
 مراجعة عامة لمنهج الثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني

                                                        : اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:1س

 أطلق مندل على الصفة التي اختفت في الجيل االول اسم  .1

 القوية ب. السائدة أ.

 المتنحية    د. المرغوبة ج.

 تنتقل من جيل إلى آخر تسمى الصفاتالصفات التي  .2

 كمية ب. وراثية أ.

 نوعية د. مكتسبة ج.

 قام مندل بنزع األسدية من أزهار نبات البازالء قبل نضج المتك حتى .3

 يمنع التلقيح الذاتي      ب. يمنع التلقيح الخلطي        أ.

 ة  من عدد البذور الناتج يقلل د. يزيد من عدد البذور الناتجة   ج.

 مقياس صعوبة إيقاف الجسم المتحرك .4

 الزخم ب. التسارع أ.

 القصور د. السرعة المتجهة ج.

 يكون التسارع يساوي صفر عندما  .5

 يكون اتجاه السرعة المتجهة والتسارع متعاكسين ب. تكون حركة الجسم منتظمة أ.

 ع واحدايكون اتجاه السرعة المتجهة والتسار د. يتغير اتجاه حركة الجسم  ج.

 مجموع الزخوم لمجموعة من األجسام يكون ثابتا  يعرف مبدأ .6

 حفظ السرعة ب. حفظ الزخم أ.

 حفظ التسارع د. حفظ الكتلة ج.

 ساعة ما متوسط سرعة الحافلة 2.5كم في  200قطعت حافلة مسافة  .7

 كم / س 12.5 ب. كم / س 180 أ.

 كم / س 500 د. كم / س 80 ج.

 ن الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس هو :الذي يحمي األرض م .8

 المجال المغناطيسي لألرض          ب. الغالف الجوي لألرض      أ.

 المجال الكهربائي د. الشفق القطبي                   ج.

 تتساوى السرعة اللحظية والمتوسطة عندما .9

 يكون مقدار التسارع موجب  ب. يكون مقدار التسارع سالب أ.

 يتغير اتجاه حركة الجسم د. يكون مقدار التسارع = صفر ج.

 ( يدل على Ωالرمز  )  .10

 وات ب. أوم أ.

 أمبير د. فولت ج.

 التخمر في الخاليا العضلية ينتج عنه كفضالت .11

 حمض الالكتيك فقط ب. كحول فقط أ.

 حمض الالكتيك وثاني أكسيد الكربون د. كحول وثاني أكسيد الكربون ج.

 ج حمض الالكتيك بخاليا عضالت اإلنسان يسبب:إنتا .12

 القدرة على متابعة التمارين الرياضية ب. الشعور بالراحة أ.

 اإلقالل من استهالك األوكسجين بالعضالت د. األلم وتقلص العضالت والضعف ج.
 



 تقاس القوة بوحدة تسمى .13

 النيوتن ب. الفولت أ.

 االوم د. االمبير ج.

 حالة األجسام الحركية يسمى العامل الذي يغير .14

 الوزن ب. االحتكاك أ.

 انعدام الوزن د. القوة ج.

 نيوتن =  1 .15

كجم م / ث 1 أ.
2

جم م / ث 1 ب. 
2

 

ث 1 ج.
2

كجم ث 1 د. / كجم م 
2

 / م

 يمنع تحريك األجسام المتوقفة .16

 االحتكاك االنزالقي ب. االحتكاك المتدحرج أ.

 الجاذبية د. االحتكاك السكوني ج.

 قانون أوم يمثل بالعالقة الرياضية .17

 المقاومة× الجهد = التيار  ب. التيار× القدرة = المقاومة  أ.

 المقاومة× الجهد = القدرة  د. الجهد×  القدرة = التيار  ج.

 عدد المسارات في التوصيل على التوالي .18

 اثنين ب. واحد أ.

 أربعة د. ثالثة ج.

 من خواص التوصيل على التوازي  .19

 عند تلف أحد األجهزة تتوقف باق األجهزة ب. يسري التيار في مسار واحد أ.

 ال تتأثر باقي األجهزة بتلف أي جهاز د. عند إضافة جهاز تقل شدة التيار ج.

 لحماية الدائرة الكهربائية يستخدم .20

 أسالك النحاس ب. قواطع ) منصهرات( أ.

 فلزات عالية المقاومة د. عوازل كهربائية ج.

 تزود الدائرة الكهربائية بالطاقة عبر .21

 المولدات ب. المفتاح الكهربائي أ.

 المصابيح د. البطاريات ج.

 عدد الملفات االبتدائية أكبر من عدد الملفات الثانوية في .22

 محوالت الرفع ب. المولدات الكهربائية أ.

