أحسب ميل الخط المستقيم  -ا

 شدة التيار الكهربي= ما الكمية الفيزيائية التي يمثلها الخط المستقيم  -ب

 لوم كو 2ما الزمن الالزم لمرور شحنة مقدارها  -ج

 4.5الى  2.5 – 2- 1.5 – 1 – 0.5-0عند تقسيم محو السينات الى قيم 

  9الى  6- 5- 4- 3- 2 -1 -0قيم  الى الصادات محو تقسيم عند

ميلللللل خللللط المسللللتقيم ثلللللم نسللللقط عملللللودعلى محللللور السلللللينات علللللى محللللور الصلللللادات فيقطللللع  كوللللللوم2نسللللقط عمللللود ملللللن عنللللد 

 فيقطعه عند الرقم ا ثانية 

Ω0.4 

  

 

5V 

Ω2.8  

 

Ω0.4  

 

5V 

9 

6 

3 

0 

1.5 3 4.5 

 الزمن بالثانية

الش
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يكر

وكو

 لوم

Ω4  
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25 
 

      فولت وضح بالرسم كيف نحصل 1.5كهربائية القوة الدافعة الكهربية لكل منهما أعمدة  6لديك  .7

          فوللللت 4.5 كهربائيلللة دافعلللة قلللوة -ب            فوللللت 6 كهربائيلللة دافعلللة قلللوة -ا     .8

                                                                       

 

 

 أوم أوجد  0.6فولت والمقاومة الداخلية لكل عمود  6د. ك لكل عمود  في الشكل التالي ق . .9

 Ω 0.2=  3/   0.6عدد األعمدة =  /د = م المقاومة الداخلية المكافئة -ا

            موصلة على التوازيألن األعمدة    V 6= دق  القوة الدافعة الكهربية الناتجة -ب

 2.4A=   2.3+  0.2/  6= خ + مد ق د / م=  شدة التيارالمار في الدائرة -ج         

 

 

 

 أمبير أحسب  5فولت ويمر به تيار شدته  240كهربي يعمل على فرق جهد  زجها .10

 Ω 48=  5/  240ج /ت =   =مقاومة الجهاز  -ا

 واط 1200=  5 × 240ت =×= ج قدرة الجهاز -ب

 ساعات يوميا  3الطاقة التي يستهلكها الجهاز عندما يعمل  -ج

 كيلو واط . ساعة  3.6=  3×0100/  1200ز =  × 1000/  = ق

 شيكل   1تكلفة األستعمال لمدة شهر اذا كان سعر الكيلو واط . ساعة  -د

 شيكل  108=  1 ×يوم  30 × 3.6ثمن الكيلو واط . ساعة =  ×= ط المتحولة 

يلللللار منصلللللهر يتحملللللل شلللللدة تيلللللار للللللذلك يترتلللللب اخت 5Aيملللللر فلللللي الجهلللللاز شلللللدة تيلللللار =  المنصلللللهر المناسلللللب للجهلللللاز  -ـهللللل

 A 5.5أعلى بقليل وليكن 

 

 

 

 

Ω2.3م خ=   
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،  2مللللللم2سلللللم ومسلللللاحة مقطعللللله  100أيهملللللا يوصلللللل التيلللللار الكهربلللللي بصلللللورة أفضلللللل سللللللك ملللللن النحلللللاس طولللللله  .11

 10بللللللأن المقاومللللللة النوعيللللللة للحديللللللد  علمللللللاً ،  2ملللللللم 4سللللللم ومسللللللاحة مقطعلللللله  80أم سلللللللك مللللللن الحديللللللد طوللللللله 

 مل ( 10سم = 1)      سم .أوم  6- 10× 1.59 وللنحاس 6- 10×

 Ω  5-10×795=   -2 10×2/    100  ×  -106 × 1.59ل / س =  × pم للنحاس  =                 

  Ω -2 10× 2=  2- 10× 4/  80 × -6   10× 10= س/  ل×  p=   م للحديد                

 من موصلية الحديد <فموصلية النحاس   من مقاومة الحديد  >مقاومة النحاس             

 

 

 كون خارطة مفاهيمية من المفاهيم األتية  .12

فللللللرق  –كيلللللللو واط . السللللللاعة  –شللللللدة التيللللللار  –الطاقللللللة الضللللللوئية  –الطاقللللللة الكهربيللللللة  –قللللللدرة الجهللللللاز  –الطاقللللللة 

 الطاقة الحرارية –المصباح  –المكواة  -المقاومة  –الجهد 

 الطاقة                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطاقة الكهربية 

 المصباح

 

 المكواة  قدرة الجهاز 

 فرق الجهد 

 الطاقة الضوئية  الطاقة الحرارية 

 كيلو واط . ساعة  شدة التيار  المقاومة 
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 الوحدة السابعة 

 النبات الزهري وتركيبه 

 الفصل االول : األنسجة النباتية 

 *أنواع األنسجة النباتية 

 الفصل الثاني: أجزاء النبات الزهري 

 * المجموع الجذري

 * المقطع الطولي في الجذر

 * التركيب الداخلي للجذر

 * وظائف الجذر 

 * المجموع الخضري

الساق*   

 * الورقة

 * تركيب الثغر وأهميته

 الفصل الثالث : الهرمونات النباتية 

 * اكتشاف الهرمونات النباتية

 * أنواع الهرمونات النباتية 
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 السؤال األول : أكمل الفراغ 

 هو مجموعة من الخاليا المتشابهة في الشكل والتركيب وتشترك في أداء وظيفة معينة  النسيج       .1

 مرستيمية لنسيج المولد من خاليا يتكون ا .2

 كبيرةوفجواتها العصارية   صغيرة نسبياوأنويتها   رقيقة الجذريتكون النسيج البرنشيمي من خاليا حية  .3

 في النبات  الدعم واألسنادويساهم بوظيفة  االنثناءيمكنه  قويتتميز خاليا النسيج الكولنشيمي بأنه نسيج  .4

 على جدر الخاليا االسكلرنشيمية  اللجنينو  السليلوزتترسب مادتي  .5

 األلياف وخاليا برانشيمية و  خاليا مرافقةو  أنابيب غرباليةي من أربعة أنواع من الخاليا ه اللحاءيتكون  .6

بينمللللللا االنابيللللللب الغرباليللللللة والخاليللللللا المرافقللللللة مللللللن مكونللللللات  الخشللللللب األوعيللللللة الخشللللللبية والقصلللللليبات مللللللن مكونللللللات  .7

 اللحاء 

  األمتصاصوالتثبيت يتي و يكون لها دور في عمل  المحيط الدائر البريسيكلمن منطقة  تنشأ الجذور الثانوية .8

 وهي الطبقة الخارجية للجذر  البشرة من خاليا  الشعيرات الجذريةتمتد منطقة  .9

وتسلللللمي السلللللاق التلللللي لهلللللا نخلللللاع  خلللللزن الملللللواد الغدائيلللللةووظيفته برانشللللليميةملللللن خالياالنخلللللاع فلللللي السلللللاق  يتكلللللون .10

