


 ...................................................................ـم :األس

 هـ1440 /  6/   12 ـخ :ــالتاريــــ

  \ 1:   الفصل 

  

    

 
   

       

 نموذج ) أ (  2اختبار الفترة األولى ترم

  مما يلي االجابة الصحيحة اختر    السؤال األول :

أي طبقات الغالف الجوي تحوي األوزون الذي يحمي المخلوقاات الحياة مان االعاتافات  او   -1

 البنفسجية 

 ثيرموسفير   -د    ستراتوسفير -ج  ميزوسفير  -ب   تربوسفير  - أ

   أي مما يلي يتد تابتا طبيتيا لألرض  -2

  العمس  -د  المكوك الفضائي  -ج   سكاي الب -ب    القمر   - أ

 أي مما يلي يتحكم  ي مرور المواد من الخلية و إليها  -3

 الغعاء البالزمي  -د     النواة  -ج    الفجوة  -ب  الميتوكوندريا  - أ

 أي مما يلي يمثل سرفة الضوء  ي الفراغ بوحدة كم / ث  -4

  30000 -د     300 -ج  300000 -ب     3000 - أ

 دوران األرض حول محورها يسبب  -5

 الفصول األربتة  -د    الكسوف والخسوف -ج    اطوار القمر  -ب الليل و النهار  - أ

 يهاا تتقادم كتلاة هوائياة بااردة وتناد   أسافل كتلاة دا ئاة ويصااحبها فواصاف عاديدة و يااوم  -6

 ركامية  

  التواصف الرفدية  -د  الجبهة الرابضة   -ج   الجبهة الباردة  -ب الجبهة الدا ئة    - أ

 اول من أثبت أن للهواء وزناً  -7

   جاليليو  -د       بويل  -ج تورعيللي  -ب     هوك - أ

   أي أنواع المناظير الفلكية يستخدم المرايا لتجمي  الضوء  -8

   الكهرومغناطيسي -د     التاكس  -ج  الكاسر  –ب    الراديوي  - أ

 



 ...................................................................ـم :األس

 هـ1440 /  6/   12 ـخ :ــالتاريــــ

  \ 1:   الفصل 

  

    

 
   

       

( أمااام التبااارات التاليااة وظلاال اجابتااك  ااي ورقااة  ×(  أو فالمااة    √ضاا  فالمااة   :   السااؤال الثاااني

 التظليل :

 (      مليون كم  150الوحدة الفلكية هي متوسط بتد األرض فن العمس وتتادل  .1

 (          الطقس يصف الحالة السائدة  ي الغالف الجوي  .2

 (        يحدث كسوف العمس فندما تق  األرض بين العمس و القمر  .3

 (      النيزك جسم كبير مكون من الجليد و الصخور ويدور حول العمس  .4

 (         جوم درجات حرارة هي النجوم حمراء اللون أفلي الن .5

 (     يتواجد الجدار الخلوي  ي كل من الخلية النباتية و الخلية الحيوانية  .6

 (          DNAداخل النواة وتحتوي فلي  تتوجد الكروموسوما .7

 (     المجرة تجم  من النجوم و الغازات و الغبار يرتبط بتضها البتض بقوة الجاذبية  .8

 :  سئلة المقاليةاأل
 

 قارن بين :  - أ
 

  ألعاصير البحرية ) هوريكان ( ا   األعاصير القمعية ) تورنادو ( 

 

 

 

 

 يسمى كوكب المريخ بالكوكب األحمر ؟ -فلل لما يأتي :  –ب 

 ........................................................................................................ -ج :
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 هـ1440 /  6/   12 ـخ :ــالتاريــــ

  \ 1:   الفصل 

  

    

 
   

       

 (  نموذج ) ب 2اختبار الفترة األولى ترم

  مما يلي االجابة الصحيحة اختر    السؤال األول :

ك م و ترتف د مرج ة الح رار   800 –ك م  58 ف الجوي التي تمت م م ر ارتف ا  أي طبقات الغال -1

