
 اسئله المراجعه واجابتھا

  عاكسة للضوء قد تكون مستوية أو كريةأسطح   المرايا
  ھي مرأة سطحھا جزء من كرة  المرايا الكرية

( المرأة المقعرة 
  )المجمعة

  )1      (سطحھا العاكس جزء من السطح الخارجي للكرة

  سطحھا العاكس جزء من السطح الداخلي للكرة  المرأة المحدبة 
  مؤثر خارجي يؤثر علي العين مسببا الرؤية  الضوء

  المسافة التي يقطعھا الضوء في الثانية الواحدة  سرعة الضوء
  ث/م 108×3=

  ارتداد الضوء في نفس الوسط عندما يقابل سطحا عاكسا  انعكاس الضوء
  سطح مصقول او نصف مصقول مستوي او محدب او مقعر  السطح العاكس
الشعاع الضوئي 

  الساقط
  الشعاع الذي يسقط علي السطح العاكس

وئي الشعاع الض
  المنعكس

  الشعاع الذي ينعكس من علي السطح العاكس

الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط و العمود المقام من   زاوية السقوط
  نقطة السقوط

الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس و العمود المقام من   زاوية ا=نعكاس
  نقطة السقوط

  ة ا=نعكاسزاوي= زاوية السقوط   القانون ا=ول ل<نعكاس
القانون الثاني 

  ل<نعكاس
الشعاع الساقط و الشعاع المنعكس و العمود المقام من نقطة 

  السقوط جميعھا تقع في عمودي علي السطح المنعكس
  مركز الكرة التي تعتبر المرأة جزء منھا  )م(مركز تكور المرأة 
  سطحالمسافة بين مركز المرأة وأي نقطة علي ال  )نق(نصف قطر المرأة 

  نقطة وھمية تتوسط السطح العاكس  قطب المرأة 
المحور ا=صلي للمرأة 

  )م ق(
  المستقيم المار بمركز تكور المرأه و قطبھا

  المستقيم المار بمركز تكور المرأه و أي نقطه خ<ف قطبھا  المحور الثانوي للمراة 
  البعد البؤري

  
  المسافة بين البؤرة ا=صلية و قطب المرأة

  الخط الواصل بين مركزي تكور سطحي العدسه   ا=صليالمحور
  وسط شفاف كاسر للضوء يحده سطحان كريان  العدسات

العدسة المحدبة 
  )المجمعة(

  عدسة سميكة من الوسط رفيعة من الطرفين

العدسة المقعرة 
  )المفرقة(

  عدسةرفيعة من الوسط سميكة من الطرفين

  التــعـــريـف  المصطــلح

  الجسم الذى = يتغير موضعه بالنسبة لنقطة ثابتة بمرور الزمن  الجسم الساكن

  الجسم الذى يتغير موضعه بالنسبة لنقطة ثابتة بمرور الزمن  الجسم المتحرك

  الحركة
  تغير موضع الجسم أو اتجاھه بالنسبة لجسم آخر بمرور الزمن

  . الجسم في الثانية الواحدة المسافة التي يقطعھا  السرعة

ھي السرعة التي يقطع فيھا الجسم مسافات متساوية في فترات   السرعة المنتظمة
  .زمنية  متساوية 

المسافة الكلية التي يقطعھا الجسم المتحرك مقسومة علي الزمن   السرعة المتوسطة
  الكلي المستغرق لقطع ھذه المسافة

  السرعة النسبية
  النسبة لمراقبسرعة جسم متحرك ب

  العجلة
  ھي مقدار التغير في سرعة جسم  في الثانية الواحدة

  عجلة تزايدية
  ھى التغير فى سرعة الجسم وتكون ا=شارة موجبة

  السرعة ا=بتدائية> وتكون فيھا السرعة النھائية 

  عجلة تناقصية
  ھو التغير فى سرعة الجسم وتكون اLشارة سالبة

  السرعة النھائية> تدائية و تكون فيھا السرعة ا=ب

  عجــلة منتظمــة
  تغير سرعة الجسم بمقادير متساوية في ازمنة متساوية

الكميات  الفيزيائية 
  القياسية

ًھى الكميات الفيزيائية التى يلزم لتعريفھا تعريفا تاما معرفة  ً
  مقدارھا فقط

الكميات  الفيزيائية 
  المتجھة

ًتعريفھا تعريفا تاما معرفة ھى الكميات الفيزيائية التى يلزم ل ً
  مقدارھا واتجاھھا

المســـــــــــــــافــــــــ
  ـــــــة

طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من نقطة البداية الى نقطة 
  النھاية

ا=زاحــــــــــــــــــــــــ
  ـــة

  طول اقصر خط مستقيم بين موضعين



نصف قطرتكور العدسه 
  )نق(

   التي يكون ھذا الوجه جزء منھانصف قطر الكرة

المركز البصري 
  )ص(للعدسة 

  نقطه وھمية في باطن العدسة تقع علي المحور ا=صلي

  المستقيم المار بمركزي تكور العدسة  المحور ا=صلي للعدسة
المستقيم المار بالمركز البصري و أي نقطه خ<ف المحور   المحور الثانوي للعدسة

  ا=صلي
  كز تجمع ا=شعة المنعكسة أو امتداتھامر  )ب(البؤرة 

  رؤية ا=جسام القريبة بوضوح و البعيدة مشوھة  قصر النظر
  رؤية ا=جسام البعيدة بوضوح و القريبة مشوھة  طول النظر

  عدسات ب<ستيكية رقيقة توضع علي العين و تنزع بسھولة  العدسات ا=صقة
المياة (الكتاركت 
  )البيضاء

  ين تؤدي الي ضعف الرؤيةسحابة علي عدسة الع

 ھو فضاء واسع ممتد يحتوي علي جميع المجرات و النجوم :  :الكـــون
  و الكواكب و الكائنات الحية و كل شئ

