


 

 

 

   

 

 يریرغد ةرون / ةداملا ةملعم

 

 ةجردلا                                                    .................................................................................................................................. : ةبلاطلا مسا

 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ميلعتلا ةرازو

 ريسع ةقطنمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 نيرعلاب ميلعتلا بتكم

 بيرطب نافرع لآ ةيئادتبا

   :فصلا

 ـه ١٤     /       /         : خيراتلا

 مولع  : ةداـملا

 ةثلاثلا  : ةرتفلا

 يناثلا : يساردلا لصفلا

 ـه١٤٤٠ - ـه١٤٣٩   : يساردلا ماعلا

 

 

 :ةحيحصلا ةباجإلا مامأ ) √ ( ةمالع يعض )أ : لوألا لاؤسلا

 )       (    ةيسيطانغملا لولحملا لصف قرط نم -١

 )      ( . اهسفن لوح ضرألا نارود ةجيتن راهنلاو ليللا ثدحي-٢

  : ) ب( دومعلا نم هبساني ام ) أ( دومعلا نم يلص: يناثلا لاؤسلا

  ) ب(                                                                               )   أ  (                          

                                  ةعبرالا لوصفلا                                                               يسمشلا ماظنلا نوكي-١

 اهلوح رودت يتلا مارجألا عيمجو سمشلا                                          ةقرولا قيزمت-٢

  جردملا رابخملا                                          سمشلا لوح ضرالا نارود نع جتني-٣

 يئايزيف ريغت             مادختساب لئاسلا ساقي-٤

 :  ةحيحصلا تاباجإلاب ةيلاتلا تاغرفلا يلمكا: ثلاثلا لاؤسلا

 ...............................................و.................................. مادختساب طولخملا لصف نكمي -أ
 ةحاسملا سايقل مدختسي ............................................ امنيب ةلتكلا سايقل مدختسي ............................................. -ب

 .لاوطالاو

 ............................................... لاثم ياشلاو ...................................................... لاثم تاورضخلا ةطلس -ج         

 ....................................................... هنأب فرعي امامت اجزم جزمتو اعم طلخت  رثكا وأ يتدام -د          

 ................................................................................................................................ ةقيرطب ام ةفرغ ةحاسم باسح نكمي   - ـه          

 

 يئادتبالا عبار

 

 ــــــــــــ

 ــــــــــ

 ــــــــــــ

  عبتي



 

 

 

   

 

 يریرغد ةرون / ةداملا ةملعم

 

 ةجردلا                                                    .................................................................................................................................. : ةبلاطلا مسا

 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ميلعتلا ةرازو

 ريسع ةقطنمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا

 نيرعلاب ميلعتلا بتكم

 بيرطب نافرع لآ ةيئادتبا

   :فصلا

 ـه ١٤     /       /         : خيراتلا

 مولع  : ةداـملا

 ةثلاثلا  : ةرتفلا

 يناثلا : يساردلا لصفلا

 ـه١٤٤٠ - ـه١٤٣٩   : يساردلا ماعلا

 

 

 : ةيلاتلا ةروصلا ىلع تانايبلا يبتكا  : عبارلا لاؤسلا

 ) لوأ بدحا - لوأ لاله - قاحم - لوألا عيبرت (     رمقلا راوطأ  ) أ
 

 

 

 

 

 فوسكلاو فوسخلا ةرهاظ  ) ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيفوتلاب نكل يتاينمت عم....ةلئسألا تهتنا

 

 ــــــــــ



 

 
     

 
 
 
 

 :مناسبة اكملي الفراغات التالية بكلمة / 1س
 :لألرض حركتان في الفضاء هما  -1
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينتج عنها حدوث ظاهرة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحركة حول * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينتج عنها حدوث ظاهرة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحركة حول * 
 بين الشمس واألرض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحدث ظاهرة الكسوف عندما يقع * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحدث ظاهرة الخسوف عندما تلقي األرض بظلها على * 

********************************************************************************** 
 :أمام العبارات التالية ( خطأ ) أو ( صح ) ضعي عالمة / 2س
 )        ( .يوماً                           523523يستغرق دوران األرض حول الشمس  -1
 ( .   )     يستغرق دوران األرض حول نفسها يومان                                        -2
 )         (تحدث ظاهرة الكسوف عندما تلقي األرض بظلها على القمر                   -5
 )         (تحدث ظاهرة الكسوف عندما يقع القمر بين الشمس واألرض                 -4