 س  1000فيها لتصل إلي أكثر مر 

 ثيرموسفير   -م    ستراتوسفير -ج  ميزوسفير  -ب   تربوسفير  - أ

  األجرام السماوية اآلتية يقد ظله على األرض خالل كسو ف الشمس  أي -2

  الشمس  -م    المذنب  -ج   النيزك -ب    القمر   - أ

 أي مما يلي ينظم معظم أنشطة الخلية  -3

 الغشاء البالزمي  -م     النوا   -ج    الفجو   -ب  الميتوكونمريا  - أ

 أي أنوا  المناظير الفلكية يمكر استعماله ليال و نهارا وفي الظرو ف السيئة   -4

 الكهرومغناطيسي -م    الكاسر  -ج  الراميوي  -ب      العاكس  - أ

 ينتج عر ميل محور األرض في أثناء مورانها حول الشمس  -8

 الفصول األربعة  -م    الكسو ف والخسو ف -ج    اطوار القمر  -ب الليل و النهار  - أ

  فيها تلتقي كتلة هوائية مافئة مد أخرى بارم  مور أر تتقمم إحماهما على األخرى  -6

  العواص ف الرعمية  -م  الجبهة الرابضة   -ج   الجبهة البارم   -ب الجبهة المافئة    - أ

 يسمى تحول بخار الماء إلى سائل في مور  الماء  -0

     النتح -م       الهطول  -ج  التبخر  -ب    التكث ف  - أ

  ما الوحم  المستخممة لقياس المسافات بير النجوم و المجرات في الفضاء  -5

  السنة الضوئية  -م     المتر   -الوحم  الفلكية  ج –ب       الكيلومتر  - أ

 



 ...................................................................ـم :األس

 هـ1440 /  6/   12 ـخ :ــالتاريــــ

  \ 1:   الفصل 

  

    

 
   

       

( أم  ام العب  ارات التالي  ة وظل  ل اجابت  ك ف  ي ور   ة  ×(  أو عالم  ة    √ض  د عالم  ة   :   الس  ؤال الث  اني

 التظليل :

 (      مليور كم  180هي متوسط بعم األرض عر الشمس وتعامل السنة الضوئية  .1

 (           الرياح هي مقمار بخار الماء في الغال ف الجوي  .2

 (        عنمما تقد األرض بير الشمس و القمر يحمث خسو ف القمر  .3

 (    باليير السنير  4.8مرتفعات القمر هي المناطق الجبلية المرتفعة في القمر وعمرها  .4

 (           الشمس نجم متوسط الحجم ومتوسط الحرار   .8

 (        تتواجم البالستيمات الخضراء في الخاليا النباتية فقط  .6

 (     يتوكونمريا هي المسئولة عر تخزير الماء و الغذاء و الفضالت في الخلية الم .0

 (           اكبر الكواكب حجما هو كوكب عطارم  .5

 :  سئلة المقاليةاأل
 

  ارر بير :  - أ
 

   لجبهة الدافئة ا  الجبهة الباردة 

 

 

 

 

 ؟ يسمى كوكب الزهر  بنجم الصباح و نجم المساء  -علل لما يأتي :  –ب 

 ........................................................................................................ -ج :
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 ضعي دائرة حول اإلجابة الصحيحة : (03إلى )( 1في الفقرات من ) السؤال االول:        