 الكوكب الثالث بعدا عن الشمس و الوحيد الذي يحتوي علي :   ا=رض 
  حياة

ع تتكون من الشمس و ثمانية كواكب و تقع علي أحد ا=ذر  المجموعة الشمسية
  الحلزونية لمجرة درب التبانة

 400 الي 200 مجرة لولبية الشكل تحتوي علي مايقرب من :  مجرة درب التبانة
  مليون نجم من ضمنھا الشمس

 ھي تجمع عدد كبير من النجوم ويتالف منھا الكون وتوجد :ا  لمجــــرة
  علي شكل عناقيد

من الضوء و ھي أجسام كروية ضخمة تطلق كميات ھائلة :   النجــــوم
  الحرارة

نظرية ا=نفجار العظيم 
)1933(  

الكون قبل ا=نفجار ماھو ا=كرة غازية ذات حجم ضئيل ودرجة 
حرارة عالية وضغط شديد وفي حالة تمدد مستمرثم حدث لھا 

  انفجار عظيم
  الكون في حالة تمدد مستمر الي ما= نھاية  نظرية الكون المفتوح

 سيتوقف عن التمدد ويبدأ في ا=نكماش حتي يصبح  الكون  نظرية الكون المغلق
  صغيرا وحارا جدا تھيئه =نفجارأخر عظيم

  قامت علي اساس التمدد و ا=لتصاق ثم ا=نفجار  نظرية النجم العابر
لقانون الجاذبية 

  :لنيوتن
قوة التجاذب بين جسمين تتناسب طرديا مع حاصل ضرب ((

  ))نھماكتلتيھما و عكسيا مع مربع المسافة بي
اليوم علي سطح 

  ا=رض

 24مدة دوران ا=رض حول محورھا دوره كاملة ويساوي : 
  ساعة

  

السنه علي سطح 
  ا=رض

  )2        (مدة دوران ا=رض حول الشمس دوره : 
   يوم وربع365كاملة ويساوي 

  ) يوم243(علي كوكب الزھرة           :أطول ا=يام  
  )سنة165( ون      علي كوكب نبت  أطول السنين

  ) يوم0.41(      علي كوكب المشتري     أقصر ا=يام
  ) سنة0.24(      علي كوكب عطارد   أقصر السنين

   مليون سنة4600بقايا المواد المتخلفة من تكون الشمس منذ   المجموعه الشمسيه
 9460000المسافة التى يقطعھا الضوء فى سنة وتساوى   السنه الضؤيه

  x  10 12 9.467 او تساوى مليون كيلو متر
التلسكوب الشمسي 

  ) : المقراب
  

يعمل علي انعكاس اشعة الشمس =سفل الي مرأة في نفق تحت 
ا=رض و تتكون صورة للشمس في غرفة مراقبة  لدراسة 

ضوئھامجمع لضوء الشمس ثم يتم تفرقتة بالمطياف لدراسة 
   الموجية لضوء الشمسيافا=ط

الكواكب ا=خري أو تحط عليھا وتبعث اكتشافات تدور حول   :سفن الفضاء
  الي ا=رض

 كم و 500 ويدور حول ا=رض علي ارتفاع 1990 اطلق عام   تلسكوب ھابل
يقوم بتجميع صور عمرھا م<يين السنين ويقوم بصيانتة 

  دوريا رواد من المكوك الفضائ
   زي خاص برواد الفضاء يتناسب مع مھماتھم  الزي الفضائي

بعجله تساوي عجلة الجاذبية =ن  عندما يسقط المصعد =سفل   : الوزن انعدام 
  الجاذبية ھي التي تكسبنا الوزن

ھى القوة المسببة فى دوران الكواكب حول الشمس ولو=ھا   الجادبيه
  لسقطت الكواكب وماحولھا وانتھى النموذج الشمسى 

لمتكون من والغبار ا) الھيدروجين والھيليوم ( كرة من غازى   السديم
   تحيط بالشمس كانتالحديد والصخور التي

نجم عم<ق جذب الشمس نحوه وسبب تمدد كبير فى جزء من   النجم العابر
  الشمس

  نظرية قامت على مايشبه السحاب أو السديم فى الفضاء    نظريه السديم
   سنة أرضية24.كوكب يتميز بقصر سنته وتبلغ   

  .لكواكب والكائنات  يشمل جميع المجرات والنجوم وا-أ
  .تحتوى كل النجوم التى تراھا لي<-ب
  . تقع فى احدى ا=ذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة -ج
 تمدد الكون وت<حم الجسيمات الذرية نكونة غازى -  د

  الھيليوم والھيدروجي



  . أكبر نجم يمكن ان يشاھده سكان ا=رض بوضوح -     أ
  .ل الشمس  ثمانية كواكب تدور حو-    ب
 قرص غازى مسطح مستدير كون كواكب المجموعة -    ج

  .الشمسية 
 القوة التى تحافظ على استمرار دوران الكواكب فى -      د

  مداراتھا 
   سنة أرضية165 كوكب يتميز بطول سنته وتبلغ -  

 مليون سنة من ا=نفجار العظيم 10000ولدت الشمس بعد   مي<د الشمس
  اكبونشأت ا[رض والكو

  .نظرية لنجم عم<ق اقترب من ا[رض  -  النجم العابر
  مدة دوران الكوكب حول الشمس  -  السنه
  ھو ثانى الكواكب بعدا عن الشمس  عطارد

يتركب من خيطين متصلين عند السنترومير ويسمي كل خيط   الكرومسوم
  كروماتيد ويتكون الكرومسوم

ة بھدف تعويض التالف و زيادة يحدث في الخ<يا الجسدي  ا=نقسام الميتوزي
النموكل خلية ناتجة تحتوي علي نفس عدد الكروموسومات 