 جوفاء ليس لها نخاع  والتي  مصمتة

  العرضيةو األبتدائيةو الوتديةمن أنواع الجذور  .11

 تثبيت النبات في التربة و  امتصاص الماء واألمالحمن وظائف الشعيرات الجذرية  .12

  المنطقة الجرداءمن الشعيرات تسمى  عندما تموت الشعيرات الجذرية كبيرة السن يتكون مكانها منطقة خالية .13

 غير حية   اسكلرانشيميةحية  وخاليا  برانشيمية في الساق من خاليا  يئريتكون المحيط الدا .14

 السفلىواللحاء جهة البشرة   العليا  الوعائية بالورقة تقع جهة البشرةالخشب الموجود في الحزم  .15
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 جبراليستخرج هرمون الجبريلين من فطر  .16

  الوعائيةاألسطوانة و  القشرةو  البشرةيتكون جذر نبات دوات الفلقتين من  .17

 مرتبة على شكل أنصاف أقطار متبادلة  اللحاءو     الخشبتشمل الحزم الوعائية على مجاميع  .18

 البرتقالو السرو و  الزيتونمن أنواع السيقان الهوائية  .19

  ساق أرضيةبينما البطاطا المالحة   جذرتعتبر البطاطا الحلوة  .20

  السالمية يطلق على المسافة بين كل عقدتين متجاورتين في الساق .21

  المرورالخاليا التي ال يحاط جذرها بمادة شمعية في البشرة الداخلية للجذر تسمى خاليا  .22

 النضوجتظهر الفروع واألوراق في الساق من منطقة  .23

 تمنع نفاد الماء   الكيوتينتغطي خاليا البشرة في الساق بمادة شمعية تسمى  .24

  منع نفاد الماءو الخارجية و  ةاألنسجة الداخليحماية من وظائف البشرة في الساق  .25

وهللللللي تقابللللللل  الغللللللالف النشللللللويتسللللللتبدل الطبقللللللة الداخليللللللة للقشللللللرة فللللللي السللللللاق بخاليللللللا تقللللللوم بخللللللزن النشللللللا تسللللللمى  .26

 في الجذر األندوديرمسطبقة 

 النصلو العنقو القاعدة تتكون الورقة من .27

 األسفنجيةوالعماديةيتكون النسيج المتوسط من طبقتين هما  .28

يعملللللل عللللللى هلللللرم النبلللللات وسلللللقوط  األثيللللللينيعملللللل عللللللى تكبيلللللر حجلللللم الثملللللار بينملللللا هرملللللون  تالجبريلينلللللاهرملللللون  .29

 األوراق 

 فنتالعالم الذي استطاع استخالص هرمونات نباتية وأسماها باألكسين هو  .30
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 السؤال الثاني : أكتب المصطلح العلمي 

 دة ( خاليا قادرة على األنقسام وتكوين خاليا جديالخاليا المرستيمية )  .1

 ( خاليا متشابهة في الشكل والتركيب وتشترك في أداء وظيفة معينة النسيج )  .2

( صلللللللف ملللللللن الخاليلللللللا البرنشللللللليمية الطويللللللللة الضللللللليقة والمتعاملللللللدة ملللللللع خاليلللللللا البشلللللللرة العليلللللللا الطبقلللللللة العماديلللللللة )  .3

 وتحوي عدد كبير  من البالستيدات الخضراء 

ية غيللللللر متراصللللللة وغيللللللر منظمللللللة وتحللللللوي عللللللدد مللللللن ( عللللللدة صللللللفوف مللللللن خاليللللللا براتشلللللليمالطبقللللللة األسللللللفنجية  )  .4

 البالستيدات الخضراء 

( انتقلللللللال الملللللللاء ملللللللن المحاليلللللللل قليللللللللة التركيلللللللز بالملللللللذاب اللللللللى محاليلللللللل عاليلللللللة التركيلللللللز الخاصلللللللية األسلللللللموزية  )  .5

 بالمذاب عبر غشاء شبه منفذ 

  عادة فوق سطح التربة( محور النبات الذي يحمل األوراق واألزهار وينمو الساق  )  .6

 مواد كيميائية يفرزها جسم النبات لتساعده في القيام بوظائفه   ( الهرمونات )  .7

 ( نمو النبات في اتجاه الضوء األنتحاء الضوئي )  .8

 ( نمو الجذر بعيدا عن الضوء األنتحاء األرضي)  .9

 ( خاليا رقيقة الجذر وأنويتها صغيرة نسبيا وفجواتها العصارية كبيرة الخاليا البرنشيمية  )  .10

 ( خاليا أويتها صغيرة نسبيا جدرها سميكة بصورة غير منتظمة خاصة في الزوايا الخاليا الكولنشيمية )  .11

 ( خاليا ناضجة غير حية لها جدر سميكة يترسب عليها السليلوز واللجنين الخاليا األسكلرنشيمية  )  .12

 ( المسافة بين كل عقدتين متتاليتين               السالمية   )  .13

 ( جزء منتفخ يصل الورقة بالساق                 اعدةالق )  .14

 ( جزء من الورقة يصل النصل بالقاعدة       العنق   )  .15

 ( خاليا تحيط بالقمة النامية في جذر النبات وتسهل اختراقه للتربة القلنسوة  )  .16

 لة انبانت البذور ( مواد بروتينية تعمل على انقسام الخاليا وتشجيع النمو في مرحالسايتوكاينينات )  .17
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( حلقللللللات تتكللللللون فللللللي السللللللاق كللللللل عللللللام نتيجللللللة ألنقسللللللام نسلللللليج الكللللللامبيوم وتكللللللوين خشللللللب الحلقللللللات السللللللنوية  )  .18

 ولحاء جديد 

 

 ( هرمون نباتي يسبب حدوث ظاهرة األنتحاء الضوئي األوكسين )  .19

 ناء الضوئي زائدة جانبية خضراء تقوم معظم خالياها بعلية صنع الغداء عن طريق الب(  الورقة  )  .20

 

 ( نوع من الخاليا مسئولة عن فتح وغلق الثغور  الخاليا الحارسة  )  .21

 ( عامل من العوامل الخارجية يؤثر تأثيرا قويا على فتح وغلق الثغور الضوء )  .22

بخليتللللللللين بيضللللللللاويتي الشللللللللكل تحتويللللللللان علللللللللى بالسللللللللتيدات تسللللللللميان فتحللللللللة صللللللللغيرة محاطللللللللة (  الثغر  )  .23

 بالخليتين الحارستين 

 

( طبقللللللة خارجيللللللة ناتجللللللة عللللللن تحللللللول البشللللللرة فللللللي فتللللللرة النمللللللو الثللللللانوي وتعمللللللل علللللللى حمايللللللة  القلف  )  .24