1 
 :الهواء كثافة يحدد الذي ما

 الرطوبة د() الغيوم غطاء )جـ( الحرارة درجة )ب( الجوي الضغط )أ(

2 
 :الجوي الهواء في وفرة الغازات اكثر يعد

 الهيدروجين )د( النيتروجين )جـ( الهيليوم )ب( األكسجين )أ(

0 
 : الجبال ألعالي ارتفعنا كلما

 تقل الجاذبية )د( الجاذبية تزيد )جـ( الجوي الضغط يزيد )ب( الجوي الضغط يقل )أ(

4 
 : درجة الحرارة في  ختلفةم الهوائية كتل بين الفاصل الحد

 الندى درجة )د( الجوي الهباء )جـ( الهوائية الجبهات )ب( الجوي الغالف )أ(

5 
 الجوي هي: الغالف في الماء بخار كمية

 التوصيل )د( الضغط الجوي  )جـ( الماء دورة )ب( الرطوبة )أ(

6 
  توي على األوزون:وتح كم 01 الى كم 01 ارتفاع من تمتد التي الجوي الغالف طبقة

 الميزوسفير )د( األكسوسفير )جـ( الستراتوسفير )ب( سفير التربو )أ(

7 
 : الساخن للهواء السريع التمدد عن الناتج االنفجار صوت

 الرياح )د( البرق )جـ( الضغط )ب( الرعد )أ(

8  
 : الرياح سرعة لقياس يستعمل جهاز

 ميتر هيجرو)د(  الجلفانومتر( )جـ متر األنيمو)ب(  متر الترمو)أ( 

9 
 : والهطول والتكثف و النتح التبخر تتضمن مستمرة  عملية

 التيارات الهوائية  )د( دورة الماء )جـ( الغيوم  )ب( دورة الحياة  )أ(

13 
 :األوزون من قليلة كمية على وتحتوي طبقة أبرد

 الميزوسفير( د) األكسوسفير( جـ) الستراتوسفير( ب) سفير التربو( أ)

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
 حافظة جدةمب

  البيان النموذجية

  () تعليم عام 

 بنك األسئلة للفصل الدراسي الثاني

 هـ 1441 - 1443  الدراسي لعاما

 

  الغامديمرام  المعلمة

 المتوسطة المرحلة

  الفصل الثاني االول الصف

 علـــــــوم لمادةا

  1         بنك رقم ال   )   8 - 7الفصل  ( العلوم لمادة األسئلة بنك
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 :هوالعالم وزن للهواء أن أثبت من أول 11

  رذرفورد)د(  اليليوج)جـ(  بويل)ب(  نيوتن)أ( 

 :الشمسي النظام في الكواكب عدد 12

 8)د(  7)جـ(  6)ب(  5)أ( 

 : لألرض طبيعيا  تابعا يعد 10

 المكوك)د(  الشمس )جـ( القمر)ب(  لنجوما)أ( 

 :الشمس حول دورتها أثناء األرض محور ميل عن ينتج 14
 والجزر المد)د(  األربعة الفصول)جـ(  القمر أطوار)ب(  والنهار الليل)أ( 

15 
 : الشمسي النظام عمر على عمرها يدل و سنه بليون 4.5 الى عمرها يصل

 بالكواك)د(  األقمار)جـ(  المذنبات)ب(  النيازك)أ( 

 : يشكل ، مستعر فوق نجما   يصبح أن بعد فإنه ، جدا   ركبي نجمال كتلة كانت ذاإ 16 ب

 أسود ثقبا    )د( أبيض قزما   ) ج( أسود قزما    )ب( مجرة  )أ(

17 
 التقاط الموجات الراديوية المنبعثة من الفضاء : المناظير الفلكية المعتمدة على

المناظير الفلكية  )ب( المناظير الفلكية العاكسة   )أ(

 الكاسرة 

 المناظير الفلكية  )د( المناظير الفلكية البصرية  )ج(

 الراديوية
 :الغيوم هي أقل أو متر 0111 ارتفاع على تتكون غيوم  18

 الثلجية)د(  المرتفعة)جـ(  المتوسطة)ب(  المنخفضة)أ( 

 قليلة و بالتالي يكون ضغطه: كلما زادت درجة حرارة الهواء اصبحت كتلته 19

 ا  ثابت)د(  ا  منخفض)جـ(  ا  متغير )ب( ا  مرتفع)أ( 

 : الطبيعة في الماء دورة في للطاقة الرئيسي المصدر تعد 23

 الغيوم( د) النباتات( جـ) الجبال( ب) لشمسا( أ)