  الموجودة بالخلية          با=م 
  تستعد فية الخلية ل<نقسام ويتم فية مضاعفة المادة الوراثية      :الطـــور البيني

 حيث لية تتجه فية الكروموسومات الي خط استواء الخمرحله  الطــور ا=ستوائي 
  يتصل كل كروموسوم بخيط من خيوط المغزل  عند السنترومير 

 ينفصل السنترومير الي نصفين طوليا ويبتعد طور فيه -  :الطور ا=نفصالي
   الكروماتيدان عن بعضھما

  يحدث في الخ<يا التناسلية بغرض تكوين ا=مشاج  ا=نقسام الميوزي
من الكروماتيدات الداخلية في ھي عبارة عن تبادل اجزاء   :ظاھرة العبور

المجموعة الرباعية وتحدث في نھاية الطور التمھيدي ا=ول 
  في ا=نقسام الميوزي

ھوعملية حيوية تھدف الي استمرار النوع و حمايتة  من   التكاثر
  ا=نقراض و ھو نوعان  

قة يتضمن انقساما ميتوزيا حيث يقوم الكائن بانتاج افراد مطاب  التكاثر ال<جنسي
  تماما ل<باء 

التكاثر با=نشطار -1
  :الثنائي

يحدث في الكائنات وحيدة الخلية حيث تنقسم النواة ميتوزيا ثم 
  تنشطر الخلية الي خليتين

وفي فطر الخميرة يحدث في الكائنات وحيدة الخلية مثل   : التكاثر بالتبرعم-2

  )3        (الھيدرا و ا=سفنجالكائنات عديدة الخلية مثل 
- التكاثر 
 بالتجدد: 

 قدره الكائن الحي علي تعويض ا=جزاء المفقوده منه 
  نجم البحرمثل 

التكاثر با=بواغ -4
  ):الجراثيم(

عفن الخبز و عيش يحدث في الطحالب و الفطريات مثل 
  حيث انھا تحتوي علي حافظات جرثوميةالغراب 

 كالساق و ا=وراق و هتلفويتم بواسطة ا=عضاء النباتية المخ  :التكاثر الخضري-5
  الجذور دون الحاجة الي بذور

ھواندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث لتكوين الزيجوت  ا=خصاب:
  الذي يحتوي علي نفس عدد الكروموسومات في الخلية ا=م

1السرطان ( 
 الورم):

يحدث عندما تنقسم خ<يا الجسم بشكل مستمر 
 بصورة غير طبيعي

   يتكون غشاء نووي عند كل قطب وتتكون نواتان    ا=ول  النھائيلطور
كل منھما تحتوي علي نصف العدد ا=صلي  

  في الخلية ا=م) ن(للكروموسومات
  

ا=نقسام الميوزي 
  الثاني

طور يھدف الي زيادة عدد الخ<يا الناتجة فھو عبارة عن 
  انقسام ميتوزي

  :الطور النھائي
  

   العكسية للطور مجموعة من التغيراتفيه تحدث 

  :نقسام الميتوزيي ا=فالتمھيدي 

  : ظاھــرة العبــور 

فى المجموعة الرباعية  ھى ظاھرة عملية تبادل [جزاءالكروماتيدات

  .تحدث فى نھاية الطور التمھيدى ا[ول

  :الشبكة الكروماتينية 

ھى كتله متشابكة من خيوط دقيقة تلتف حول بعضھا تتحول أثناء 

  . إلى كروموسومات لوي  الخا=نقسام

  :الزيجوت

ن 2ھوينتج من إتحاد المشيج المذكر والمشيج المؤنث ويحمل 

 كروموسوم

  المجموعة الرباعية



صبغيات متناظرة تنتظم فى أزواج كل زوج منھا يظھر مكونا من 

 أربعة كروماتيدات

ھو إندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث  :اLخصــــاب 
   أو ال<قحةليتكون الزيجوت
  

  تقع في احد ازرع الحلزونيه لمجره درب التبانه  الشمس
تمدد الكون وت<حم الجسيمات الزريه مكونه غازي   ا=نفجار العظيم

  الھيدروجين والھيليوم
مرحله تحدث فيھا مجموعه من العمليات يترتب عليھا تكوين   

  كروموسومات كامله متساويه مع  عددھا في الخليه ا=م
تساھم في تبادل الجينات بين كروماتيدات الكروموسومين   بور الع

  وتوزيعھا في ا=مشاج 
يحتوي علي ماده وراثيه من كل من ا=بويين وعند نموه يعطي    الزيجوت 

  فرد جديد يجمع في صفاته بين صفات ا=بويين
  تتكون  من خ<يا تناسليه في عمليه ا=نقسام الميوزي  ا=مشاج
  زي مسطح مستدير كون كواكب المجموعه الشمسيهقرص غا  الشمس
  القوه التي تحافظ علي استمرار دوران الكواكب   الجازبيه
  اكبر نجم يمكن يشاھده سكان ا=رض   الشمس
  تحتوي كل النجوم التي تراھا في السماء  المجره

الزريه مكونه غازي الھيليوم  تمدد الكون وت<حم الجسيمات   
  والھيدروجين

  يشمل جميع الكواكب والمجرات والنجوم والكائنات  الكون
عمليه يقوم بھا الكائن الحي بانتاج افراد لھا صفات وراثيه   التكاثر الجنسي

  متباينه عن ا=باء 
  وحده تستخدم لقياس ا=بعاد بين ا=جرام السماويه  السنه الضوئيه
  نقطه اتصال الكروماتيدات معا  السنترومير

  عدل التغير في ا=زاحه بالنسبه للزمنم  السرعه المتجھه
  خ<يا تنتج با=نقسام الميوزي   ا=مشاج