 الشجرة من الحشرات واالمراض 

 

 ( مجاميع الخشب واللحاء مرتبة على أتصاف أقطار متبادلة الحزم الوعائية  )  .25

 فدة للماء ( أخر صف من القشرة في الجذر تحاط خالياها بحلقة شمعية غير من األندوديرمس  )  .26

 عبارة عن خشب كبير وخشب كبير يمكن معرفة عمر الشجرة من خاللها (  حلقات سنوية  )  .27

 ( تقوم بنقل الماء واألمالح عن طريق النقر الحافية القصيبات  )  .28

 ( خاليا حية ذات أنوية تحيط تقع بجانب األنابيب الغربالية تمدها بالطاقة الخاليا المرافقة  )  .29

 هرمون يعمل على سقوط األوراق عند زيادة تركيزه     (االيثيلين )  .30
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جابة الصحيحةالسؤال الثالث : ضع دائرة حول رمز اإل  

 يتكون النسيج المولد من خاليا  .1

 اسكلرنشيمية  -كولنشيمية         د -ج      مرستيمية  -ببرنشيمية      -ا

 تسمى خاليا القمة النامية في الجذر والساق  .2

  مرستيمية -دكلورنشيمية       -كولنشيمية       ج  -ية    ببرنشيم -ا

 مواد كربوهيدراتية معقدة التركيب تترسب على جدر خاليا االنسجة النباتية خاصة االسكلرنشيمية .3

 السيوبرين -د      البكتين -ج       السليلوز واللجنين -ب  السليلوز -ا

 الخاليا التي ال تدخل في تركيب الخشب  .4

 القصيبات  -د         المرافقة   -ج  األوعية الخشبية  -ب  لبرنشيميةا -ا

 نسيج وعائي ينقل الغداء الجاهز والمصنع في األوراق الى جميع أجزاء النبات  .5

 األلياف  -د  اللحاء -ج  القصيبات -ب  الخشب -ا

 قامت نداء بفحص ورقة نبات فالحظت أنها تتكون من عدة أجزاء ما عدا  .6

 النصل  -د  العنق -ج  النخاع -ب  عدةالقا -ا

 حلقة يكون عمر هذه الشجرة  14شجرة زيتون مجموع أعداد الخشب الصيفي والربيعي فيها  .7

 سنوات  9 -د  سنوات 7 -ج  سنوات 5 -ب  سنوات 4 -ا

 ضوء مواد كيميائية لها دور أساسي في عملية نمو النبات واستجابتها للعديد من المؤثرات الخارجية مثل ال .8

 األلياف النباتية  -د        الهرمونات النباتية -األمالح المعدنية        ج -االنزيمات         ب -ا

 عندما تموت الشعيرات الجذرية كبيرة السن يتكون مكانهامنطقة خالية من الشعيرات تسمى  .9

 القمة النامية  -د    الجرداء المنطقة -جمنطقة الشعيرات الجذرية        -منطقة الجذور الثانوية      ب -ا

 جزء منتفخ يصل الورقة بالساق  .10

 برعم ابطي  -د  النصل -ج  العنق -ب  القاعدة -ا
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 تعتبر الخاليا الحجرية التي تتواجد أمثلتها في ثمار األجاص وجوز الهند من  .11

 الخشب  -د  السكلريد -ج النسيج البرنشيمي -ب  االلياف -ا

 ل من أمثلتها ألياف الكتان خاليا مستطيلة مدببة الشك .12

  االلياف  -د االوعية الخشبية -ج  القصيبات -ب  السكلريد -ا

 تسمى الخاليا التي تمد األنابيب الغربالية بالطاقة  .13

 عمادية  -د برنشيما اللحاء  -ج  مرافقة -ب  مرستيمية -ا

 من خاليا مرستيمية ن يطلق على البرعم الطرفي الذي يتكو .14

  القمة النامية -د منطقة تخصص األنسجة -ج منطقة األستطالة -ب جمنطقة النضو -ا

 هرمون ينفر من الضوء على الرغم من أن الضوء مهم وضروري لصنعه  .15

 الجبريلين -د      االوكسين -ج    السايتوكاينين    -ب    األيثيلين   -ا

 لنحافظ على نضارة الفواكه والخضروات المقطوعة تغمس في محلول  .16

 األيثيلين  -د   الجبريلين   -ج      السايتوكاينين -ب  وكسين    األ -ا

 من انواع الهرمونات النباتية  .17

  جميع ماسبق-د    الجبريلين    -ج   السايتوكاينين     -ب     IAA -ا

 هرمون األوكسين النباتي هو   .18

 أندول حمض النيتريك  -د  يتيكأندول حمض الكبر  -أندول حمض الهيدروكلوريك ج -ب  أندول حمض الخليك -ا

 تنشأ الشعيرات الجذرية من  .19

 المحيط الدائر  -د البشرة الداخلية -ج  القشرة -ب        البشرة -ا

         الخاصية التي يوضحها الرسم التالي .20

                                        الخاصية الشعرية -ب          الخاصية األسموزية -ا

 خاصية الطفو  -قل النشط                   دالن -ج

غشاء سلوفان 

 سلوفان

محلول قليل 

 التركيز  

 اتجاه انتقال الماء

محلول عالي 

 التركيز  
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 ،قللللام عللللالء بللللالنظر مللللن خللللالل المجهللللر لشللللريحة نباتيللللة فالحللللظ طبقللللة الكيللللوتين التللللي تعلللللو صللللف مللللن الخاليللللا المتراصللللة .21

 ومجموعة من الخاليا الضيقة وتحصر بينها فراغات واسعة فمن المحتمل أن تكون الشريحة 

 ذرة لب -د  لورقة -ج  لساق –ب   لجذر -ا

 تعمل على نقل الماء واالمالح من خالل النقر الحافية  .22

  القصيبات -د الخاليا البرانشيمية -ج الخاليا المرافقة -ب األوعية الخشبية -ا

 النبات الذي لديه جذر عرضي  .23

 الخبيزة  -د  البصل  -ج  البندورة -ب  الفول -ا

 يعزى معظم النمو الطولي للجذر الى  .24

 المنطقة الجرداء  -منطقة القمة النامية   د -منطقة الشعيرات الجذرية   ج -ب  منطقة األستطالة -ا

 توجد خاليا المرور في  .25

 قشرة الساق  -د  قشرة الجذر -ج  بشرة الساق -ب  بشرة الجذر -ا

 الطبقة الداخلية من خاليا قشرة الساق تقوم بتخزين المواد الكربوهيدراتية  .26

 األندودرمس  -د  البريسيكل -ج  اللحاء -ب الغالف النشوي -ا

 الجزء األخضر من الورقة وله عدة أشكال  .27

 برعم ابطي  -د  النصل -ج  العنق -ب  القاعدة -ا

 توجد الثغور في  .28

 النسيج المتوسط -د  ب( معا -)ا -ج  البشرة السفلى -ب البشرة العليا -ا

 لتسريع نضج الموز وجعل لونه اصفر يستخدم هرمون  .29

 األوكسين  -د  الجبريلين -ج  االيثيلين -ب ينالسايتوكين -ا

 ات من فطر ناستخلصت الجبريلي .30

 الخميرة -د  جبريالء -ج  عيش الغراب -ب  البنسيليوم -ا
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 :علل لما يأتي السؤال الرابع:

