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/الفصل الدراسي

السؤال األول :ضع دائره حول رمز االجابه الصحيحه :
(  12عالمه )
.1تنتج الكهرباء الساكنه على االجسام من :
ا .طرق جسم بجسم اخر

ب.دلك جسم بجسم اخر

ج.حرق جسم

د.كل االجابات صحيحه

.2احدى المواد التاليه ال يوصل الكهرباء:
ا.الحديد

ب.النحاس

د.الذهب

ج .المطاط

.3احدى المواد االتيه موصله للكهرباء :
ا.الخشب

د.الفضه

ب .البالستيك ج.الزجاج

.4وظيفه المفتاح الكهربائي في الداره الكهربائيه :
ا.مصدر التيار

ب .دفع الشحنات الكهربائيه في السلك

ج .قطع التيار وايصاله

د  .ال جواب صحيح

.5تسمى المنطقه المحيطه بالمغناطيس وتظهر فيها اثار القوى المغنطاسيه :
ا .المجال المغناطيسي ب .قوه المغناطيس

ج.قطب المغناطيس

د .وسط المغناطيس

.6احدى النباتات التاليه هي النباتات المعراه البذور :
ا.القمح

ب.الصنوبر

ج .الفول

د .البازيالء

.7احدى النباتات التاليه من نباتات الفلقه الواحده :
ا.الذره

ب.التفاح

ج.البطيخ

د .الحمص

.8الجزء من الزهره الذي ينتج حبوب اللقاح هو :
أ.المبيض

ب.القلم

ج .الميسم د.المتك
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.9احد النباتات االتيه ينتج المخاريط :
ا.العنب

ب.المشمش ج .الصنوبر

د.الورد

.10احد النباتات االتيه يعتبر من النباتات الطبيه :
ا.العنب

ب.التين

د.الزعتر

ج.الشعير

.11اكثر الكواكب التي تدور حول الشمس حراره هو :
ا.االرض

ب .الزهره

ج .عطارد

د.نبتون

.12تكثر الصخور الناريه في االردن في :
ا.اربد

ب.العقبه

ج.الكرك

د.عمان

_________________________________________________________________________
السؤال الثاني  :اكمل ما يلي :
 .1اكبر كوكب من كواكب المجموعه الشمسيه هو ..........................
.2ابعد كواكب المجموعه الشمسيهعن الشمس هو ...............................
.3وقوع القمر بين االرض والشمس يؤدي الى ..................................
.4من فوائد االقمار الصناعيه .....................................2......................................1
.5من االمثله على الصخور الرسوبيه ....................................2..............................1
.6من االمثله على الصخور المتحوله ...............................
.7تتكون بذور الصنوبرفي المخروط................................
.8تنتقل حبوب اللقاح من عضو التذكير الى عضو التأنيث بواسطه ...............................
.9تنتشر نباتات الصنوبر في اماكن عده من االردن اهمها ........................................

السؤال الثالث  :ارسم دائره كهربائيه وبين االجزاء على الرسم :

QF02-02rev.a

2

السؤال الرابع :
اوصل بين العمود االول وما يناسبه في العمود الثاني:
نجم
صخر رسوبي
مغناطيس
مبيض
حبيباتها مفككه

.1قطب شمالي وجنوبي
.2عضو التأنيث
.3االحافير
.4الشمس
.5التربه الرمليه

السؤال الخامس  :اجب عما يلي :
 .1على ماذا تعتمد قوه المغناطيس الكهربائي :
ب.

ا.
.2اذكر استعماالت الصخور لالنسان :
أ.

ب.

ج.

.3ما هي شروط التحفر :
أ.
ب.

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
♥ معلم المادة  :خالد جردات ♥
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