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 / اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:1س

 
 درس الثقوب السوداء .1

 ستيفن هوكنيغ -د دانيال هال وليمز -ج مجدي يعقوب -ب فريد بيجي -أ

 عينة تُختار بدون انحياز .2

 العينة الحاكمة -د العينة العشوائية -ج العينة الضابطة -ب الموضوعية -أ

  من مميزات  العلم كونه .3

 غير قابل للتطور -د منحاز لألفكار المسبقة -ج غير قابل للتدقيق -ب تراكمي البناء -أ

 وضع العلماء لتوقع من خالل معارفهم السابقة يمكن اختباره يسمى .4

 االفتراض -د االستنتاج -ج المقارنة -ب التخمين -أ

 طريقة لتسجيل البيانات والنتائج والمالحظات وتنظيمها بدقة .5

 جداول البيانات -د أدوات القياس -ج السجل العلمي -ب نموذج -أ

 مجموعة من الخطوات المنظمة يقود تنفيذها إلى اكتشاف أو اختبار أو إثبات شيء مــا  .6

 البحث التجريبي -د البحث الوصفي -ج التجربة -ب الفرضية -أ

 من البراكين المركبة في المملكة .7

 حرة البرك -د ثنيان حرة -ج جبل القدر -ب حرة رهط -أ

 تسمى كال من الموجات األولية والموجات الثانوية بالموجات الزلزالية   .8

 الدافعة  -د المرتدة -ج الخارجية ) السطحية ( -ب الداخلية ) الباطنية (  -أ

  شق طويل نشأ بفعل تباعد صفيحتين أرضيتين .9

 مناطق الطرح -د البقع الساخنة -ج حدود االنزالق -ب منطقة االنهدام -أ

 عدد الحرات البركانية في المملكة هو  .11

 حرات 9 -د حرات 8 -ج حرة 12 -ب حرات 11 -أ

 كسر في مقطع صخري نتيجة لحركة الكتل على جانبيه .11

 حفر االنهدام -د الصدع -ج االرتداد المرن -ب المركز السطحي -أ

 بركان واسع االمتداد قليل االنحدار .12

 الشقوق البركانية -د البراكين المخروطية -ج البراكين المركبة -ب الدرعيةالبراكين  -أ

 " ال يمكن أن تنقسم الذرات أثناء التفاعل الكيميائي " إحدى بنود نظرية : .13

 د. طمسون ج. أرسطو . ب. دالتون . بور -أ

 جميع العبارات اآلتية تعد من خصائص األشعة المهبطية ما عدا : .14

 د. تمتلك طاقة حركية . ج. مشحونة بشحنة موجبة .  ب. تسير في خطوط مستقيمة  دقائق مادية .أ. عبارة عن 

 النموذج الذي يشبه توزع الشحنات السالبة في الذرة بتوزع الزبيب  بفطيرة الخوخ هو نموذج : .15

 د. طمسون ج. رذرفورد ب. دالتون . بور -أ

 تحول عنصر ما إلى عنصر آخر يسمى  .16

 د. سلسلة التفاعل ج. التحول ب. التفاعل الكيميائي النصفأ. عمر 

 تأخر اكتشاف النيوترون بسبب كونه : .17

 د. عالي السرعة. ج. متعادل الشحنة . ب. قليل الكتلة . أ. صغير الحجم .

 العالم الذي ينسب له الفضل في اكتشاف النواة هو : .18

 د. جيمس شادويك . ج. نيلز بور . ب. ارنست رذرفورد . أ. جون دالتون .

 مجموعة عناصر عالية النشاط فتتحد مع العناصر األخرى مكونة مركبات .19

 د( ثالثية الحديد  ج( الفلزات االنتقالية ب( الفلزات القلوي األرضية أ( الفلزات القلوية