 سميت األنسجة المولدة بهذا االسم؟ .1

 ألن لخالياها القدرة على األنقسام وتكوين خاليا جديدة 

 ية ذات أنوية كبيرة ؟الخاليا المرستيم .2

 وحتى تنتقل الصفات الوراثية من الخلية األصلية الى الخاليا الجديدة حتى تساعدها في عملية األنقسام 

 يسمى النسيج البرنشيمي أحيانا بالنسيج الكلورنشيمي ؟  .3

تسلللتطيع القيلللام بعمليلللة  ان بعلللض الخاليلللا البرنشللليمية تحتلللوي عللللى بالسلللتيدات خضلللراء تسلللمى فلللي هلللذه الحاللللة خاليلللا كلورنشللليمية

 البناء الضوئي 

 يعتبر النسيج المولد نسيج معدوم الفراغات البينية ؟ .4

 ألن الخاليا المرستيمية  التي يتكون منها النسيج المولد وظيفتها فقط األنقسام 

 يتواجد بين خاليا النسيج البرنشيمي فراغات بينية ؟ .5

 للتهوية وخزن المواد الغدائية 

 يمي أهمية في النبات ؟ للنسيج الكولنش .6

 ألنه نسيج قوي ويمكنه األنثناء ويساهم بوظيفة الدعم واألسناد في النبات 

 الغداء في النبات ؟للخاليا المرافقة أهمية في نقل  .7

تسللللاعد فللللي نقللللل الغللللداء وهللللي تحتللللوي علللللى البالسللللتيدات الخضللللراء  ATPبالطاقللللة علللللى شللللكل ألنهللللا تمللللد األنابيللللب الغرباليللللة 

 يا والميتوكندر

 االنابيب الغربالية ال تحتوي على أنوية ؟  .8

 حتى يسهل عملية انتقال الغداء 

 أوعية الخشب أكثر كفاءة من القصيبات في نقل الماء واالمالح ؟  .9

 ألن األوعية الخشبية تشكل في نهايتها الطرفية أنبوبا وعائيا دقيقا ومستمرا 
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 ؟تموت معظم النباتات عند زراعتها في تربة مالحة  .10

ألن وجلللود النبلللات فلللي وسلللط علللالي التركيلللز بلللاألمالح يلللؤدي اللللى انتقلللال الملللاء ملللن داخلللل النبلللات )أقلللل تركيلللز ( اللللى خارجهلللا ) أعللللى 

 تركيز (

 تفرز القلنسوة مادة غروية عديدة التسكر ؟ .11

 تعمل على تلين التربة لتسهيل اختراق الجذر 

 نا من البعيدة عنها ؟ تعتبر الشعيرات الجذرية القريبة للقمة النامية أصغر س .12

 ألن القمة النامية هي المسؤولة عن األنقسامات المتتالية وتكوين الشعيرات الجذرية الجديدة 

 تكون مجاميع الخشب على شكل مثلثات راسها الى الخارج ؟ .13

 حتى تحمي النخاع ويستطيع النبات تخزين الغذاء 

 شرة الساق ؟توجد بشرة داخلية في قشرة الجذر وال يوجد مثلها في ق .14

 ألن البشرة الداخلية في الجدر تعمل على تنظيم مرور الماء من القشرة الى داخل الجدر 

 يصعب فصل الجذر الثانوي عن الجذر االبتدائي ؟  .15

 ألنها تتكون من طبقة البريسيكل داخل الجذر ويشبه الجذر األصلي في التركيب 

 احتواء النسيج العمادي على بالستيدات خضراء ؟  .16

 تى تساعد على عملية البناء الضوئي ح

 الفجوات العصارية في الشعيرات الجذرية ذات تركيز عالي ؟ .17

 لتكون قادرة على امتصاص الماء حسب الخاصية األسموزية 

 طبقة الكيوتين في البشرة العليا أكثر سمكا من تلك الموجودة في البشرة السفلى ؟ .18

 يا حتى تحافظ على النبات وحتى تكون كمية النتح قليلة وال تضر النباتألن النتح يتم في البشرة السفلى وليس العل

 انحناء الساق نحو الضوء ؟  .19

 ألن هرمون األوكسين يعمل على تشجيع عملية األنقسام المتساوي في الخاليا تحت القمة النامية ويسرع في استطالتها 

 ؟خاليا الخشب في الربيع واسعة وكبيرة وفي الصيف ضيقة وصغيرة  .20

 وفي الصيف ارتفاع درجة الحرارة بسبب توافر الرطوبة في الربيع 
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 يعتبر الكامبيوم سببا رئيسيا لزيادة سمك الساق ؟ .21

 ثانويين  ألنه ينقسم باستمرار ليكون خشب ولحاء 

 تغمس الفواكه والخضروات في محلول السايتوكينين ؟ .22

 للمحافظة على نضارتها

 ينمو بدرجة أقل من المواجه للضوء ؟الجانب البعيد عن الضوء في الجذر  .23

فيسلللتطيل الجلللزء القريلللب ملللن الضلللوء بسلللبب بعيلللدعن الضلللوء يمنلللع االسلللتطالة والنملللو للخاليلللا فلللي الجانلللب الألن هرملللون األوكسلللين 

 نقص كمية األوكسين فيه 

 وجود الخاليا المرافقة بجوار األنابيب الغربالية ؟ .24

 عملها تزود األنابيب الغربالية بالطاقة الالزمة ل

 يحيط بالقمة النامية في الساق طبقة من مادة شمعية ؟ .25

 خدش الخاليا منع  –منع الحشرات  –تمنع نفاذ الماء 

 شكل القلنسوة انسيابي ؟ .26

 ليساعد في اختراق التربة 

 الشعيرات الجذرية للنباتات الصحراوية ذات ضغط اسموزي عالي ؟ .27

اسلللموزي علللالي فلللي النبلللات نلللوع ملللن التكيلللف تمكلللن النبلللات ملللن امتصلللاص  ألن الملللاء قليلللل فلللي النبتلللة الصلللحراوية ووجلللود ضلللغط

 الماء حتى لوكان قليل 

 لبعض السيقان القدرة على القيام بعملية البناء الضوئي ؟ .28

 ألن خاليا القشرة في  سيقان بعض النباتات  تحتوي على بالستيدات خضراء مثل سيقان النباتات العشبية 

