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 1الصفحة 

 

 إعداد معلمات العلوم 

 

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

 بمحافظة جدة اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة البيان النموذجية

 تعليم عام((

 

 لثبنك األسئلة للفصل الدراس ي الثا

 هـ  1443العام الدراس ي 

 

 معلمات املادة 

 ناهد بحرو 

 صالحة الحارثي 

 غدير العادلي 

 املتوسطة  املرحلة 

 الثاني الصف 

ــــوم  املادة  علـــ

 اسم الطالبة:           

 
   الفصل التاسع 

 ( اختاري اإلجابة الصحيحة : 11( إلى ) 1/ في الفقرات من ) 1س

1 
 :  عن طريق   تتكاثر  الالبذرية  النباتات الالوعائية 

 األبواغ )د(  )جـ( التبرعم  )ب( االنقسام املتساوي  )أ( البذور 

2 
 تختلف السرخسيات عن الحزازيات بأن لها : 

 )د( أزهار )جـ( أوعية ناقلة  )ب( مخاريط )أ( بذور 

3 
 يستخدم في تحسين نوع التربة : 

 )د( الغاز الطبيعي  )جـ( الخث  )ب( النفط  )أ( الفحم  

4 
 تتحكم في فتح وغلق ثغور الورقة : 

 )د( الخاليا الحارسة )جـ( البشرة  الخاليا العمادية )ب(  )أ( الطبقة االسفنجية 

5 
 :   تسمى  تحتاج إلى أكثر من سنتين لتنمو وتنضجالنباتات املغطاة البذور التي 

 )د( معمرة )جـ( فصلية  )ب( ذات حولين  )أ( ذات الحول 

6 
 :  الجذور  مثل  في   ئها نباتات تخزن غذابعض ال 

 البقدونس   – )د( الصبار  التفاح )جـ(  الجزر   - )ب( الشمندر    )أ( العنب

7 
 خمس بتالت إلى نباتات  :    أربع أو  تصنف زهرة تتكون من

 )د( سرخسيات     ذوات فلقة)جـ(  الفلقتين ذوات  )ب(    حزازيات)أ( 

8 
 في عملية البناء الضوئي :  أي مما يلي يستعمل

 الكلوروفيل )د(  )جـ( السليلوز  )ب( الحديد  )أ( الدم 

 

9 

 :  بالنسيج الوعائي في النباتات البذرية  املقصود

)د( اللحاء والخشب   )جـ( اللحاء والخشب فقط  )ب( الخشب   )أ( اللحاء  

 والكامبيوم 



 

 2الصفحة 

 

 إعداد معلمات العلوم 

 

10 
 فلقة واحدة : ال ذو  من أمثلة النباتات 

 العنب)د(  )جـ( الفاصوليا  )ب( التفاح  )أ( الذرة 

11 
 البذرية : نباتات وعائية 

 )د( الصنوبر )جـ( ذيل الحصان  )ب( حشيشة الكبد  )أ( الحزازيات 

   :  ضعي الحرف )ص( للعبارة الصحيحة والحرف )خ( للعبارة الخاطئة( 11) ( إلى 1/ في الفقرات من ) 2س

 الفلقة جزء من البذرة تستخدم في تخزين الطعام . )     (  (1

 الالوعائية باألبواغ . )     ( تتكاثر النباتات الالبذرية   (2

 .)      (   معظم النباتات التي نعرفها نباتات بذرية (3

 املخاريط هي تراكيب التكاثر في التفاح . )     (  (4

 تحدث معظم عمليات تصنيع الغذاء في الجذور . )     (  (5

 الكيوتيكل طبقة تحوي العديد من البالستيدات الخضراء . )     (  (6

 )     ( .  الفحم الحجري    مراحل تشكليمثل الخث أحد  (7

    . )     (  لها تراكيب تنقل عن طريقها املاء واملواد األخرى  النباتات الوعائية  (8

 )     (     .للنباتات تكيفات تساعدها للعيش في البيئات املختلفة (9

 )      (   . في شكل النبات الخارجي فقطتختلف النباتات  الوعائية عن النباتات الالوعائية  (10

 )       (   .الخشب يقوم بنقل املاء واملواد الغذائية من الجذور إلى أجزاء النبات (11

 أكملي الفراغ بما يناسبه : /4س

 ............................... للحزازيات . الجذور للسرخسيات مثل  (1

 يتكون معظم اللحاء والخشب الجديد للنباتات في ................................  (2

 تسمى النباتات التي تنمو أوال في البيئات الجديدة أو غير املستقرة ................................  (3

 ...................... و ................................ من أهمية النباتات الالبذرية ..........  (4