 الجلفانومترات د. محوالت الخفض ج.
 ود القاعدة النيروجينيةبوج DNAعن الـ RNAيختلف الـ  .23

 الجوانين ب. اليوراسيل أ.

 السيتوسين د. الثايمين ج.

 إذا قلت المقاومة الكهربائية لموصل مع بقاء الجهد الكهربائي ثابتا فإن القدرة الكهربائية: .24

 تزداد  ب. تقل  أ.

 تساوي صفر                          د. تبقى ثابتة ج.

( ، فإن نسبة وجود أبناء يحملون  YYء يحمل كل منهما الصفة السائدة النقية ) تم مزاوجة نباتي بازال .25
 ( هي yyالصفة ) 

 % فقط                           75 ب. ال يوجد                        أ.

 % فقط 50 د. % فقط                  25 ج.



 م / ث جنوبا ( على: 15تدل العبارة التالية )  .26

 تسارع ب. عة لحظية                  سر أ.

 سرعة متجهة               د. سرعة متوسطة                       ج.

 ينقل الشفرة من النواة إلى الريبوسومات .27

 mRNA ب. tRNA أ.

 DNA د. rRNA ج.

 أهم عيوب الموصالت الفائقة .28

 مقاومتها شبه منعدمة ب. حاجتها للتبريد المستمر أ.

 مقاومتها عالية جدا د. ياع كميات هائلة من الطاقة فيهاض ج.

 يمكن التعرف على احتمال ظهور صفة ما باستخدام .29

 مربع ليفيان ب. مربع كريك أ.

 مربع بانيت د. مربع مندل ج.

 قام نيوتن بوضع عدة قوانين في الحركة عددها .30

 4 ب. 3 أ.

 6 د. 5 ج.

 خاللها مادة يصعب انتقال الشحنات الكهربائية .31

 السلك النحاسي ب. الموصل أ.

 الدائرة الكهربائية د. العازل ج.

 وظيفة المحول بين المنازل وأسالك الشبكة العامة .32

 تحويل التيار المتردد إلى مستمر ب. زيادة الجهد الكهربائي أ.

 تحويل التيار المستمر إلى متردد د. خفض الجهد الكهربائي ج.

 توضيح تستخدم برادة الحديد ل .33

 المجال المغناطيسي لمغناطيس ب. المجال المغناطيسي لألرض أ.

 الشفق القطبي د. المجال الكهربائي ج.

 أي من العبارات التالي صحيحة بالنسبة للمجال المغناطيسي لألرض .34

 تماسك طبقات الغالف الجوي ب. حماية األرض من الجسيمات المتأينة أ.

 المغناطيسي الرنين التصوير أجهزةاستخدامه في  .د يستخدم في أجهزة القياس ج.

 الجلفانومتر  يستخدم في  .35

   مسرعات الجسيمات ب. المغناطيسي بالرنين التصوير أجهزة أ.

 مؤشر الوقود في السيارة د. المغناطيسية القطارات ج.

     الحاسب ألجهزة االلكترونية الشرائح صناعةيدخل في صناعة  .36

 موصالت فائقة ب. ئيالجرس الكهربا أ.

 المحول الكهربائي د. المحرك الكهربائي ج.

 عدد أقطاب المغناطيس .37

 أثنين ب. واحد أ.

 أربع د. ثالثة ج.

 ينفصل في االنقسام المنصف .38

 الطراز الشكلي ب. البروتينات أ.

 مخطط ساللة العائلة د. الجينات المتقابلة ج.

 



 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي : حيحة وعالمة ) ( أمام العبارة الص ضع عالمة ) : 2س

 من مزايا التوصيل على التوالي أن كل جهاز ال يتأثر بتعطل الجهاز األخر   .1 ]           [

 تظهر الصفة الوراثية المتنحية في الطرز الشكلية عندما تكون الجينات المتقابلة غير نقية.        .2 ]           [

 خطوط المجال المغناطيسي تخرج من القطب الشمالي باتجاه  القطب الجنوبي. .3 ]           [

 وضع فولتا قانونا يصف العالقة بين الجهد والتيار والمقاومة في الدوائر الكهربائية .4 ]           [

 أقطاب األرض المغناطيسية متغيرة المكان. .5 ]           [

 يه الشحنات الكهربائية يسمى الدائرة الكهربائيةالمسار المغلق الذي تسري ف .6 ]           [