21 
 : على سطح القمر بالين السنة 5,0عمرها  كبيرة الجبلية مناطق

 : تسمى القمر
 القمر بحار)د(  نا  وديا)جـ(  القمر مرتفعات)ب(  فوهات)أ( 

 :ظاهرة هو وانخفاضه البحر في الماء مستوى ارتفاع 22

 السيول)د(  الفصول األربعة)جـ(  القمر أطوار)ب(  والجزر المد )أ(

20 
 : وتدفع الكتلة الدافئة إلى أعلى تسمى باردة كتلة تقدمت عندما

 ةجبهة رملي)د(  ثابتة جبهة)جـ(  باردة جبهة)ب(  دافئة جبهة)أ( 

24 
 : لقياس يستخدم جهاز الثرمومتر

 سرعة الرياح)د(  الجوي الضغط)جـ(  درجة الرطوبة )ب(  الحرارة درجة)أ( 

25 

 

 

 حجماً: واصغرها الشمس إلى الكواكب أقرب

 عطارد)د(  المريخ)جـ(  أورانوس)ب(  زحل)أ( 

26 
 :مدارات في الشمس حول والمجرات الكواكب تدور الشمسي النظام في

 دائرية)د(  إهليجية)جـ(  أسطوانية)ب(  حلزونية)أ( 

27  
 :نوع مجرة درب التبانة التي تقع فيها األرض 

 إهليجية   )د( حلزونية   )ج( غير منتظمة ب(( دائرية  )أ(
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28 
 :الشمسي النظام في أكبر كوكب

 نبتون)د(  المشتري)جـ(  عطارد)ب(  األرض)أ( 

29 
 األرض هي : حول كاملة دورة إلكمال القمر يحتاجها تيال الزمنية الفترة

 يوم2.93( د)  يوم 2.93( جـ)  يوم 22( ب) يوم 363( أ)

03 
 هي : ةئالسي الظروف وفي ونهارا   ليل   تعمالهااس  يمكن التي الفلكية المناظير

المناظير الفلكية )ب( المناظير الفلكية العاكسة  )أ(

 الكاسرة 

 المناظير الفلكية الراديوية  )د( لفلكية الضوئيةالمناظير ا)ج(

 
(ضعي أمام كل فقرة الحرف )ص( إذا كانت اإلجابة 25( الى )1في الفقرات من )   :السؤال الثاني

 )خ( إذا كانت اإلجابة خاطئة: صحيحة و الحرف

                 (   )            .   أقل ضاألر من والقريب التجمد من أكبر العلوي الهواء حرارة درجة تكون عندما ينزل المطر  (1

                          (                  )               .  غزيرة أمطارا وتسبب ثلجية بلورات من وتتكون كبيرة ارتفاعات على تتكون المتوسطة الغيوم (2

                      (                   )        قس . الط تغيرات جميعوتحوي  الجوي الغلف مادة أرباع ثلثة على تحتوي طبقة األكسوسفير طبقة( 0 

                           (                   )                        الضباب وتسبب األرض سطح من أقل أو م 2333 ارتفاع على تكون المنخفضة الغيوم( 4 

                                    (                   )                             . الجوي الغلف داخل وتبقيها AM الراديو أمواج تعكس طبقة سفير الثيرمو طبقة( 5 

                            (                  )                        .والرادار الحاسوب وأجهزة الصناعية األقمار طريق عن األعاصير وقوع عن التنبؤ يتم(  6

             (                     )     .                                            يتحرك الهواء من مناطق الضغط المنخفض إلى الضغط المرتفع ( 7

                                                            ( )                                        الشمس حول دورانها اثناء األرض محور ميل بسبب األربعة الفصول تنشأ  (8

 (  )                  . ناألوزو من قليلة كمية وتحتوي برودة الجوي الغلف طبقات أكثر هي الستراتوسفير طبقة ( 9

                                   (   )   .  ألعلى الصعود على الدافئ الهواء يرغم عندما الباردة الجبهات مناطق في تتكون الرعدية العواصف ( 13 