 تحتوي الطبقة العمادية في الورقة على أعداد كبيرة من ................................  (5

 وظائف الجذور في النباتات ................................ و ................................  (6

 ......................... ودة على سطح الورقة ومحاطة بخاليا حارسة  هي  الفتحات الصغيرة املوج (7

 ................... جزء الورقة الذي يحدث فيها معظم مراحل عملية البناء الضوئي (8

 هي .........................   مجموعة النباتات التي يبلغ سمكها بضع خاليا فقط (9

 ...................و ..................... تصنف السيقان إلى نوعين :  (10

 : ما يأتي عللي / 5س



 

 3الصفحة 

 

 إعداد معلمات العلوم 

 

 تسمية النباتات الالبذرية بهذا اإلسم .  -أ 

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

 . ؟    فسري ذلك يحدث للعشب الذي تحته ؟  لوح على العشب وتركه عدة أيام ، ماذا نتوقع أن عند وضع  –ب 

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

 الجذري أكبر جزء في النبات .  يكون املجموع - جـ 

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

 فة . تكون طبقة الكيوتيكل شفا  -د 

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

 قارني بين كل مما يلي من حيث :  / 6س

1)  

 سرخسياتال حزازياتال املقارنةوجه 

 أوجه التشابه
 

 

 

 أوجه االختالف
 

 

 

2)  

 نباتات مغطاة البذور  نباتات معراة البذور  وجه املقارنة

 تكوين األزهار
 

 

 

   مثال

3)  

 نباتات ذات فلقتين نباتات ذات فقلة واحدة 

   شكل الورقة

   العروق

   الحزم الوعائية في الساق

   البذرة 

   البتالت عدد 

   مثال



 

 4الصفحة 

 

 إعداد معلمات العلوم 

 

 
 :  صنفي البذور التالية إلى ذوات الفلقة و ذوات الفلقتين  / 7س

 الحمص   –التمر  –العنب  –التفاح   –الفاصوليا  –الشعير   –الذرة  –الفستق  –األرز 

 بذور ذات فلقتين  بذور ذات فلقة 

 

 

 

 

 

 

 

 معلمات مادة العلوم   -  أرجو لك غاليتي كل التوفيق



 

 

 

 



 

 
 

 : الصحيحة اإلجابة اختاريالفقرات  ( في1)           

1 
 : بيعة ومن أمثلتها مرار في الطباست تجددهي الموارد التي تالموارد المتجددة 

    النفط )د(  الفحم     )جـ( الغاز الطبيعي    )ب(       ضوء الشمس ( )أ

2 
 ومن أمثلتها  :تتجدد باستمرار في الطبيعة ال جددة هي الموارد التي تمير الغد الموار

     الرياح )د(    الماء  )جـ(     ضوء الشمس  )ب(   النفط( )أ

3  
 : عة أكبر من تعويضهام بسرتستخد

 متجددة موارد غير)د(  النباتات)جـ(  )ب( موارد متجددة  )أ( ملوثات 

4 
 : اي  حفورا أقود  أي مما يلي ال يعد و

 فحم الحجري ال)ب(  الغاز الطبيعي  )أ(

 

 النفط( )جـ

 

 الخشبد( )

 
5 

 :ية إلى طاقة كهربائضوئية الالطاقة  تحولهي أداة 

 الرياح )د( طاقة )جـ( الخاليا الشمسية )ب( الطاقة الكهرومائية وويةلطاقة النات ا)أ( محط

6 
 ومائية. طاقة كهر إلنتاج ضرورية ........... 

     جميع ما سبق  )د(       الشمس )جـ(     المياه الساقطة  )ب(      ري الوقود األحفو ()أ

7 
 الطاقة  نوع هذهما . مولدات الكهرباء لتشغيل   ه الساقطةطاقة الميااستثمار عند بناء السدود يمكن 

  الخاليا الضوئية  ةق اط )د(   يةكهرومائالطاقة ال )جـ(  طاقة الحرارة الجوفية  ()ب   مسية الطاقة الش )أ(

8 

 ب الدخاني من تفاعل ملوثات الهواء مع :الضباينشأ 

)جـ( مركبات  )ب( ضوء الشمس )أ( المطر

 الكلوروفلوروكربون

 )د( بخار الماء

9 
 من أسباب وصول األشعة فوق البنفسجية بكميات كبيرة لألرض :