 يستخدم النحاس في صناعة األسالك بسبب ارتفاع مقاومته .7 ]           [

 يبدأ انقسام السيتوبالزم في الخاليا النباتية بتخصر الغشاء الخلوي .8 ]           [

 اقة الضوئية إلى كيميائية.البناء الضوئي هي عملية من خاللها تحول المنتجات الط .9 ]           [

 ) الزيجوت ( هي خلية ناتجة عن اندماج الحيوان المنوي مع البويضة.                               .11 ]           [

 تتحول الطاقة الكهربائية في الدائرة الكهربائية إلى طاقة حرارية وضوئية بفعل القدرة الكهربائية .11 ]           [

 يوجد المغناطيس في الطبيعة في معدن يسمى ) المجناتيت ( .12 ]           [

 هو سكر سداسي منقوص االكسجين DNAالسكر المكون للـ .13 ]           [

 RNAال توجد قاعدة الجوانين في الـ  .14 ]           [

 تتجه إبرة البوصلة للجنوب المغناطيسي .15 ]           [

 ماتيوجد في الريبوسو rRNAالـ  .16 ]           [

  DNAما هو اال نسخ للـ  الكروموسومات تضاعف .17 ]           [

 كل الخاليا تصنع جميع البروتينات .18 ]           [

]           [ 19. DNA يحتوي على سكر خماسي ريبوزي منقوص ذرة أكسجين 

 بداية لنقطة النهاية     البعد بين نقطة البداية ونقطة النهاية واتجاه الحركة من نقطة  الاإلزاحة  .21 ]           [

 اندفاع الشخص الجالس في السيارة عند الفرملة سببها القصور .21 ]           [

 القوى المتزنة محصلتها تساوي صفر .22 ]           [

 استمرت تجارب مندل ثمان سنوات .23 ]           [

 RNAتوجد القواعد النيتروجينية على شكل أزواج في  .24 ]           [

 السلبي الغشاء الخلوي من تمرير المواد من وإلى الخلية االنتشارتمكن خاصية  .25 [      ]     

 اذا كان الطراز الجيني هجين فان الطراز الشكل الذي يظهر للصفة السائدة .26 ]           [

 فان الصفة التي تظهر هي الصفة السائدة ttاذا كان الطراز الجيني هو  .27 ]           [

 تصنف الكميات الفيزيائية إلى كميات قياسية وكميات متجهة .28 []           

 اإلزاحة دائما أكبر من المسافة .29 ]           [

 القدرة الكهربائية هي الفولتوحدة قياس  .31 ]           [

 التيار المتردد يكون له اتجاه واحد كالتيار الناتج من البطاريات .31 ]           [

التسارع هي م/ثوحدة قياس  .32 ]           [
2

 

 التسارع هو تغير سرعة الجسم المتحرك مع الزمن .33 ]           [

 التسارع كمية قياسية .34 ]           [

 تلغي كل من قوة الفعل وقوة ردة الفعل أحداهما األخرى .35 ]           [

 جاليلي ساهمت في وضع قوانين نيوتن في الحركة جاليليوأفكار  .36 ]           [

 مؤسس علم الوراثة هو مندل .37 [     ]      

 انعدام الوزن ظاهرة تحدث في حالة السقوط الحر .38 ]           [

 مكون من سلسلة واحدة فقط RNAالـ  .39 ]           [

 السرعة اللحظية يساوي السرعة المتوسطة للجسم الذي يتحرك بسرعة ثابتة .41 ]           [

 

 



 : اكمل العبارات التالية:3س

 .ومنها المسامير ومشابك الورق...........و ..................يجذب األجسام المصنوعة من  يسالمغناط .1

 ................................تسمى  ...  تؤثر القوة المغناطيسية ضمن منطقة تحيط بالمغناطيس .2

أما في.................. فتتحول الطاقة .  يستخدم المجال المغناطيسي ليحول الحركة إلى كهرباء , في ...................  .3

 الحركية إلى طاقة كهربائية.

 ............................. هي مجموع القوى المؤثرة على جسم ما. .4

 وأنه قوة من أسباب استغراق فهم الحركة لوقت طويل : أ( عدم إدراك سلوك .............................. .5

 ب( عدم إدراك كون الحركة المستمرة ......................... كالسكون.

ينص القانون الثالث لنيوتن على أن )) لكل فعل ..................  تساويه في .....................  .6

 و.............................. في االتجاه((

 يا كل خلية فيها .............. العدد األصلي للكروموسومات.ينتج عن االنقسام المنصف........... خال .7

 ................................تسمى  ...  تؤثر القوة المغناطيسية ضمن منطقة تحيط بالمغناطيس .8

ن درجات السلم تتكون م يتركب جانبا السلم الحلزوني  من تعاقب ............ ومجموعة................... . DNAفي  .9

 جزيئات تسمى ..................