 سميكة ؟جذر الخاليا االسكلرنشيمية  .29

 بسبب ترسب مادتا السليلوز واللغنين عليها 

 عدد الثغور في البشرة العليا أقل من البشرة السفلى ؟ .30

    ألن البشرة العليا أكثر عرضة للشمس من البشرة السفلى لتقليل عملية فقد الما
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ماذا يحدث في الحاالت التالية  السؤال الخامس :   

 األنابيب الغربالية في اللحاء عدم وجود الخاليا المرافقة بجانب  .1

 في نقل الغداء ال تتم عملية انتقال الغداء ألن الخاليا المرافقة تمد األنابيب الغربالية بالطاقة الالزمة لعملها 

 عدم وجود النسيج األسكلرنشيمي في النبات .2

 تصبح األنسجة الداخلية للنبات معرضة للهالك 

 التهام دودة األرض لجذر نبات الفول  .3

 تللللللك. الغذائيلللللة بالعناصلللللر غنيلللللة كفضلللللالت تُخرجهلللللا و المتسلللللاقطة الصلللللغيرة األشلللللجار أوراق بإلتهلللللام علللللادة األرض دودة تقلللللوم

 .النبات قبل من لإلمتصاص قابلة مواد لتصبح التربة في الميكروبات بواسطة ذلك بعد تتحل العضوية المواد أو العناصر

 شب في الحزم الوعائية بالساق تأكل شريط الكامبيوم بين مجاميع اللحاء والخ .4

 ال يتكون مجاميع الخشب واللحاء جديدة 

 تلف الخاليا الحارسة في الثغور  .5

 ختالل في عملية البناء الضوئي يترتب عليها قلة تكوين السكر والتنفس والنتحا

 زيادة تركيز هرمون الجبريلين في النبات  .6

 زيادة في تشجيع انبات البذور  –وزيادة في طول الساق  –زيادة تكبير حجم الثمار 

 زرع نبات في تربة مالحة  .7

 يموت النبات ألن الماء يخرج من الجدر الى التربة عكس الخاصية األسموزية 

 قطعت القمة النامية للساق  .8

 يقف نمو النبات الى أعلى 

 انقسام شريط الكامبيوم في الساق  .9

 لساق يؤدي الى تكوين الخشب واللحاء ويؤدي الى زيادة سمك ا

 

 

 

 



 
 

39 
 

 لم تكن خاليا األندوديرمس محاطة بمادة شمعية .10

 ينتقل الماء بطريقة عشوائية وعدم انتظام وصوله للخشب 

 زيادة عدد الشعيرات الجذرية الميتة في الجذر  .11

 تتسع المنطقة الجرداء 

 عدم افراز القلنسوة في الجذر للمادة الغروية عديدة التسكر  .12

 ة يصعب على الجدر اختراقه للترب

 وضع نبات في مكان يدخله الضوء من اتجاه واحد فقط .13

 انحناء ساق النبات نحو الضوء 

 أصبح جذر خاليا البشرة في الجذر مغطى بطبقة شمعية .14

 يمنع دخول الماء الى الجدر 

 أصبح عدد الثغور في البشرة العليا أكثر من السفلى  .15

 كمية الماء المفقودة كثيرة                     

 راز هرمون األوكسين في الساق نقص اف .16

 والتقليل من استطالتها والتقليل من عملية األنتحاء الضوئي –التقليل من عملية األنقسام المتساوي للخاليا 

 نزع اللحاء من ساق نبات .17

  يموت النبات لعدم وصول العصارة الناضجة الى أجزاء النبات 

 الخاليا المرستيمية ذات أنوية صغيرة  .18

 قسام في الخاليا وعدم انتقال العوامل الوراثية بصورة كاملة مؤدية الى اختالف الخلية األصليال يحدث ان

 الفجوات العصارية في الشعيرات الجذرية ذات تركيز منخفض .19

 عدم دخول الماء الى الشعيرات الجدرية بكمية كافية 

  العليا طبقة الكيوتين في البشرة السفلى أكثر سمكا من تلك الموجودة في البشرة .20

 تقل عملية التهوية وتقل عملية تبادل الغازات والتنفس 
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 السؤال السادس : 

 ستنتاجكتب المشاهدة واالاتمعن في الشكل المقابل و .1

                                                                                       انحناء ساق النبات نحو الضوء   المشاهدة / 

 هرمون األوكسين يعمل على األنتحاء الضوئي للساق  /ستنتاج اال

 للضوء ؟ بين بالرسم اتجاه نمو كل من الجذر والساق بعد تعرضهما .2

 

 

 

  

 ساق                               جذر           

 كال مما يأتي: قارن بين السؤال السابع

 المحيط الدائر بالساق المحيط الدائر بالجذر وجه المقارنة

 عدة صفوف صف واحد  عدد الصفوف الخاليا

 برانشيمية  نوع الخاليا
اسكلرنشيمية  –برانشيمية حية 

 غير حية

 حماية األنسجة الداخلية والتهوية تكوين الجذور الثانوية  الوظيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحزم الوعائية بالساق ئية بالجذرالحزم الوعا وجه المقارنة

 نصف قطر واحد  أنصاف أقطار متبادلة  ترتيب مجاميع الخشب واللحاء

 الداخلرأسها الى  رأسها للخارج  اتجاه رأس مثلث الخشب

 وظيفة شريط الكامبيوم

ينقسم باستمرار ليكون خشب 

ولحاء ثانويين مسببا نمو 

 الجذر بالسمك 

 تنقسم خالياه لتعطي خشب

جديد ولحاء جديد مسبب نمو 

 الساق بالسمك 

 ضوء الشمس

 جذر
 ساق
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 الطبقة األسفنجية الطبقة العمادية وجه المقارنة

 تحت الطبقة العمادية تحت البشرة العليا  الموقع بالنسبة للبشرة العليا

 غير منتظم  ضيقة ومتعامدة  شكل الخاليا

 عدة صفوف صف واحد  عدد الصفوف

 كثيرة  ة قليل الفراغات البينية

 الوظيفة
عملية البناء القيام بتساعد على 

 الضوئي

تقوم بعملية البناء الضوئي 

 والتهوية

 

 

 البشرة السفلى في الورقة البشرة العليا في الورقة وجه المقارنة

 أكثر عدد الثغور أقل عدد الثغور  عدد الثغور

 أقل سمك  أكثر سمك  سمك طبقة الكيوتين

 أقل لمعان ن أكثر لمعا اللمعان

 

 اللحاء الخشب وجه المقارنة

 المكونات
خاليا  –قصيبات  –أوعية خشبية 

 ألياف  –برانشيمية 

خاليا مرافقة  -أنابيب غربالية

 ألياف  –خاليا برانشيمية  –

 الوظيفة
نقل الماء واألمالح في النبات من 

 الجذر الى الساق فاألوراق 

نقل الغداء المصنع في األوراق 

 ميع أجزاء النبات الى ج

 