  حاله مرضيه تنشا نتيجه تكون الصور خلف الشبكيه  طول النظر

  )4                                (   التكاثر1

  لتكاثرا .  عملية إنتاج أفراد جديدة من نفس النوع – 1

 التكاثر. اية النوع من ا'نقراض  عملية الھدف منھا حم– 2

  الجسديه.  خ0يا تنقسم عن طريق ا'نقسام الميتوزى – 3

 التناسليه.  خ0يا تنقسم عن طريق ا'نقسام الميوزى – 4

 الكروموسؤم. ً يتركب من خيطين متصلين معا عند السنترومير – 5

 DNA.  حمض نووى يحمل الصفات الوراثية للكائن الحى – 6

  الكرومسوم. كب من حمض نووى وبروتين  يتر– 7
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 )الشبكه الكروماتينيه(كروموسومات

  علـــل لما يأتي
  

  القوي والحركه
  علل السرعة كمية متجھة ؟؟

فينتج كمية )  الزمن(على كمية قياسية ) ا=زاحة (=نھا ناتج قسمة كمية متجھة  �
  متجھة

  عمليا   تحقيقھا عبيص ما لجسم المنتظمة علل السرعة
  تتناقص وأحيانا تتزايد أحيانا الطريق، ،  فھي أحوال تتغير بحسب سرعته [ن �

  علل يستخدم علماء الفيزياء وسائل الرياضيات مثل الرسوم البيانية
لوصف الظواھر الفيزيائية بطريقة سھلة وبسيطة والتنبؤ بالع<قة بين كميات فيزيائية  �

  معينة
  ھةعلل العجلة كمية متج

 =نھا خارج قسمة كمية متجھة على كمية قياسية فينتج كمية متجھة  �
  أويلزم لمعرفتھا معرفة المقدار وا=تجاه �

  )تساوى صفر ( علل الجسمالساكن أو الذى يتحرك بسرعة منتظمة ليس له عجلة 

  )5                               (        صفر= [ن التغير فى السرعة    ع  �
  ر ك< من القوة  و العجلة كمية فيزيائية متجھةعلل تعتب

  .[نھا يلزم لمعرفة معرفة المقدار واLتجاه  �
  علل تعتبر ك< من الكتلة والطول كمية فيزيائية قياسية

  [نھا يلزم لمعرفة معرفة المقدارفقط �
  علل الكميات الفيزيائية المتجھة لھا أھمية فى مختلف فروع علم الفيزياء

  من الظواھر الفيزيائية تعتمد عليھا مثل الجاذبية واLنشاءات الھندسيةLعتماد كثير  �
  علل يمكن جمع الكتلة الى كتلة

  [ن لھما نفس وحدة القياس �
  علل =يمكن جمع الكتلة الى السرعة

  [ن ليس لھما نفس وحدة القياس �
  علل يمكن أن يتساوى مقدار المسافة مع مقدار اLزاحة

  جاه ثابتعندما يتحرك الجسم فى إت �
  علل الشيتا أسرع حيوان فى العالم

  .ث/  م27[ن سرعته تصل الى  �
  علل ھناك فرق بين قسمة المسافة على الزمن وا=زاحة على الزمن

  [نه عند قسمة المسافة على الزمن تنتج السرعة القياسية �
  أما عند قسمة ا=زاحة على الزمن تنتج السرعة  المتجھة �

  لقيام برح<تھم الجوية السرعة المتجھة للرياحعلل يراعى الطيارون عند ا
  لحساب كمية الوقود ال<زمة للرحلة �

  علل تنشأ حركة الرياح فوق سطح ا[رض
   ساعة24بسبب دوران ا[رض حول نفسھا دورة كاملة كل  �

  علل يختلف القطار الطلقة عن باقى القطارات
س ثم /كم200لى [ن كل عربة مزودة بموتور تجعله يتحرك بسرعة عاليةوصلت إ �
  س/ كم 270

  علل تزداد سرعة الجسم المتحرك كلما قل الزمن
  [ن الع<قة بينھما عكسية �

  تزداد سرعة الجسم المتحرك بزيادة المسافة المقطوعة
  [ن الع<قة بينھما طردية �

  علل يعتمد وصف السرعة على معرفة ك< من المسافة والزمن
  والزمن المستغرق[نھا ھى النسبة بين المسافة المقطوعة  �

  علل قد يتساوى مقدار السرعة القياسية مع مقدار السرعة المتجھة
  عندما يتحرك الجسم فى خط مستقيم وفى إتجاه ثابت �

  علل قدتكون السرعة المتوسطة ھي السرعة المنتظمة التي يتحرك بھا الجسم



  عندما يقطع نفس المسافة في نفس الزمن ال<زم لقطع ھذه المسافة �
  مية عداد السرعة فى السيارات والطائراتعلل أھ
  =نه يعرفنا السرعة بطريقة مباشرة  �

علل تبدو السيارة المتحركة وكأنھا ساكنة بالنسبة لراكب سيارة اخرى تسير بنفس 
  السرعة واLتجاه

  [ن الفرق فى السرعة النسبية يساوى صفر �
  الضوء يتحرك بسرع ثابتة فى جميع الظروف

  ث/ مX10 8 3= [ن سرعته  �
  علل قد تنعدم ا=زاحة فى بعض ا[حوال

  عندما تتطابق نقطة البداية مع نقطة النھاية �
  علل العجلة التزايدية إشارتھا موجبة 

  [ن السرعة النھائية أكبر السرعة اLبتدائية �
  العجلة التناقصية إشارتھا سالبة علل 

 السرعة اLبتدائية أكبر السرعة النھائية �
      معرفة السرعة المتجھة للرياحعلل يراعي الطيارون