 تزداد الطاقة التي ينقلها التيار الكهربائي عبر الدائرة الكهربائية  .................الجهد في الدائرة. .11

من خالل لف سلك يحمل تيار كهربائيا حول قضيب  ............................................يمكن الحصول على  .11

 حديدي

 هو شفرة تصنيع البروتين. .............................................. .12

 .بدال من الثايمين.............................................  ( على القاعدة النيتروجينية RNAيحوي حمض )  .13

 الكهربائي. حلقة مغلقة من مادة موصلة يتدفق خاللها التيار .............................................. .14

 أنا جهاز أعمل على تغير جهد التيار الكهربائي رفعا وخفضا....................................... .15

 أنا عبارة عن مؤشر مرتبط بملف يدور في قلب مغناطيس دائم.................................. .16

 ..............................أنا مادة ذات مقاومة كهربائية تساوي صفر تقريبا ................ .17

 أنا أضواء تظهر في السماء عند القطبين بفعل انحباس الشحنات بفعل مجال األرض المغناطيسي. .18

 ................................  يتحكم بمرور المواد من خاللهيحيط بالخلية و  .91

 ......................... لناقل ويرمز له بـ: المراسل و يرمز له بـ ........... وا  RNA من أنواع .21

 ................. ( ÷ .................... -يحسب التسارع باستخدام العالقة الرياضية : ت = ) ...............  .19

 مقاومة األجسام إلحداث تغير في حالتها الحركية يسمى ...................................... .11

 ...............ينص قانون نيوتن الثاني على أن : تسارع جسم ما هو ناتج قسمة القوة المحصلة على. .12

 ...................يكون اتجاه االحتكاك و اتجاه الحركة دائما ً .12

 ....................... لهافهذا يعني أن القوى المؤثرة على الجسم  المحصلة = جمع القوى .إذا كانت القوة  .12

................................ و ............................... و  لسلك العوامل المؤثرة في المقاومة الكهربائية .26

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

 ويمثل بالعالقة الرياضية التالية:القانون الذي يربط بين التيار الكهربائي والجهد والمقاومة هو قانون ..............  .27

 × ................................الجهد = ......................... 

وتقاس بوحدة  معدل التحول في الطاقة من شكل إلى آخر............................. هي  .28

 الجهد............................× بالعالقة  ..................... = وتقاس رياضيا  ...................................

 

 

 



 :اآلتي الشفري الترتيب يحمل DNA الـ من مفرد خيط أعطيت إذا: 4س 

T A C G C T  C A G C G C 

 

 ه؟ل المكملة DNA الـ سلسلة اقترح. أ

T A C G C T  C A G C G C 

            

 

 منه؟ ( المنسوخ mRNA) المرسال RNAالـ خيط اقترح. ب

            

 

قواعد  3الخيط ) علما أن كل  لهذا الوراثية الشفرات ترجمة عند الناتجة األمينية األحماض ألنواع األقصى العدد ج.  قدر

 ............................................................ (؟تمثل حمض أميني

 :اآلتي الشفرى الترتيب يحمل DNA الـ من مفرد خيط أعطيت إذا

T C G T A G G C A G T T G A T 

 

 له؟ المكملة DNA الـ سلسلة اقترح. أ

T C G T A G G C A G T T G A T 

               

 

 

 منه؟ ( المنسوخ mRNA) المرسال RNAالـ خيط اقترح. ب

               

 

قواعد  3الخيط ) علما أن كل  لهذا الوراثية الشفرات ترجمة عند الناتجة األمينية األحماض ألنواع األقصى العدد ج.  قدر

 ............................................................ تمثل حمض أميني(؟

 

 لتصبح القوى متزنة: 3: ما قيمة ق5س

 

 

 
 
 
 
 

 ن 3=  2ق ن 5=  1ق

 ن 6=  4ق = .... ن 3ق

 : ما مقدار و اتجاه القوة المحصلة: 6س

 

 

 

 



 : أجب مستعينا بالرسمات المرفقة:7س

 اسم الجهاز:
 

 استخدامه:
 

  نوع التيار الناتج منه:

 ما اسم العملية:
 ماذا يتم نقله خاللها:

 

 ما اسم العملية:

 ماذا يتم نقله خاللها:

 ما اسم العملية العكسية لها:

 

 ( ما نوع االنقسام الموضح ؟ ...............................

 ( ما هو الطور الموضح ؟ .................................1

 ( سم األجزاء المرقمة :2

 (9  (  ............................... )1  ( .......................... )2  )

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

 

عند االنتقال من أ لى د عبر ب  مقدار المسافة المقطوعةما 
 ؟ و ج

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

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

 ما مقدار اإلزاحة؟
..................................................................