                                     (   )   .                                    األعاصير القمعية تعمل كمكنسة هوائية ضخمة تحمل كل ما في طريقها (11 

                         (                  )                  .بنفسجية الفوق األشعة من األكبر الكمية يمتص الذي ألوزونا بها يوجد سفير الميزو طبقة (12

                                                 (     )   .                                     الطقس في يؤثر مما الشمسية الطاقة تعكس الجوي الهباء دقائق بعض (10

                                     (    )                                   .األرصاد عالم هو الجوية الحالة لتوقع باستمرار الطقس يتابع الذي الشخص (14

                            (     )                            تتكون جبهة دافئة .           رودةب أكثر منطقة الى دافئة هوائية كتلة تندفع عندما (15

                                         (     )          .                         الشمس  عن البعيدة الكواكب مجموعة وهي صلبة كواكب الداخلية الكواكب (16

                                                      (     )                                                  . قطبيه عند جليدا ويحوي مختلفة بفصول المريخ كوكب يتميز (17

   (  )       . نرى الزهرة من األرض اسطع جسم مضيئ في السماء النعكاس كمية كبيرة من أشعة الشمس عنه (18

       (  )  .                                                          الغبار و الغازات من كبيرة ةسحاب من النجم حياة تبدأ ( 19

 (    )                        . اللحظة نفس في منبعثة أشعة عن عبارة هو السماء في النجوم من الساطع الضوء ( 23
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 (  )               . الموجي طولها بحسب الكهرومغناطيسية األشعة ألنواع ترتيب هو الكهرومغناطيسي ( الطيف21  

 .                          )    ( منتظم شكل لها وليس شكلها  وصف يصعب مجرات هي المنتظمة غير مجراتال( 22  

 )    (                       ساعة .                                                     48( تدور األرض حول مرة كل 20  

 ( ساعات النهار تكون أكبر في فصل الصيف .                                                                     )    (24  

 )    (( المنظار الفلكي الكاسر يعمل على انعكاس الضوء بواسطة مرايا مقعرة .                                     25  

 ومدلوالتها األول العمود في العلمية المفاهيم بين زاوجي ( 51) الى(1) من الفقرات في : السؤال الثالث

  :الثاني العمود في

 

 .جسم حول يدور لجسم منتظم منحن مسار هو)    (  الهطول 1

 .الشمس حول دورانها في االرض تستغرقه الي الزمن)    (   بحار القمر 2

 .بردت ثم باطن القمر من بركانية البة اندفعت عندما تشكلت منبسطة (مناطق    )  البرد 0

 .كم مليون 153 وتعادل الشمس عن االرض بعد متوسط)    (  والجزر المد 4

 .مترات الكيلو االف وتسير االستوائية المحيطات في المنخفض الضغط مناطق في )     (يتشكل  الجوي الهباء 5

 .معينه درجة عند حملها التي يستطيع بالكمية مقارنة الهواء في الموجود الماء بخار كمية (هي  )    المحور 6

 .المرتفعة الغيوم في تتكون صلبة ثلجية كرات عن عبارة هو)     (  النسبية الرطوبة 7

 .تشبه القمع غيمة مكونة دوامة شكل على تدور صاعدة هوائية )    ( تيارات  الفلكية ةالوحد 8

 .القمر او الكوكب حوله يدور وهمي خط هو)    (   المدار 9

 .لألرض والشمس جذب القمر قوتي بسبب البحر سطح مستوى وانخفاض ارتفاع )    ( تعاقب  تورنادو إعصار 13

 .الجوي الغلف في الماء وقطيرات واألملح الغبار)    (  هوركان إعصار 11

 .حملها الغيوم تستطيع ال وثقيلة جدا كبيرة الثلج بلورات او الماء قطرات تصبح عندما ث)    ( تحد   األرضية السنة 12