  لحساب كمية الوقود ال<زمة =ستكمال الرحلة �
  

  الضوء

  تسمي المراه المحدبه بالمراه المفرقه-1
  .=نھا تفرق ا=شعه بعد انعكاسھا-
  . وضع مرآة محدبة على يسار سائق السيارة-2

  .=نھا تكون صوره تقديريه معتدله مصغره
   المحدبة = يمكن استقبالھا على حائلالصورة المتكونة بالمرآة-3
  =نھا صوره تقديريه تتكون من ت<قي امتدادات ا=شعه المنعكسه)ج(
  للعدسه بؤرتان بينما المراه لھا بؤره واحده-4

  =ن المراه لھا سطح كري بينما العدسه لھا سطحان كريان
  البؤره ا=صليه للعدسه المحدبه حقيقيه والمقعره تقديريه-5

  ي العدسه المحدبه تتكون البؤره من ت<قي ا=شعه المنكسره اكمل=نه ف
  يمكن معرفه نصف قطر تكور العدسه من بعدھا البؤري6

  ع2= =ن نق 
  الصوره المتكونه بالعدسه المقعره = يمكن استقبالھا علي حائل-7

 =نھا صوره تقديريه تتكون من ت<قي امتدادات ا=شعه المنكسره
  السميكه بعدھا البؤري اقل من العدسه المحدبه الرقيقهالعدسه المحدبه-8
 .=ن البعد البؤري المسافة بين البؤرة ا[صلية والمركز البصرى للعدسة -1

 )6            (الجسم الموضوع عندبؤره عدسه محدبه = تتكون له صوره -9-
  =ن ا= شعه المنكسره تكون متوازيه و= تت<قي 

   بؤره مراه مقعرهيوضع مصباح السياره في -10
  حتي تنكس ا=شعه متوازيه فتكشف الطريق

  العدسه المحدبه السميكه بعدھا البؤري اقل من العدسه الرقيقه -11
  الجسم الموضوع في بؤره عدسه محدبه = تتكون له صوره -12

  =ن ا=شعه تنكسر متوازيه وموازيه للمحور ا=صلي
 يمكن حرق ورقه عن طريق وضعھا في بؤره عدسه محدبه -13
 .قصرالنظر حدوث -14
  زياده قطركره العين فينشا عن زلك ان تكون الشبكيه بعيده عن عدسه العين-1 بسبب
 زياده تحدب سطحي العدسه للعين-2

 النظر طول حدوث -15
 .استخدام عدسة مقعرة فى ع<ج قصر النظر -16

  =نھا تفرق ا=شعه فتسقط علي الشبكيه
  متر؟؟3 متر فى غرفة 6لى بعد علل يستطيع طبيب العيون اجراء فحوص النظر التى ع

المسافة بين = عن طريق وضع مرآة مستوية فيكون المسافة بين الجسم والمرآة  �
   متر6الصورة والمرآة فتصبح المسافة بين الجسم وصورته 

  علل تكتب كلمة اسعاف على سيارة ا=سعاف مقلوبة
  ق      حتى يراھا السائق مضبوطة فى المراة فيسرعوا بإخ< ء الطري �

  علل المرآة الكرية لھا عدد كبير من المحاور الثانوية ؟؟
[ن المرآة الكرية = يوجد لھا  اL قطب واحد فقط والمحور الثانوى ھو المسافة بين مركز 

  التكور وأى نقطة على السطح عدا القطب
  علل =يوجد اL محور أصلى واحد للمرآة الكرية 

�  Lقطب واحد فقط والمحور ا[صلى ھو المسافة بين [ن المرآة الكرية = يوجد لھا  ا
  مركز التكور والقطب

  علل الشعاع الساقط مارا بمركز تكور المرآة الكرية ينعكس على نفسه
  صفر= [نه يسقط عمودى على المرآة فتكون زواية السقوط تساوى زاوية اLنعكاس   �
  

  علل الشعاع الساقط عمودى على السطح العاكس ينعكس على نفسه
  صفر= [نه زواية السقوط تساوى زاوية اLنعكاس  �

  علل الجسم الموضوع عند بؤرة المرآة أو العدسة =تتكون له صورة
  [ن ا[شعة المنعكسة أو المنكسرة تسقط من الجسم متوازية �

  علل بؤرة المرآة المحدبة أو العدسة المقعرة  تقديرية 
  استقبالھا على حائل[نھا تتكون من ت<قى إمتدادات ا[شعة و=يمكن  �



 ما معنى أن

  .علل بؤرة المرآة المقعرة أو العدسة المحدبة حقيقية
  [نھا تتكون من ت<قى ا[شعة ويمكن استقبالھا على حائل �

  .علل الصورة المتكونة بالمرآة المحدبة = يمكن استقبالھا على حائل
  [نھا تقديرية تتكون من ت<قى إمتدادات ا[شعة المنعكسة �

  .استخدام المرآة المقعرة عن المرآة المستوية عند الح<قةعلل يفضل البعض 
  )الوجه([ن المرآة المقعرة تعمل على تكبير الصورة  �

  علل تستخدم المرآة المقعرة فى حرق ا[شجار
  [نھا تعمل على تجميع ا[شعة الضوئية فى بؤرة واحدة فتتولد حرارة مرتفعة  �

  علل توضع مرآة محدبة على يسار السائق 
 ھا تكون صورة تقديرية معتدلة مصغرة فتعمل على زيادة مجال الرؤية[ن �

  علل يستخدم مھندسى مساحة ا[رض وعلماء الطبوغرافيا مرايا مزودة بأشعة الليزر
  ات والمسافات عن طريق حساب زمن رحلة الضوء لتحديد ا[رتفاع �

لعدسة المحدبة علل البعد البؤرى للعدسة المحدبة السميكة أصغر من البعد البؤرى ل
  الرقيقة
[ن نصف قطر تكورالعدسة المحدبة السميكة أصغر من نصف قطر تكورالعدسة   �

  المحدبة الرقيقة
  علل للعدسة ال< مة والمفرقة بؤرتان بينما المرآة الكرية لھا بؤرة واحدة

  [ن العدسة لھا وجھان كريان أما المرآة الكرية لھا وجھه كرى واحد �
   تعمل على تجميع ا[شعة الضوئية علل العدسة المحدبة

  [نھا عبارة عن منشورين  متقابلين عند القاعدة �
  علل العدسة المقعرة تعمل على تفريق ا[شعة الضوئية

  [نھا عبارة عن منشورين  متقابلين عند الرأس �
  تستخدم عدسة مقعرة  لع<ج قصر النظر  علل
  لشبكية[نھا تعمل على تفريق ا[شعة فتتكون الصورة على ا �
  تستخدم عدسة محدبة لع<ج طول النظر  علل
   ا[شعة فتتكون الصورة على الشبكية [نھا تعمل على تجميع �
  م. ق212 أستخدم أرشميدس  كس<ح ضد ا[سطول الرومانىعلل

[نه وضع مرايا مقعرة ضخمة لتجميع ضوء الشمس وتصويبھا نحو أشرعة السفن 
 افولدت حرارة شديدة عملت على إحتراقھ

  علل =يستطيع كثير من الناس الكتابة من خ<ل النظر الى مراة مستوية
 =نھا =تعطى صورة مكبرة بل صورة مساوية �

 

  o 60شعاع ضوئى قوط زاوية س )1(
 أى أن الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئى والعمود المقام •

  )o                      )    7 60 عند نقطة السقوط على السطح العاكس تساوى  •
  o 30زاوية انعكاس شعاع ضوئى  )2(

أٮffأن الزاويffة المحffصورة بffين الffشعاع الffضوئى المffنعكس والعمffود المقffام عنffد نقطffة  •
  o 30السقوط تساوى 

زاويffة انعكffاس شffعاع ضffوئى تffساوى (0زاويffة سffقوط شffعاع ضffوئى تffساوى صffفر )3(
  )oصفر

 .لى نفسهًأى أن ھذا الشعاع الضوئى سقط عموديا على السطح العاكس ثم انعكس ع •

  ث/ ألف كيلومتر300سرعة الضوء فى الھواء تساوى  )4(
  . ألف كيلومتر300أى أن موجات الضوء تقطع فى الثانية الواحدة  •
  . سم20البعد البؤرى لعدسة  )5(

  . سم20أى أن المسافة بين البؤرة ا[صلية والمركز البصرى لھذه العدسة يساوى  •
  ؟      تتكون له صورة =البؤريعند وضع الجسم عند مسافة تساوى البعد  )6(

 ا[صلي للمحور موازية تخرج من الجسم تنعكس أو تنكسر التي[ن ا[شعة 

  يستحيل الحصول علي صوره حقيقيه باستخدام عدسه مقعره17

  .الكون

 تتخذ كل مجرة شك< مميزا  -1
  حسب تناسق وترتيب  مجموعات النجوم بھا ودالك 
 سميت مجرتنا بمجرة درب التبانة  -2

  الصافية كطريق أبيض من اللبن  نھا يرى في الليالي[ن جزء م
  ا[رض والنجوم   كوحدة لقياس المسافة بينتستخدم السنة الضوئية -3

.  
 نظرية الكون المفتوح تختلف عن نظرية الكون المغلق  -4

 نظرية الكون فى تمدد مستمر إلى ما= نھايةو  ان تقول نظرية الكون المفتوح=ن 
الكون سيتوقف عن التمدد ويبدأ با=نكماش حتى يصبح  ان  تقول الكون المغلق

  .صغيرا أو حار جدا تھيئه لحدوث انفجار عظيم جديد 
   الشمسيه الجاذبية وهقاھمية  -5

ھى القوة المسببة فى دوران الكواكب حول الشمس ولو=ھا لسقطت الكواكب  =ن 
  وماحولھا وانتھى النموذج الشمسى وانھار

  ديم نشاة نظرية السـ-7     
احتواء الفضاء على العديد من بسبب وجود مايشبه السحاب أو السديم فى الفضاء 

 الحلقات السحابية او السديمية
   نشاة نظرية النجم العابر-8     
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  صلىمشاھدة نجم يتوھج بصورة كبيرة ثم يختفى التوھج تدريجيا ليعود لوضعه ا=بسبب 



 انفصال اجزاء من السديم وتكون حلقات غازية تدور فى نفس اتجاه دوران -11    
  .السديم ذاته 

  .فى  نظرية النجم العابرتكون خطا غازيا كبير وحول الشمس الى كواكب -12  
  . فى  نظرية النجم العابرتكثف الخط الغازى وبرد وكون الكواكب السيارة -13   
يشاھد نجم يتوھج بصورة كبيرة ثم يختفى التوھج تدريجيا ديثة  فى النظرية الح- 14 

  ليعود لوضعه ا=صلى 
السبب فى ذلك انفجار النجم بسبب تفاع<ت نووية تحدث فجأة وبعنف ويقذف أثناء ذلك 
كميات كبيرة من المواد الغازية ويزداد حجمه ولمعانه وعندما تبرد الغازات يعود لمعانه 

  .وتوھجه ا=صلى 
  دوران الكواكب حول الشمس  - 15

  بسبب انه تقع تحت تأثير قوة جذب الشمس للكواكب 
   دوران القمر حول ا[رض- 16

  .=نه يقعد تحت تأثير قوة جذب ا=رض للقمر وسرعة دوران القمر حول ا[رض 
   اخت<ف طول السنة على الكواكب المختلفة - 17

  بسبب المسافة بين الكواكب والشمس * 
  ة دوران الكواكب حول الشمسوبسبب سرع* 
  . اخت<ف طول اليوم على الكواكب المختلفة - 18