 االسكلرنشيمي الكولنشيمي البرنشيمي المولد المريستيمي وجه المقارنة

 سميكة   نسبيا  سميكة الجدر رقيقة الجدر  رقيقة الجدر سمك الجدار

 عديمة األنوية صغيرة  صغيرة  كبيرة نسبيا  األنوية

 ال توجد  ال توجد  توجد  ال توجد  الفراغات البينية

 فةالوظي
القدرة على األنقسام وتكوين 

 خاليا جديدة 
 الدعم واألسناد في النبات  التهوية وخزن الماء 

دعم وحماية 

 األنسجة الداخلية 

 أماكن تواجدها
القمم النامية في الجدر 

 والساق 

أماكن متعددة من جسم 

 النبات 
 األوراق والسيقان النامية 

أغلفة البدور وبعض 

 الثمار 

 

 الوظائف الثانوية الوظائف األساسية نةوجه المقار

 التكاثر  –خزن المواد الغدائية  امتصاص الماء واألمالح من التربة  –تثبيت النبات  الجذر

 الساق
نقل الماء  –حمل الفروع واألوراق واألزهار  

 واألمالح من الجدر الى األوراق

 الخضري التكاثر – الغدائية المواد خزن

القيام بعملية البناء  –(  التسلق ) المعرشات

  الضوئي
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 القمة النامية منطقة األستطالة وجه المقارنة

 خاليا مرستيمية  خاليا برانشيمية  نوع الخاليا

 

 القشرة في الساق القشرة في الجذر وجه المقارنة

 ال توجد مادة شمعية تحاط بحلقة شمعية غير منفدة للماء  وجود مادة شمعية

 األجزاء الداخلية للنبات تحمي  الوظيفة
القيام  –التهوية وتبادل الغازات 

 بعملية البناء الضوئي

 

 الفرع الورقة المركبة وجه المقارنة

 التركيب
 في خضراء أجزاء عدة من تتكون

 يوجد بالغصن اتصالها وعند تناسق

 أبطي برعم

 بالغصن مباشرة تتصل اخضر جزء

 أبطي برعم ولها

 

 م مايلي : ارس الثامنالسؤال 

 عليه األجزاء  وات الفلقتين موضحاً ذلقطاع عرض في جذر نبات من رسم تخطيطي  -1

                                                                                                    

                                    

                                                                                                                           

                                                   

                                                                                                                          

 

  عليه األجزاء وات الفلقتين موضحاً ذرسم تخطيطي لقطاع عرض في ساق نبات من   -2

                                                                                                                     

                                                                                                                                   

                             

                                       ال                                                                                       

                                   

                                                                             

 الكامبيوم

 الغالف النشوي 

المحيط الدائر     

                     

                     

                

 الكامبيوم

ءاللحا  
 النخاع

 القشرة

 البشرة

 الخشب

 الخشب

 البشرة الداخلية

 النخاع

 المحيط  الدائر

                   

                   

                   

      

 اللحاء

 البشرة

 القشرة
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   األجلللللللللللزاء عللللللللللللى الرسلللللللللللم  فلللللللللللي نصلللللللللللل ورقلللللللللللة نبلللللللللللات موضلللللللللللحاً  ارسلللللللللللم مقطعلللللللللللا عرضلللللللللللياً  -3

 طبقة الكيوتين                                          

 لبشرة العليا ا                                                                      العمادية  الطبقة             

 الطبقة األسفنجية    الخشب      اللحاء      البشرة السفلى                                   

 :  التاسعالسؤال 

 تتبع انتقال الماء من الشعيرة الجذرية حتى يصل األوراق وجميع أجزاء النبات -1

 

 خشب الساق                    خشب الجدر   المحيط الدائر البشرة الداخلية    القشرة لبشرة         ا

 خشب األوراق        

 

 وات الفلقتين ذالسنوية في ساق نبات من اشرح كيف تتكون الحلقات  -2

 

يزداد سمك الساق الخشبية عام بعد عام نتيجة النقسام خاليا الكامبيوم، وتكون  خاليا الخشب المتكونة في الربيع كبيرة، أما خاليا 

الخشب المتكونة في الصيف فتكون صغيرة وبدلك تتكون طبقات على شكل حلقات تسمى حلقات سنوية وكل حلقة عبارة عن خشب 

 كبير  وخشب صغير 

 

 لية عمل الثغور آاشرح   -3 

تسلللللمح بلللللدخول غلللللاز ثلللللاني أكسللللليد الكربلللللون اللللللى داخلللللل الورقلللللة وهلللللذا يللللللزم لعمليلللللة البنلللللاء الضلللللوئي كملللللا تسلللللمح بخلللللروج  -1

 األكسجين الناتج 

            2  -  تسمح بدخول غازاألكسجين الى داخل الورقة وهذا يلزم لعمليةالتنفس كما تسمح بخروج ثاني أكسيد الكربون الناتج 

 تنظم خروج بخار الماء بعملية النتح  -3

 

 

 لية عمل هرمون األوكسين في نقاط آاشرح  -4

 الضوء إلي النبات ساق تعريض عنديعمل هرمون األوكسين على تشجيع عملية األنقسام المتساوي في الخاليا تحت القمة النامية ويسرع في استطالتها 

 الخاليا انقسام عممية يشجع مما عالياً  المظلل الجانب في األوكسين تركيز يصبح المظلل، الجانب إلي الضوء عن بعيداً  تتجه األوكسين هرمون ن فا

 ألن خرأ دون جانب استطالة ونتيجة الساق جانبي على متوازن غير نمو إلي هذا ويؤدي الضوء من القريب الجانب من أكثر الجانب هذا في واستطالتها

 الضوء نحو تتجو النبتة
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 أكمل الخرائط المفاهيمية التاليةالسؤال العاشر : 

                                             الداخل  من الخارج إلى  نبات لجذر الداخلي التركيب  - 2                 الخارج الى الداخلمن  لساق نباتالتركيب الداخلي  -1

 

  

 

 

  

 

  

 

  للورقة مستعينا بالمفاهيم التاليكون خارطة مفاهيمية توضح التركيب الداخلي    -3

بشرة سفلى  –حزم وعائية  –لحاء  –خشب  –طبقة اسفنجية  –طبقة عمادية  –نسيج متوسط  –بشرة عليا   

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

األسطوانة 

 الوعائية

 المحيط الدائر

 

 النخاع حزم وعائية

 الخشب

 القشرة البشرة

 اللحاء  الكامبيوم

 البشرة 

 

 اسطوانة وعائية  القشرة 

 البريسيكل حزم وعائية النخاع

 الكامبيوم اللحاء  الخشب

 التركيب الداخلي للورقة

ائية حزم ع بشرة سفلى نسيج متوسط بشرة عليا  

طبقة اسفنجية  لحاء

اسفنجية 

 اسفنجية

 خشب طبقة عمادية
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 لثامنةا الوحدة

 والمجرات النجوم

 :األول الفصل

 النجوم

 النجوم مكونات *

 وخصائصها النجوم صفات *

 النجم حياة دورة *

 