 أي من التالي ليس من صفات الفلزات .21

 قابلة للسحبد(  ج( جيدة التوصيل الحراري ب( هشة أ( عاكسة للضوء

 كل الفلزات االنتقالية صلبة ما عدا .21

 د( الخارصين  ج( الزئبق  ب( الموليبدنيوم أ( الحديد

 تستخدم كعوامل مساعدة .22

 د( الفلزات القلوية األرضية ج( الهالوجينات ب( مجموعة البالتين  أ( ثالثية الحديد

 يستخدم في التصوير الضوئي  .23

 د( البسموث ج( البولونيوم  ب( التليوريوم  أ( السيلينيوم

 أحد أشكال الكربون في الطبيعة يستخدم في البطاريات الجافة .24

 د( الجرافيت ج( الرادون  ب(  الفحم أ( األلماس



 ما نوع الرابطة التي تربط بين ذرات جزيء غاز النيتروجين  .25

 د( تساهمية غير قطبية ج( فلزية ب(  تساهمية قطبية أ( أيونية

 CO2 لجزيءالموجود في الصيغة الكيميائية  2ماذا يعني الرقم  .26

 CO2مركبا د(                               CO2جزيئا ج(  ذرتا أكسجين                                ب(   أيونا أكسجين                  أ( 

 الصيغة الكيميائية لكبريتات الماغنسيوم هي : .27

 MgSO4د(       MgOج(  MgCO3ب(   MgNO3أ( 

 مع عنصر أخر يكون تكافؤ هذا العنصر : تفاعلهعند  الخارجيفقد عنصر إلكترونين من مستوى الطاقة  .28

 1-د(  1ج( + 2-ب(   2أ( +

 أي المركبات اآلتية غير أيوني .29

 MgBr2د(     LiClج(  COب(     NaFأ( 

 KClاالسم العلمي للمركب التالي  .31

 كلوريد الماغنيسيومد(  كلوريد البوتاسيومج(  كلوريد الصوديوم(  ب الكالسيومكلوريد أ( 

 بروتونا تحتوي على .......... 12النظير األكثر استقرارا لذرة تحتوي على  .31

 نيوترونا 13د(  نيوترونا 12ج(  نيوترونا 11(  ب نيوترونات 11أ( 

 مكون من بروتونين ونيوترونين هو جسيم  .32

 أوميجاد(  بيتاج(  ألفا(  ب جاما أ(

 إلكترونات 8المجموعة التي مجالها األخير يحوي  .33

 د( القلوية الترابية ج( الهالوجينات ب(  الغازات النبيلة أ( القلوية

 النظير الذي نستخدمه لمعرفة تاريخ الكائنات الحية .34

 131-يود د(  238-يورانيوم ج(  41-بوتاسيوم (  ب 14 -كربون أ( 

 الذي نستخدمه لمعرفة تاريخ الصخور النظير .35

 131-يود د(  238-يورانيوم ج(  41-بوتاسيوم (  ب 14 -كربون أ( 

 عدد مستويات الطاقة في الذرة .36

 7د(  6ج(  5(  ب 4أ( 

 حد أقصىالمستوى الثالث للطاقة يستوعب ك .37

 72د(  51ج(  32(  ب 18أ( 

 الرمز الكيميائي لعنصر النحاس .38

 Naد(  Feج(  Cu(  ب Auأ( 

 الجهاز الذي يسجل الموجات الزلزالية يسمى .39

 السيزموجرافد(  سبكتروسكوبيج(  التسونامي(  ب المونوجرافأ( 

 مقياس ميركالي لقياس شدة الزلزال مقسم إلى  .41

 مفتوحد(  درجة 12ج(  درجات 11(  ب درجات 9أ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( أمام العبارات الخاطئة: ( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )  / ضع عالمة ) 2س

 
  التجربة هي متابعة ظاهرة ما بعد تعديل ظروفها الخاصة وإنشاء أخرى للحصول على المعرفة .1 )             (

 ال توجد طريقة علمية وحيدة تستخدم لحل كل المشكالت .2 )             (

 تخضع للمتغير المستقلال العينة الضابطة  .3 (          )   

 من مهارات العالم المثابرة وعدم اليأس                                    .4 )             (

 المحاولة هي إجراء التجربة مرة واحدة .5 )             (

 مالحظته مباشرةاكاة لشيء ما أو حدث ما يصعب النموذج هو مح .6 )             (

 درجة 12مقياس شدة الزلزال مقسم إلى  .7 )             (

 بؤرة الزلزال هي نقطة على سطح األرض يحدث عندها الزلزال .8 )             (

 المباني اآلمنة تكون مرتفعة ذات دعائم مطاطية وفوالذية .9 )             (

 المحيط الهاديجزر هاواي تكونت عند حدود صفيحة  .11 )             (

 حفر االنهدام تتكون بفعل حدود التقارب .11 )             (

 جهاز رصد الموجات الزلزالية يسمى السيزموغراف .12 )             (

 العنصر مكون من نوع واحد من الذرات .13 )             (

 41 –البوتاسيوم لتقدير عمر أحافير الكائنات الحية يدرس العلماء تحلل  .14 )             (