  بسبب اخت<ف نصف قطر الكوكب * 
  .وبسبب اخت<ف سرعة دوران الكواكب حول الشمس * 
  . يرتدى رواد الفضاء بدلة خاصة - 19

لسنة  اخت<ف طول ا-  علل للتكيف على الحياة داخل المركبة الفضائية ولكى يتنفس الھواء
  على الكواكب المختلفة 

بسبب إخت<ف المسافة بين الكواكب والشمس  وبسبب إخت<ف سرعة دوران  �
  الكواكب حول الشمس

  .علل اخت<ف طول اليوم على الكواكب المختلفة 
وبسبب إخت<ف سرعة دوران .بسبب إخت<ف نصف قطرالكواكب عن بعضھا  �

  .الكواكب حول محورھا 
  .ء بدلة خاصة علل  يرتدى رواد الفضا

  للتكيف على الحياة داخل المركبة الفضائية ولتنفس الھواء �
  علل تحول السديم من الشكل الكروى إلى الشكل القرصى

  بسبب القوة الطاردة المركزية �
  علل النظرية الحديثة على بنيت على أساس مشاھدة نجم يتوھج ثم يختفى التوھج 

مة حدثت بداخله وعندما تبرد بسبب إنفجار النجم بسب تفاع<ت نووية ضخ �
  الغازات يعود لمعانه وتوھجه ا[صلى

  )8      ( بسبب جاذبية الشمس-ج علل  دوران الكواكب حول الشمس              
   بسبب جاذبية ا[رض-                      ج علل دوران القمر حول ا[رض �

  علل الكواكب الداخلية ذات تكوين صخرى 
  <حم الغبار مع الصخور فى السديم الشمسى[نھا تكونت من ت �

  علل الكواكب الخارجية ذات تكوين غازى
  [نھا تكونت من ت<حم الغبار مع الثلج والغازات فى السديم الشمسى �

  تعتبر الشمس ھى المھينة و المتحكمة فى النظام الشمسى ؟؟:علل 
  من كتلة المجموعة الشمسية% 99[نھا تمثل أكثر من  �
  ؟؟نة جرة درب التبانة أو طريق اللبا بميتسمعلل 
   المنثور اللبن التبن أوالصافية كطريق أبيض من [ن جزء منھا يرى في الليالي �

  بسبب الجاذبية  - ج علل حدوث ت<حم للمادة بع ا=نفجا عند نشأة الكون    
  علل بالرغم من إمت<ء الكون بالنجوم إ= أنھا غير كافية Lضاءة الكون

  جوم ب<يين الكيلو مترات من الفضاء المظلم البارد[ن بين الن �
  علل إعتقادات نشأة الكون فى العصور القديمة لم تسمح بوضع نظريات عن نشأة الكون

[نھا ارتبطت بعالم ا=لھة واعتقادھا الراسخ بوجود إخت<ف بين ا=رض  �
  والسماء

  تمرعلل اLتساع المستمر للفضاء الكونى أو الكون فى حالة تمدد مس
  بسب التباعد المستمر بين المجرات بحركة منتظمة �
بسبب التمدد   -ج علل تتباعد المجرات عن بعضھا البعض                    �

  المستمر للكون
  علل حوث ظاھرة الكسوف الجزئى للشمس

  بسبب وجود القمر بين  ا=رض  والشمس �
  علل دوران ا=رض فى مدار محدد حول الشمس 

مس التى تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيھما وعكسيا بسبب جاذبية الش �
 مع مربع المسافة بينھما

  علل انعدام وزن رواد الفضاء
  عندما تسقط مركبة الفضاء [سفل بعجلة تساوى عجلة الجاذبية ا[رضية

    ا=تساع المستمر للفضاء الكوني-221
رة غازية ذات ضغط بسبب حدوث ا=نفجار العظيم حيث ان الكون قبل ا=نفجار كان ك

  ودرجة حرارة عالية جدا وفى حجم ضئيل  

 التكاثر

  



  اھمية ا=نقسام الميتوزى؟ أو حدوث انقسام ميتوزى فى الخ<يا الجسدية؟-1
الكائنات عديدة الخ<يا  يعمل على تجديد الخ<يا وا=نسجة التالفة ونمو اجسام =نة

إلى ) ن2(خلية حيث تنقسم كل خليةوتحقيق التكاثر ال<جنسى فى الكائنات وحيدة ال
  بھا كل الصفات الوراثية) ن2(خليتين بكل منھا 

 ما يتلف منة من أنسجة؟  يستطيع الجسم تجديد-2
) ن2(حيث تنقسم كل خلية  يحدث ذلك عن طريق ا=نقسام الميتوزى في الخ<يا الجسدية

 ) ن2(إلى خليتين متماثلتين بكل منھا كل 
 يوزى ؟أو حدوث انقسام ميوزى فى الخ<يا التناسلية؟ ا=نقسام الم أھمية-3

إلى أربع ) ن2(ا[مشاج المذكرة والمؤنثة عن طريق انقسام كل الخلية التناسلية  لتكوين
نصف المادة الوراثي وذلك Lتمام التكاثر الجنسي ونقل ) ن ( كل منھا تحتوى على خ<يا

 الوراثية عبر ا=جيال الصفات
 الجسدية عن الجاميتات ؟ تختلف الخ<يا -4
 أما وتنتج عن انقسام ميتوزى)  ن2(الخلية الجسدية بھا المادة الوراثية كاملة  kن-

 فقط وتنتج عن انقسام ميوزى) ن ( ا[مشاج بھا نصف المادة الوراثية 
 ا=نقسام الميوزى عن ا=نقسام الميتوزى؟  يختلف-5
ل لتكوين جاميتات بھا نصف المادة المناس kن ا=نقسام الميوزى يحدث في خ<يا-