 .)     ( درجة الحرارة التي يصل عندها الغلف الجوي الى االشباع   الجوي الغلف 10

 .)     ( هو طبقه الغازات التي تحيط باألرض و يتكون من عدة طبقات   الطقس 14

 .)    ( كميات كبيرة من الهواء تتحرك بسبب اختلف في درجة الحرارة او الضغط الجوي   : الندى درجة 15

 .)     ( يصف الحالة السائدة في الغلف الجوي    
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 :  بما يناسبه أكملي الفراغ  : السؤال الرابع

  الجوي الغلف في وجودةالم المادة 0/4 تضمو األرض الى الجوي الغلف طبقات أقرب................. طبقة ( 1

 .................وصف لسرعة حركة جزيئات الغلف الجوي .هو ( 2

 خاصة إهليجية . مدارات في تدور أخرى وأجرام كواكب ثمانية من........................ تكوني (0

  .. ................ .اهليجي مدار في الشمس حول يدور والصخور الثلج من مكون كبير جسم ( 4

 ....................... سنة مليار 4.5 الى عمرها يصل االرض على تسقط وفلزات صخور من قطع ( 5

  ................... يعكس النجم ( لون6

 .......................... .و.......................... و.......................... هي  المجرات أنواع( 7

  . ................الفضاء مشاهدة عند يفتح أن يمكن قبة شكل على سقف  على يحتوي مبنى( 8

 . . .................الموجي طولها بحسب الكهرومغناطيسية األشعة أنواع ترتيب هو( 9

 ( مجرة درب التبانة مجرة ............... ضخمة تحتوي على مئات النجوم . 13

 

 : لتاليةا األسئلة عن أجيبي:   السؤال الخامس

 .مبتدئة من الطبقة األقرب إلى األرض( عددي طبقات الغالف الجوي 1

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

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

 . الهطول أنواع أذكري (2

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

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

 .الهوائية الكتل نواعأ عددي( 3

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

 المناظير الفلكية البصرية ؟ على الراديوية الفلكية المناظير بها تتفوق ميزة اذكري (4

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

............................................................................................................. 
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 ؟الكهرومغناطيسية األمواج أشكال عددي( 3

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

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

 

 

 :قارني بين كل مما يلي  (6

 الدافئة الهوائية الجبهة       الباردة الهوائية الجبهة    الثابتة يةالهوائ الجبهة

        

 

 

 

 

 

 البحرية األعاصير القمعية األعاصير وجـه المقـارنـة

 تكوينها

 

 

 

 

 مدتهاو مسافتها
 

 
 

 

 الشمس حول األرض دوران نفسها حول األرض دوران

 

 

 

 

 

 

 القمر خسوف الشمس كسوف

 

 

 

 

 

 



. 
 

 

 . األربعة الفصول حدوث سبب يوضح( .

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

 

 ؟ تستغرق ةالمد من وكم القمر دوران حركات وضحي( 2

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

 أذكري أطوار القمر ؟( .

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

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

 

 -:  مايلي علليالسؤال السادس: 

 . للهواء ضغط وجود سبب( 1

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

 .بالشتاء مقارنة الصيف في الظهيرة وقت أقصر يكون ظلك( 2

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

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

 

 تواجه األرض الجهة نفسها من القمر .( 3

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

 .تصعب رؤية كوكب الزهرة  ( 4

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

 

 . سطحه على للحياة المالئم الوحيد وكبالك األرض( 3

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

............................................................................................................. 
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 . المريخ كوكب يميز الذي األحمر اللون سبب( 6

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

 

 . الباردة الهوائية الجبهات في الرعدية العواصف تنشأ (.

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

 

 .ساعات وهو األقصر بين أيام كواكب المجموعة الشمسية  11( يوم المشتري 2

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

 

 .ظار هابل في الفضاء خارج الغالف الجوي ( يدور من11

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

 

 ( النجوم تبدو لنا كأنها تدور في السماء .11

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

 

 ( يصعب مالحظة الغالف الجوي أو اإلحساس به .12

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

 

 

 

 

 

  