 )د( ثقب األوزون راريباس الحاالحت)جـ(  ي)ب( المطر الحمض )أ( الضباب الدخاني

 
10 

 :أي مما يأتي يسهم في تحلّل األوزون 

)ب( مركبات  أكسيد الكربون)أ( ثاني 

 ونالكلوروفلوروكرب

 )د( أكاسيد النيتروجين )جـ( أكاسيد الكبريت

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

لتعليم ل اإلدارة العامة

 بمحافظة جدة

  مدرسة البيان النموذجية

 تعليم عام((

 الثالثبنك األسئلة للفصل الدراسي             

 هـ 1443  الدراسي لعاما

 

 العادلي غدير /الحارثي صالحه المعلمة 

 المتوسطة المرحلة

 ثاني متوسط الصف 

 علــــــــــوم  ة الماد

      اسم الطالبة:



 

 
 

11 
مباني ليس له رائحة أو لون سفلية للغاز مشع من بعض أنواع الصخور والتربة يمكن أن يتسرب الى األساسات والطوابق ال 

 ويتسبب في اإلصابة بسرطان الرئة 

 

 

 ثاني أكسيد الكربون )د(  الرادون)جـ(  الفورمالدهيد)ب(  أول أكسيد الكربون )أ( 

 
12 

 : يسمى احتجاز الغازات الموجودة في الغالف الجوي

  تحلل األوزون)د(  مضيالمطر الح)جـ(  الضباب الدخاني )ب(  االحتباس الحراري)أ( 

 
13 

 : ما عدامن التعرية  التربةحفظ  علىتي يساعد كل مما يأ

 كنتوريةالحراثة ال)د(  وجود المصاطب )جـ(  شجار إزالة األ)ب(  زراعة األشجار )أ( 

14 
 : من اسباب فقدان التربة

 الزراعة )د(  الرادون)جـ(  الضباب الدخاني )ب(  األمطار)أ( 

15 
 :بيعيةوارد الطماية المرق حمن ط

 جميع ما سبق  )د( إعادة االستخدام  )جـ( التدوير  )ب( الترشيد  )أ(

16 
 على:. الفعل السابق يدل  من الماء الكثيراغالق صنبور المياه في اثناء تنظيف االسنان يوفر 

 ع  التصنيإعادة )د(  إعادة االستخدام  )جـ(  الترشيد)ب(  إعادة التدوير )أ( 

17 
 : فإننا نحمي البيئة بطريقة للمصنعوراق القديمة عند إعادة األ

 إعادة االستخدام  )د( التشجير )جـ( التدوير )ب(  الترشيد )أ(

18 
 : اطفاء االضواء غير الضرورية مثال على

 ليس مما ذكر )د(   تدويرالجـ( ) إعادة االستخدام( )ب الترشيد)أ( 

19 
   : عندما يتم تسخينها يحدث لمعظم المواد 

 تتمدد)د(  تتبخر)جـ(  تطفو)ب(  تتقلص)أ( 

20 
 مجموع طاقتي الوضع والحركة لجزيئات الجسم تسمى :

 الحرارة النوعية)د(  الطاقة الحرارية)جـ(  درجة الحرارة)ب(  الحرارة)أ( 

21 
 :لجزيئاتاوالذرات  تمتلكهاالتي   ................ لــ  هي مقياس الحرارةدرجة 

 الحراريةالطاقة )د(  طاقة الوضع)جـ(  الحركيةمتوسط الطاقة )ب(  ارةالحر)أ( 

22 
 :  ن السوائل ........... عندما تسخنيس الحرارة ألتعمل مقاي

 تتصلب)د(  تنكمش)جـ(  تتقلص)ب(  تتمدد)أ( 



 

 
 

 

 : خاطئة العبارة كانت إذا( خ) والحرف صحيحة العبارة كانت اذا( ص) رفالح فقرة كل أمام ضعيالتالية في الفقرات ( 2)    

 ( )    .ا الخطرة النشطة إشعاعيًامن عيوب الطاقة النووية مخلفاته -1

 ( )   .ية تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائيةالخاليا الشمس -2

 (  )   .بةعرية الترقليل من تمن الطرق التي يتبعها المزارعون للت ةريتوالحراثة الكن -3

 ( )  .لطبيعي امن الغاز  والبنزينيصنع البالستيك والطالء  -4

 ( )    .لماءالضباب الدخاني من تفاعل ملوثات الهواء مع بخار اينشأ  – 5

 (   ) .ينزع المطر الحمضي المواد المغذية الموجودة في التربة -6

 ( )   .ألوزونا بون تساهم في تحللكرمركبات الكلوروفلورو -7

  (  ) .طر الحمضيأكسيد النيتروجين يسبب تكون الم -8

 ( )    .ال يمكن للملوثات أن تنشأ داخل المباني -9

 ()   .متوسط الطاقة الحركية للجزيئات المكونة للجسمهي رة درجة الحرا -10

 ( )   .الحركية وطاقات الوضع هاطاقاتالطاقة الحرارية هي المجموع الكلي لجميع  -11

 ()   . لنفايات الخطرةينتج ا الطاقة النووية  استخدام-12

 ( )   يعد البالستيك من أكثر المواد صعوبة في عملية إعادة التدوير . --13

  ( )   °س 100رجة الغليان عند عند صفر°س وديعطي درجة حرارة تجمد الماء  الفهرنهايتي المقياس -14