 يشترط في النظائر المستعمل طبيا أن يكون لها عمر نصف قصير. .15 )             (

 ال يتأثر عمر النصف للعنصر بالظروف المحيطة .16 )             (

 اعتقد رذرفورد بأن معظم جسيمات ألفا سترتد أو تنحرف بزاوية كبيرة .17 )             (

 ألفا يكون عدد بروتونات العنصر الناتج أقل من العنصر المتحللفي تحلل  .18 )             (

 يكتب الحرف األول من الرمز بالرسم الصغير .19 )             (

 البراكين المركبة ناتجة عن ثوران عنيف .21 )             (

 التسونامي ينتج عن الزالزل التي تكون بؤرتها وسط المدن .21 )             (

 رتب مندلييف العناصر تصاعديا بكتلها الذرية .22 )             (

 كل عناصر المجموعتين األولى والثانية ال فلزات .23 )             (

 رمز العنصر مشتق من اسمه من اللغة الفرنسية .24 )             (

 عناصر توقع خواصهاعدة  فراغات في جدوله لترك مندلييف  .25 )             (

 الفسفور األبيض لصناعة رؤوس أعواد الكبريت يستخدم .26 )             (

 يحتوي الكلوروفيل على البريليوم .27 )             (

 كانت قوة الجذب بينهما أكبر   كلما كان اإللكترون أقرب للنواة .28 )             (

)             ( 29. PCl5  الرابطة الكيميائية في هذا المركب تساهمية   

 ( كلما اتجهنا الى أسفل المجموعة  1نشاط الفلزات القلوية )مجموعة  يقل .31 )             (

 يزداد عدد اإللكترونات في الجدول الدوري الكترون واحد كلما اتجهنا من اليسار الى اليمين .31 )             (

 كلما كان اكتساب الهالوجينات لإللكترونات أسهل كان نشاطه أقل  .32 )             (

          (   ) 33. Fe2O3   3-تكافؤ الحديد في هذا المركب هو  

 ةالالبة البازلتية عالية اللزوج .34 )             (

 البركان المركب ناتج عن تعاقب طبقات الالبة والمقذوفات .35 )             (

 السجل العلمي ) دفتر العلوم ( عبارة عن سجل لتسجيل المالحظات والبيانات والنتائج  .36 )             (

 عند فقد الذرة الكترونات تصبح أيونا سالب الشحنة .37 )             (

 هي الكيلوجرام SIالوحدة المستخدمة لقياس المساحة حسب النظام العالمي للوحدة  .38 )             (

 كتنيدات عناصر مشعةكل األ .39 )             (

 تعمل المواد المحفزة على إبطاء سرعة التفاعل .41 )             (
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 تكون التجارب موثوقا بها إذا اختبر فها ....................... واحد في كل مرة  .1

 من تطبيقات الهندسة الوراثية إنتاج ........................ .2

 .........................عدم التحيز لنتائج معينة  .3

 يستخدم في صناعة أسالك المصابيح الكهربائية ........................... .4

 عامل يقوم الباحث بقياسه ............................ .5
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 منخفضةي تتميز الالبة فيه بلزوجة .......الت..تتكون الهضاب البازلتية من ثوران .. .15
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 / أجب عما يلي:4س

 ، ما هو ناتج تحلل ألفا له؟ 218وعدد الكتلة له  88( عنصر عدده الذري 1

 عدد النيوترونات العدد الكتلي العدد الذري 

    الذرة المتحللة

    الذرة الناتجة

 

 

 ، ما هو ناتج تحلل بيتا له؟ 14وعدد الكتلة له  6( عنصر عدده الذري 3

 عدد النيوترونات العدد الكتلي العدد الذري 

    الذرة المتحللة

    الذرة الناتجة

 

 

 مسائل رياضية:

 سنة؟ 15جم بعد  811سنة كم يتبقى من  5النصف له عنصر مشع عمر 

 

 

 

 

 

 

 سنة؟ 16جم بعد 2111سنة كم يتبقى من  4عنصر مشع عمر النصف له 

 

 

 



 / أجب مستعينا بالرسم المرفق:5س

 