 :الثاني الفصل

 المجرات

 ومكوناتها المجرات *

 المجرات تصنيف *

 األحمر نحو المجرات ضوء انزياح *

 الكون نشوء *

 الفلكي التلسكوب *
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صحيحةال األجابة أختر:  األول السؤال  

 المسافة بين األرض والشمس تساوي .1

 مليون كم 500 -د كممليون  700 -ج كممليون  150 -ب  كم مليون 300 -ا

 بارسك فان المسافة بين النجمتين بالسنة الضوئية تعادل 3نجمتين المسافة بينهما  .2

 سنة ضوئية 1.8 -د سنة ضوئية 9.78 -ج سنة ضوئية 6.52 -ب سنة ضوئية 3.26 -ا

 سنة ضوئية  9.78=  3.26× 3سنة ضوئية =  3.26 بارسك=1

 تقاس المسافات بين النجوم بوحدة .3

 معا (ج)ا+ -د  البارسك -ج الوحدة الفلكية -ب  السنة الضوئية -ا

 نظام أقدار النجوم وضع لتصنيف النجوم حسب .4

 حجامهاأ -د  درجة لمعانها -ج  ألوانها -ب  أبعادها -ا

 ةمر  -------عة أقدار فان أحدهما أشد لمعانا من األخر بمقدار نجمان يختلفان عن بعضهما بأرب .5

 39.06= 2.5×2.5×2.5×2.5أقلللللللللدار =  4 -1ملللللللللن قلللللللللدران متتاليلللللللللان يختلفلللللللللان فلللللللللي اللمعلللللللللان بمقلللللللللدار ملللللللللرتين ونصلللللللللف 

 40تقريبا = 

 40 -د   16 -ج  6.25 -ب   2.5 -ا

 الى اللون لالنجوم التي لها درجة حرارة عالية تمي .6

 األزرق -د  األصفر -ج  األبيض -ب  األحمر -ا

 يتم التعرف على مكونات النجوم من خالل .7

 أطيافها -د  درجة لمعانها -ج  كتلتها -ب  درجة حرارتها -ا

 أقرب نجم للمجموعة الشمسية هو .8

 الدب األكبر -د الشعري اليمانية -ج  الفاقانطوري -ب   فيجا -ا
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 النجوم حديثة التكون تحتوي في معظمها على غاز .9

 األكسجين -د  الهيدروجين -ج  الهليوم -ب  النيتروجين -ا

 يتحول معظم غاز الهيليوم الى كربون في مرحلة .10

 البلوغ -د الموت للنجوم الكبيرة -ج   الموت للنجوم الصغيرة -ب  الشيخوخة -ا

 حجم النجم أثناء البلوغ يحدد .11

 ما سبق جميع -د درجة لمعان النجم -ج  عمر النجم -ب  هاية النجمن -ا

 عند موت الشمس ستتحول الى .12

 قزم أبيض -د نجم نيوتروني -ج  عمالق أحمر -ب  ثقب أسود -ا

 ( كتلة الشمس عند موته الى3 - 2يتحول النجم الذي تبلغ كتلته )   .13

 عمالق أحمر -د  ثقب أسود -ج  نجم نيوتروني -ب  قزم أبيض -ا

 س عند موته الىأضعاف كتلة الشم 3يتحول النجم الذي تزيد كتلته عن  .14

 قزم أبيض -د نجم نيوتروني -ج  عمالق أحمر -ب  ثقب أسود -ا

 المجرة التي تحتوي على نجم ذات أعمار متوسطة وغازات وغيوم وغبار هي مجرة .15

 المرأة المتسلسلة -د  درب التبانة -ج ماجالن الصغرى -ب  ماجالن الكبرى -ا

 عض وذلك ألنهاستنتج العلماء أن المجرات تبتعد عن بعضها الب .16

 توجد ثقوب سوداء في الفضاء تبتلع النجوم والضوء    -ا

 األطياف الصادرة عنها تنزاح نحو اللون األحمر -ب

 كلما زادت درجة حرارة النجم يتحول الى اللون األزرق -ج

 تحتوي معظم المجرات على غازات وغبار وغيوم -د 
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 السؤال الثاني :  أكتب اسم المفهوم العلمي

األندماجيلللللة التلللللي    كتلللللل غازيلللللة ملتهبلللللة تشلللللع ضلللللوء وحلللللرارة تسلللللتمد طاقتهلللللا ملللللن التفلللللاعالت النوويلللللة ( النجلللللوم  )  .1

 تتم داخلها

 مليون كم تقريبا 150متوسط بعد األرض عن الشمس =  ( الوحدة الفلكية )  .2

ه فللللللي اكتسللللللاب اليكترونللللللات العنصللللللر طاقللللللة تجعلهللللللا تنتقللللللل مللللللن مسللللللتوى طاقللللللة معللللللين الللللللى أعلللللللى منلللللل ( التهيج)  .3

 الطاقة

 مجموعة األلوان التي نحصل عليها من تحليل الضوء الصادر عن العنصر عند تهيجه ( طيف العنصر )  .4

 جهاز يستخدم لتحليل الضوء الصادر عن العناصر عند تهيجها (المطياف )  .5

 وحدة قياس المسافة بين النجوم وهي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة ( السنة الضوئية )  .6

تتناسللللللب شللللللدة اضللللللاءة مصللللللدر الضللللللوء علللللللى حللللللاجز عكسلللللليا مللللللع مربللللللع المسللللللافة بللللللين  ( نون التربيع العكسيقا)  .7

 الحاجز ومصدر الضوء

 ألمع النجوم التي نراها بالعين المجردة ليال( الشعري اليمانية )  .8

 األندماجيةالقوة الناتجة عن اندفاع مكونات السديم نحو الخارج بسبب التفاعالت النووية ( الضغط الحراري )  .9

 نجم صغير شديد الكثافة يشع بلون أبيض(  القزم األبيض)  .10

 مليون  طن / سم يتكون من النيترونات فقط 640نجم صغير جدا كثافته كبيرة جدا تصل الى (  النيوتروني)  .11

 له القدرة على ابتالع النجوم والضوء(  الثقب األسود )  .12

 بماليين السنين للنجم منذ والدته حتى موتهالفترة الزمنية المقدرة ( دورة حياة النجم )  .13

 نفاذ وقود النجم النووي وتوقف انتاج الطاقة(  موت النجم )  .14

تسللللللمية تطبللللللق علللللللى الللللللنجم فللللللي مرحلللللللة الشلللللليخوخة عنللللللدما تتغلللللللب قللللللوة الجللللللذب الللللللذاتي علللللللى ( العمالق األحمر )  .15

  قوة الضغط الحراري
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 أضعاف كتلة الشمس 3 -2لتي تكون كتلتها ما بين جرم سماوي يتنج عن موت النجوم ا(  النيوتروني )  .16

 من  كتلة الشمس 1.4جرم سماوي يتنج عن موت النجوم التي تكون كتلتها أقل من (  القزم األبيض )  .17