 (     . ) وفية والج في المياه السطحيةات الخطرة تؤثر النفاي -15

 ( ) .من اسباب تلوث الماء مخلفات المصانع  -16

  ( ) . التقليل من ظاهرة الضباب الدخاني اذا استعمل الناس السيارات الخاصة يمكن-17

 (    ) . من اكياس الورق أو البالستيك أثناء التسوقلقماشية أكثر من مرة بدالً يمكن اعادة استخدام األكياس ا-18

 (  ).  ة المستخدمة في عملية إعادة التدوير أقل من الطاقة المستخدمة في عملية إعادة االستخدامالطاق  -19

 ( ) . اعادة التدوير اسهل من اعادة االستخدام -20

 (     ).م عادة تدوير أواني الطبخ المصنوعة من األلومنيومكن حماية المعادن من خالل إي -21

 (     ). الخطرةايات لصحة االنسان أو التسمم للمخلوقات الحية بالنف الضررتسمى الفضالت التي قد تسبب  -22

 

 أكملي الفراغ بما يناسبه ( / 3) 

 :األحفوريالوقود  لطاقة مصادر بديلة  ثالث يسم-1

 ....................... -...................   ج -ب .................. -أ

 .....و ............و.................ة مثل .........منتوجات ورقي جإلنتاالورق  تدوير يمكن إعادة -2

 .باستمرارالتي تتعرض للرياح  طقبصورة أفضل في المنا... ......... استغالل طاقة  يمكن -3

في  الجزيئات لجميعوطاقة الوضع  الحركيةالطاقة  مجموعهي  الجسمالتي يمتلكها ....................-4
 .الجسم

 .............العلمية لقياس  يعد استخدام مقياس الحرارة أكثر الطرائق -5

 ....................... ـ....................... . وتتقلص ببـ تتمدد أغلب األجسام  -6

 لخطرة ...............و .................و .................من أمثلة النفايات ا -7



 

 
 

 غليانه .........يتي درجة تجمد الماء هي ......... ودرجة قي المقياس الفهرنها -8

 غليانه .........درجة تجمد الماء هي ......... ودرجة  وسلسيالسقي المقياس  -9

 غليانه .............. ودرجة درجة تجمد الماء هي .... كالفن مقياس قي  -10

 النفايات رمى في مكبلخضروات التي ت  وا الفواكهالعشب واألوراق وقشور يعاد تدوير قصاصات  -11

 ى بـــ ..............ة بالسماد الطبيعي تسمإلى تربة خصبة غني 

 

 مزايا وعيوب كل من أشكال الطاقة اآلتية :  : أذكري (  4) 

 ة النووية لطاق ا

 ............................................. المزايا :

 ...........................................العيوب : .

 طاقة الرياح

 المزايا : .............................................

 العيوب : ............................................

 

 

 اجيبي على األسئلة التالية(  5) 

 متجددة ؟ فسري إجابتك غيرهل النفايات موارد متجددة أم -1

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

 من أين تأتي الطاقة الحرارية الجوفية ؟  -2

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

 النفايات الخطرة ؟ يهما  -3

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

 المياه الجوفية ؟ فيمكاب النفايات  فيكيف تؤثر النفايات الخطرة الموجودة  -4

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

 مقاييس الحرارة الثالث  . فيص -5

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

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

 

 



 

 
 

 ا يلي:ما الفرق بين كل مم (  6) 

 من حيث  :   المتجددة  الموارد  الموارد غري متجددة  

    
 التعريف    

    
 أمثلة    

 

 

 ة ) ب ( : صلي المجموعة ) أ ( بما يناسبها من المجموع(  7) 

 

 ( ) ب  أ () 

 بعد معالجة أو إعادة تصنيع رد استخدام المو  ترشيد االستهالك

 دون إجراء أي معالجة لها  ر من مرةأكثرد استخدام المو  التدوير إعادة 

 والتدوير االستخدامالترشيد وإعادة   إعادة االستخدام 

 المواردخدام تقليل است  طرق حماية الموارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