 رذرفورد ( –طمسن  –كروكس  –الرسم يوضح تجربة ) دالتون  -1

 اكتب الحرف في الرسم أمام اسم الجزء: -2

 )       (  مهبط  -)      (  مصعد        -أنبوب تفريغ   )       (  

 )       (  مجال كهربائي

 ماذا استنتج من هذه الخطوة؟ .................................................................. -3

 

 رذرفورد ( –طمسن  –كروكس  –الرسم يوضح تجربة ) دالتون  -

 أمام اسم الجزء: اكتب الحرف في الرسم -2

 )      (  صفيحة الذهب        -)       (  جسيمات ألفا   

 )       ( مصدر لجسيمات ألفا  -)       (  شاشة فلوراسنت     

لماذا يوضع مصدر جسيمات ألفا بداخل صندوق من الرصاص؟  -3

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

 

 

 ما هو العدد الذري لعنصر البوتاسيوم؟

 

 

 ما هو موقع هذا العنصر في الجدول الدوري؟

 

 المجموعة                     الدورة

 

 أي مما يلي هو أيون البوتاسيوم :

K
-1

   -  K 
+1

   -   K 
-2

     -   K 
+2

 

 

 ما هي الصيغة الكيميائية لكلوريد الماغنيسيوم

 

 

 ما نوع الرابطة؟

 

 

 هي الصيغة للمركب؟ما 

 

 

 ما نوع الرابطة؟

 

 

 ما اسم المركب؟



 

 ما نوع الصدع؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسم المقابل يمثل النموذج الذري للعالم......................

 

 

 

 

  

 أ. كيف تكونت جزر هاواي؟ .......................................................

 ..................................................... ب. ما هي أقدم الجزر تكوناً؟

 ج. ما هو اتجاه حركة صفيحة المحيط الهادي؟

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

 

 

 

 

 قاري –في الصورة المقابل تقارب محيطي 

  2و  1أ( ضع أسهما توضح حركة التقارب بين الصفيحتين 

 ؟1ب( ما نوع الصفيحة 

 ج( ما نوع البركان المتكون؟

 جبال االنديز ( –د( تكونت بهذه الطريقة ) جبال الهمااليا 

 

 

 



 ( B و   Eما نوع الحدود بين ) 

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

 ( تسمى ...................... 4قة ) المنط

  ( 7ما نوع البراكين المتكونة في المنطقة )   

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

 أي المناطق التالية ال يتكون فيها براكين  ؟ 

  (2   -   3    -     5    -    8    ) 

 من حفر االنهدام ؟ 

    (6   -    4   -    1  -   3   ) 

 ما نوع البركان ؟ ...............................

  ما نوع الثوران المكون لهذا النوع؟ .........................

 اكمل ما يلي:/ 5س

 11( عدده الذري  Naالصوديوم )  9( عدده الذري  Fالفلور )  

 التوزيع اإللكتروني
 3 2 1 المستوى 3 2 1 المستوى

    ع . إ    ع . إ

 الموقع في الجدول
  الدورة  الدورة

  المجموعة  المجموعة

   التكافؤ

  نوع الرابطة

  صيغة المركب 

  اسم المركب
 

 12( عدده الذري  Mgالمغنيسيوم ) 17( عدده الذري  Clالكلور )  

التوزيع 

 اإللكتروني

 3 2 1 المستوى 3 2 1 المستوى

    ع . إ    ع . إ

 في الجدولالموقع 
  الدورة  الدورة

  المجموعة  المجموعة

   التكافؤ

  نوع الرابطة

  صيغة المركب 

  اسم المركب
 

 3( عدده الذري  Liالليثوم )  16( عدده الذري  Sالكبريت )  

التوزيع 

 اإللكتروني

 3 2 1 المستوى 3 2 1 المستوى

    ع . إ    ع . إ

 الموقع في الجدول
  الدورة  الدورة

  المجموعة  المجموعة

   التكافؤ

   ةنوع الرابط

  صيغة المركب 

  اسم المركب
 

 1( عدده الذري  Hالهيدروجين )  16( عدده الذري  Sالكبريت )  

التوزيع 

 اإللكتروني

 3 2 1 المستوى 3 2 1 المستوى

    ع . إ    ع . إ

 الموقع في الجدول
  الدورة  الدورة

  المجموعة  المجموعة

   التكافؤ

   ةنوع الرابط

  صيغة المركب 

  اسم المركب

 