 أضعاف كتلة الشمس 3ظاهرة فضائية تنتج عند موت النجوم العمالقة التي تكون كتلتها أكثر من (  الثقب األسود )  .18

 ت ضخمة من النجوم والغاز تنجذب لبعضها بواسطة الجاذبيةتجمعا(  المجرات)  .19

 مجرة تنتمي اليها شمسنا حيث تظهر كقرص له أذرع مثل شفرات المروحة(  درب التبانة)  .20

 تزداد حدة صوت صافرة قاطرة عندما يقترب القطار من المستمع أكثر مما لو ابتعد(  تأثير دوبلر )  .21

 وء الكون وتدل على أنه يتمدد باستمرارنظرية تفسر نش( األنفجار األعظم )  .22

 تلسكوب عدسته العينية محدبة وصورته مقلوبة(              نيوتن )  .23

 تدلةتلسكوب عدسته العينية مقعرة وصورته مع(  جاليلو           )  .24

التالية المصطلحات عرف:  الثالث السؤال  

 :   النجوم .1

 داخلها تتم التي األندماجية  النووية التفاعالت من اطاقته تستمد وحرارة ضوء تشع ملتهبة غازية كتل

 الطيف .2

 تهيجه عند العنصر عن الصادر الضوء تحليل من عليها نحصل التي األلوان مجموعة

 

 قانون التربيع العكسي .3

 الضوء ومصدر الحاجز بين المسافة مربع مع عكسيا حاجز على الضوء مصدر اضاءة شدة تتناسب

 المجرات  .4

 الجاذبية بواسطة لبعضها تنجذب والغاز النجوم نم ضخمة تجمعات

 المجرات الحلزونية  .5

 تظهر على شكل قرص له  أذرع وتحتوي على نجوم ذات أعمار متوسطة 
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 السؤال الرابع : علل لما يأتي 

 ستقرار في مرحلة البلوغ ؟يصل النجم الى حالة اال .1

 لضغط الحراري ألنه يصل الى حالة األتزان تحت تأثير قوة الجذب الذاتي وا

 تقل نسبة الهيدروجين في النجوم كلما زادت درجة حرارتها ؟ .2

 ألن الهيدروجين يتحول الى هيليوم بعد فترة من الزمن 

 تسمية النجم في مرحلة الشيخوخة بالعمالق األحمر؟ .3

 ون أحمر ألن الطبقة الخارجية من النجم والتي تتكون من الهيدروجين  تبرد وتتمدد ويزداد الحجم وتظهر بل

  يلجأ العلماء الى تحليل الألطياف الصادرة عن النجوم ؟. 4

 ألن تحليل الطيف يدل على نوع ومادة العنصر للحصول على معلومات عن مكونات النجوم 

 تمكن األنسان من حصوله على معلومات دقيقة عن النجوم بالرغم من عدم وصوله اليها ؟ . 5

تهم  عللللللن الكلللللللون علللللللن طريلللللللق الضلللللللوء واألشللللللعاعات المنبعثلللللللة ملللللللن األجلللللللرام السلللللللماوية  الن العلمللللللاء يسلللللللتقون معظلللللللم معلوملللللللا 

 بسبب االلوان ) االطياف( التي تصدر عن العناصر المكونة للنجوم 

 تسمية النجم النيتروني بهذا األسم ؟.      6

 ألن األليكترونات تقترب من النواة وتلتحم بالبروتونات مكونة نيوترونات 

 بصمة ابهام للعنصر ؟طيف العنصر . 7

 ولكل عنصر له طيف يميزه عن غيره من العناصر  طيفا يسمى خاصة ألوانا يعطي تهيجه عند عنصر فكل

 استدالل العلماء على تباعد المجرات عنا ؟. 8

 بناء على دراسة األطياف الصادرة عن المجرات وانزياح هذه األطياف نحو اللون األحمر  

 نة من المجرات الحلزونية ؟ تعتبر مجرة درب التبا. 9

 لخارج ا تمتد الى ألنها تظهر على شكل قرص له أذرع 
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 السؤال الخامس : 

 يم مما يلي من المفاهيم التالية كون خارطة المفاه

 ماجالن الكبرى –ماجالن الصغرى    -غير منتظمة      -درب التبانة       -اهليجية     -الحلزونية 

 

              

 

           

 

 السؤال السادس : 

   أجب حسب المطلوب

سلللللنة ضلللللوئية احسلللللب بعلللللد اللللللنجم علللللن األرض بلللللالكيلوميتر  4.3اذا علملللللت أن الضلللللوء يصلللللل الينلللللا ملللللن نجلللللم ملللللا فلللللي   .1

 ؟

=  60× 60× 24×365× 3.4سللللللللللنة =  3.4الللللللللللزمن  الللللللللللذي يسللللللللللتغرق الضللللللللللوء فللللللللللي الوصللللللللللول الينللللللللللا مللللللللللن الللللللللللنجم = 

 م/ث  810×3ية و سرعة الضوء = ثان 107222400

 السرعة = المسافة / الزمن 

 321667.2=  1000 /321667200= 107222400× 810×3الللللللللللللللللللللللللزمن )ز( =  ×المسللللللللللللللللللللللللافة )ف(  = السللللللللللللللللللللللللرعة )ع( 

 كم 

 نجمان أحدهما في القدر الثالث واألخر في القدر الخامس أيهما أشد لمعانا ولماذا ؟  .2

 ألنه كلما زاد قدر النجم قل لمعانه  القدر الثالث أشد لمعان           

 

 درب التبانة 

ماجالن الصغرى 

  

 األهليلجية 

برى ماجالن الك

  

 غير منتظمة 

 

 

 المجرات

 حلزونية 

 المجرات

ماجالن الصغرى 

  

ماجالن الكبرى 

  

 غير منتظمة 

 

 
 درب التبانة 

 حلزونية  األهليلجية 

 المجرات



 
 

52 
 

 السؤال السابع : أكمل جداول المقارنة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلسكوب جاليلو تلسكوب نيوتن وجه المقارنة

 مقعرة  محدبة  العدسة العينية

 محدبة  محدبة كبيرة وضعيفة  العدسة الشيئية

 هليجيةالمجرات األ المجرات الحلزونية المجرات غير المنتظمة وجه المقارنة

 ليس لها شكل محدد  الشكل
قرص له أذرع تمتد 

 للخارج 
 كروي الى مفلطح 

 هرمة  متوسط األعمار  حديثة التكوين  طبيعة النجوم التي بها

 نجوم عمالقة نجوم كبيرة نجوم صغيرة ومتوسطة وجه المقارنة

 قزم أبيض  تسميتها بعد الموت
 النيوتروني 

 ثقب أسود 

 سبة للشمسكتلتها بالن
مرة من  1.4أقل من 

 كتلة الشمس 

أضعاف  3 – 1.4ما بين 

 كتلة الشمس 

أضعاف  3تزيد عن 

 كتلة الشمس 