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

 

 ما مقدار المسافة المقطوعة؟
..................................................................

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

............ 
 زاحة؟ما مقدار اإل

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

 



 نوع الدائرة:

 عدد المسارات:

 عند نزع أحد المصباحين ماذا سيحدث لآلخر:

 ماذا يحدث عند إضافة مصباح آخر :

 

 نوع الدائرة:

 عدد المسارات:

 ن ماذا سيحدث لآلخر:عند نزع أحد المصباحي

 ماذا يحدث عند إضافة مصباح آخر :

 

 اسم الجهاز:
 

 استخدامه:
 

 

 نوع المحول :
 مكانه في شبكة إنتاج ونقل الكهرباء العامة:

 

 :نوع االحتكاك في الحالة الموضحة في الرسمما 

 

 :نوع االحتكاك في الحالة الموضحة في الرسمما 

 

  مصباح -فولتميتر  –مقاومة  –الرمز يدل على : بطارية 

 -رية بطا –مقاومة  –الرمز يدل على : مفتاح كهربائي 

 مصباح

 

 –بطارية  –مفتاح كهربائي  –الرمز يدل على : أميتر 

 مصباح

 

 



 المسائل الحسابية

م/ث ما المسافة الفاصلة بين باخرة والميناء إذا سمع صوت صفارة 330ينتشر الصوت بسرعة  .1

 ث؟ 7.5الباخرة بعد 

فتغيرت سرعة نيوتن جنوبا(  16=  2نيوتن شماال ( ) ق 8=  1تؤثر قوتان على جسم  ) ق .2

 ث أحسب كتلة الجسم ؟ 2م/ث خالل زمن قدره  8الجسم من صفر م/ث إلى 

فولت ما مقدار القدرة الكهربائية   12تستخدم في مشغل األقراص المدمجة بطارية ذات جهد  .3

 أمبير؟0.75المستهلكة إذا كانت شدة التيار المار فيه 

كجم فتوقفت. إذا كانت  12بكرة كتلتها  م/ث غربا 6كجم تتحرك بسرعة  8اصطدمت كرة كتلتها  .4

  الكرة الثانية ساكنة قبل التصادم فاحسب سرعتها المتجهة بعد التصادم؟

 فولت؟ 110أمبير موصل بمكبس جهده  2.5ما مقدار مقاومة جهاز كهربائي يمر به تيار شدته  .5

تكاك إذا تسارع نيوتن ما مقدار قوة االح 12كجم على سطح بقوة مقدارها 4دفع صندوق كتلته  .6

م/ث 2الصندوق بـ 
2

 ؟

 مسائل على الوراثة المندلية

(  E)  التحامها ( , أمام صفة عـدم  eشـحـمـة األذن بالـوجـه صـفـة مـتـنـحـيـة )  التحامتعتبر صـفـة  -9

 , أجــب عــن األسـئـلـة اآلتـيـة : 
 -----------------------------------------مـا الطرز الجيني لشخص تلتحم شحمة أذنه بوجهه ؟  -1

-----------------------------( فهل شحمة أذنه تلتحم بوجهه ؟ لماذا ؟  Eeإذا كان الطراز الجيني لشخص هو )  -2

----------------------------------------------------------------------------- 

والشكلية مع  ( , مـا الـطـرز الـجـيـنـيـة  Eeزها الجيني ) طرا امرأة( من Eeإذا تزوج رجل طـرازه الجيني )  -3

 (استخدم المربعات التاليةالمحتملة ألفراد الجيل األول ؟ )النسب 

 الطراز الجيني للرجل ) ............... (
 

  

 الطراز الجيني للمرأة   
).............(    

عيناها  امرأةعيناه بنّيتين من  ( , فإذا تزوج رجل  eعلى اللون األزرق ) ( صفة سائدة  Eتعتبر صـفـة اللّون البني )  -2

  : أجب عن األسئلة اآلتية؛  زرقاوين

 ---------------------------------مـا الطرز الجينية المحتملة لصفة لون العيون عند الرجل ؟  -9
 ------------------------------------------مـا الطراز الجيني لصفة لون العيون عند المرأة ؟  -2

ة إذا كانت صفالمحتملة لـصـفـة لـون العيون عند أفراد الجيل األول , والشكلية مع النسب مـا الطرز الـجـيـنـيـة  -2

 لون العينان عند الرجل هجينة ؟

 الطراز الجيني للرجل ) ............... (
 

  

 الطراز الجيني للمرأة   

).............(    

 