********************************************************************************** 
 :.إختاري اإلجابة الصحيحة من بين االقواس / 5س
 ( يوم واحد  -أيام    5 -يومان  )            .يستغرق دوران األرض حول نفسها -1
 (ال يحدث شيء  -الليل والنهار  -الفصول األربعة )     .حركة األرض حول الشمس ينتج عنها  -2
 ( الكوكيبات _ القمر _ الشمس )       تحدث ظاهرة الخسوف عندما تلقي األرض بظلها على -5

********************************************************************************** 
 

 .الفصول األربعة تفسير بعض الظواهر الفلكية كتعاقب الليل والنهار وحدوث (  21)رقم : المهارة  
 . رسم ظاهرة الخسوف والكسوف  (25)رقم             

 



 

 

 :.ظاهرة خسوف القمر     -2ظاهرة كسوف الشمس           -1أرسمي كال من / 4س
 
 
   
 
 
 

********************************************************************************** 
 

 
 ...بالرسم وضحي أطوار القمر مع كتابة اسم كل طور أسفل المربع أدناه / س

 
 
       
 
 

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)      ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)    

 
 
 

 
   
 

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)    

 

********************************************************************************** 
 :.أكملي الفراغات التالية / 2س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا الشهر الهجري  بالطور األول من أطوار القمر وهو بي -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينتهي الشهر الهجري بأخر طور من أطوار القمر وهو  -2

 رسم مبسط ألطوار القمر وتسميتها (  22)رقم : المهارة  
 



 

 

 :.ختاري اإلجابة الصحيحة من بين االقواس ا/ 5س
    :يكون سطح القمر المواجه لألرض مضاء كامال عند  .1

 (  التربيع األول       -   البدر          -       المحاق  ) 
  . يكمل القمر ثالثة أرباع دورته حول األرض وتقل مساحة الجزء البيضاء عند .2

 ( الهالل األخير      -البدر         -   األحدب األول ) 
********************************************************************************** 

 
 

 :أكملي الفراغات التالية بكلمة مناسبة / 1س
 .حولها  تدور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشمس لها عدة  -1
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجميع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظام الشمسي هو عبارة عن  -2

********************************************************************************** 
 :أمام العبارات التالية ( خطأ ) أو ( صح ) ضعي عالمة / 2س
 )        ( .      يتكون النظام الشمسي من قمر وكواكب                                 -1
 )        ( .تقع الشمس في مركز النظام الشمسي                                         -2
 )        ( .الشمس أقرب النجوم إلى األرض                                               -5

********************************************************************************** 
 (:ب ) بما يناسبها من العمود ( أ ) صلي العمود :  5س
 
 
 
 
 
  
 

 توضيح المقصود بالنظام الشمسي (  24)رقم : المهارة  
 

 (أ) (ب ) 
 الكواكــــــــب وِر واْلَجليِد َواْلغُباريَتَكَونَّ مَن الصُُّخــــــــــ

 الكويكبــــــــات َأْجَســــــــاٌم ُكَرِويَـّــــٌة تَـــــــــاِبَعٌة لِلشَّْمسِ 
 المذنـــــــــــــب ُكتَـــــــــــٌل َصْخرِيٌَّة َكِبيــــــــــــــــــــــــــَرةٌ 

 



 

 

 ...عددي مكونات النظام الشمسي / 1س
 
 
 

********************************************************************************** 
 :أمام العبارات التالية ( خطأ ) أو ( صح ) ضعي عالمة / 2س
 )        ( .الكواكب أجسام كروية تابعة للشمس تدور حولها                                    -1
 . )        (                          يتكون النظام الشمسي من كواكب وقمر                    -2
 )        ( .أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية المريخ                                       -5
 )        ( .   النيازك والشهب أجزاء صغيرة من الكويكبات انفصلت عنها بسبب تصادمها   -4

********************************************************************************** 
 :أكملي الفراغات التالية بكلمة مناسبة / 5س
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتكون النظام الشمسي من -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشهب تنتج من  تصادم   -2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشمس هي  -5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكواكب هي  -4

********************************************************************************** 
 

 :أكملي الفراغات التالية بكلمة مناسبة / 1س
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ,  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ,  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمادة ثالث حاالت هي  -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقص الورقة مثاال على التغير  -5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىالتغير الذي ال ينتج عنه مادة جديدة بل يبقى المادة األصلية كما هي يسم -4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصدأ الحديد مثاال على التغير  -3

 تعداد مكونات النظام الشمسي(  23)رقم : المهارة  
 

 

 المقارنة بين التغيرات الفيزيائية والكيميائية للمادة مع التمثيل(  22)رقم : المهارة  
 

 



 

 

  ....قارني بين التغيرات الكيميائية والتغيرات الفيزيائية مع ذكر مثالين لكل منهما / 2س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 س5/ اختاري اإلجابة الصحيحة من بين االقواس :.
 ( تقطيع الورقة   -تشكل الغيوم     -صدأ الحديد   )       .أي التغيرات التالية يعد تغيرا كيمائيا  -1
 ( تقطيع الورقة   -   تشكل الغيوم -صدأ الحديد   )       .ئيا ياأي التغيرات التالية يعد تغيرا فيز  -2

 

 

 

 
 

 التغيرات الكيميائية التغيرات الفيزيائية
 :التعريف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :التعريف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مثال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 2

 :مثال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 2

 



 

 
     

 
 
 

 :اكملي الفراغات التالية بكلمة مناسبة / 1س
 ........................................................................................................................................المخلوط هو  -1

 ........................................................................................................................................ المحلول هو -2
 ......................................................................................................................  المكسرات مثال على -3 

 
 :أمام العبارات التالية ( خطأ ) أو ( صح ) ضعي عالمة / 2س
 )        ( .                         الملح والماء مثال على المحلول                                -1
 ( .   )     المخلوط هو مزج مادتين او اكثر بحيث كل مادة تحتفظ بخواصها الكيميائية        -2
 . )        (                                     السلطة تعطى مثاال على المحلول                   -3

********************************************************************************** 
 

 -:أكملي الفراغات التالية / 1س
  و ايقافها أاالجسام  ............................القوة تسبب. 
   التسارع هو...................................................................................................................... 
  السرعة هي...................................................................................................................... 
  و ............................و ............................يوصف الموقع بالكلمات............................ 
 

 :.من بين االقواس  ختاري اإلجابة الصحيحةا/ 2س
 ( التسارع      -القوة     -السرعة   )                   .التغير في المسافة خالل فترة زمنية محددة   -1
 (   التسارع   -  السرعة  -القوة   )         تغير من سرعة االجسام واتجاه حركتها  ............................ -2

 * التمييز بين المخلوط والمحلول مع التمثيل لكل منها (  23)رقم : المهارة  

 التسارع,  السرعة,  الموقع: )  حيث من والحركة القوة بين العالقة توضيح (  31)رقم : المهارة  



 

 

 
 :أكملي الفراغات التالية بكلمة مناسبة / 1س
 ............................و ............................جسام ألثرة في حركة اؤ من أنواع القوى الم -1
 ...........................................................................................................................القوى المتزنة هي  -2
 .....................................................................................................................القوى الغير متزنة هي  -3
   
 :أمام العبارات التالية ( خطأ ) أو ( صح ) عي عالمة ض/ 2س 

مجموعة قوى تؤثر في جسم واحد ويلغي بعضها بعضا وتكون كل قوة مساوية هي  ةزنتالقوى الغير م -1
 )        (                                                   . في المقدار ومعاكسه لها في االتجاه لألخرى

 )        (                             .القوى المتزنة يكون اتجاه الحركة في  ناحية القوى الكبرى    -2
 

 : (ب ) بما يناسبها من العمود ( أ ) صلي العمود  /3س
                         

       

********************************************************************************** 

 ...عددي طرق انتقال الحرارة في المادة ؟  /1س
.......................................       
.......................................       
.......................................       

 

 تعداد أنواع القوى المؤثرة في حركة األجسام (  32)رقم : المهارة  
 

 يكون اتجاه الحركة ناحية القوى الكبرى  القوى المتزنة                  
 متساوية في المقدار متعاكسة باالتجاه                  القوى الغير متزنة   

 

تعداد طرق انتقال الحرارة في المادة (  33)رقم : المهارة    

 استنتاج مفهوم الحرارة



 

 

 :أمام العبارات التالية ( خطأ ) أو ( صح ) ضعي عالمة / 2س
 )        ( .عد في نقل الحرارة في الفراغ                                   الحمل الحراري يسا -1
 . )        (يعد التفريغ الكهربائي من طرق انتقال الحرارة في المادة                             -2
 . )        (                                    الطاقة الحرارية تجعل الجسم في حالة سكون    -3
 

 :أكملي الفراغات التالية بكلمة مناسبة / 3س
        ....................................... و  .......................................من طرق انتقال الحرارة في المادة  -
        .......................................يحدث التوصيل الحراري عند   -
 .....................................................................................................................هي  ةالحرار  -

********************************************************************************** 
 