[ربع خ<يا كل منھا بھا نصف المادة ) ن2( الوراثية عن طرق انقسام كل خلية بھا 
ا=نقسام الميتوزى يحدث في الخ<يا الجسدية  أما لتحقيق التكاثر الجنسى) ن( الوراثية 

كاثر وذلك لتحقيق الت)ن2(خليتين بكل منھم  إلى) ن2(عن طريق انقسام الخلية 
 .وا[نسجة ال<جنسي وتجديد الخ<يا

  يسمى ا=نقسام الميوزى با=نقسام اختزالى ؟-6
اربع  إلى) ن2(اختزال المادة الوراثية للنصف عن طريق انقسام الخلية  kنة يتم فية
 .نصف المادة الوراثية ) ن(منھما  خ<يا بكل

 ؟  حدوث ا=نقسام الميتوزى في الزيجوت-7
 )ن2(منھا إلى خليتين بكل) ن2( و اجھزتة عن طريق انقسام الخ<يا لتكوين الجنين

  ؟ يحتوى الزيجوت على كل المادة الوراثية-8
الوراثية الموجودة فى المشيج المذكر مع نصف المادة  kنة ينتج من اتحاد نصف المادة
  المؤنث فيصبح بة كل المادة الوراثية كاملة الو راثية الموجودة في المشيج

 [فراد الناتجة من التكاثر الجنسى = تشبه احد ا[بوين تماما ؟ا-9
الوراثية فى الفرد الناتج يكون نصفھا من المشيج المذكر ونصفھا من المشيج  [ن المادة
  .فيحمل صفات مشتركة بين ا=بوين ممايؤدى لتنوع الصفات المؤنث
  وراثية؟تحتوى كل من البويضة والمشيج المذكر على نصف المادة ال- 10

النصف  من اLنقسام الميوزى الذى يتم فية اختزال المادة الوراثية إلى =ن كل منھم ناتج
  )ن(الى اربع خ<يا بكل منھم ) ن2(الناتجة حيث تنقسم الخلية  فى الخ<يا

 -11 -  يعتبر التكاثر الجنسي ھو مصدر التغير الوراثي من ا=باء الي ا=بناء
 لية العبور أثناء ا=نقسام الميوزي =ن ذلك يحدث نتيجة عم

   اھميه عمليه العبور- 12
تحدث في الكروماتيدات المتماثلة- =نھا  

  )9                 (تسھم في تبادل الجينات التي تحمل الصفات الوراثية- 2 
 ماذا يحدث لو تم انتاج ا=مشاج عن طريق ا=نقسام الميتوزى؟) س(

وعند اندماج محتويات )  ن2(المادة الوراثية كاملة جاميتات جديدة بكل منھا  يتكون
المذكرة مع محتويات الخلية المؤنثة يتضاعف عدد الكروموسومات في الفرد  الخلية

  .يتضاعف عدد الكروموسومات في كل جيل جديد  الناتج وبذلك
 وجود الطور البينى بالنسبة ل<نقسام ؟ - 13

 تعتبر النواة اھم جزء في الخلية؟ - 14

  الناتجة من  التكاثر ال<جنسى تشبة تماما الفرد ا=بوى؟ا=فراد - 15
حيث يحصل النسل الجديد على ) المباشر( [نھا  نتجت عن طريق ا=نقسام الميتوزى 

  ن الصفات الوراثية للفرد ا[بوى نسخة كاملة م

  أھمية الطور البينى بالنسبة ل<نقسام  علل)16(

  مضاعفة المادة الوراثية فى الخلية[نه تستعد فيه الخلية ل<نقسام ، تتم 

  اھمية الطور النھائى فى ا=نقسام الميتوزى  علل)17(

يترتب عليھا تكوين كروموسومات كاملة متساوية العدد مع كروموسومات الخلية ا[م 

وتتكون خيوط نووية ، ثم شبكة نووية ثم تتكون خليتان جديدتان مستقلتان بكل واحدة منھما 

   ) .2n( مات الخلية ا[م  نفس عدد كروموسو

  علل أھمية ظاھــرة العبــور ؟)18(

[نھا تحدث بين الكروموسومات المتشابه  فى نھاية الطور التمھيدى ا=ول عن طري تبادل 

مما يعمل على ) التى تحمل الصفات الوراثية ( اجزاء الكروماتيد فتسھم فى تبادل الجينات 

  .النوع الواحد اخت<ف الصفات الوراثية بين أفراد 

 ل<نقسام الميتوزى بينما = ينقسم فى نفصالى ينقسم السنترومير فى الطور ا=علل)19(

  ؟. ل<نقسام الميوزى ا[ولنفصالىا= الطور

L فى حالة ا=نقسام الميتوزى أما فى  كروماتيد فى كل قطب 2الى  الكروموسوماتنفصال 

  .كروموسومات وموسومات الى الكرا=نقسام الميوزى ا[ول فتنفصل أزواج 

 ما يتلف منة من أنسجة؟   يستطيع الجسم تجديدعلل)20(

إلى خليتين ) ن2(حيث تنقسم كل خلية  عن طريق ا=نقسام الميتوزى في الخ<يا الجسدية  

 ) ن2(متماثلتين بكل منھا 

  ؟ا[مشاج تختلف الخ<يا الجسدية عن علل)21(



  وتنتج عن انقسام ميتوزى)  ن2(لوراثية كاملة الخلية الجسدية بھا المادة ا kن

 فقط وتنتج عن انقسام ميوزى) ن ( ا[مشاج بھا نصف المادة الوراثية  أما

 ا=نقسام الميوزى با=نقسام اختزالى ؟  يسمىعلل)22(

 إلى) ن2(لنصف عن طريق انقسام الخلية ا عدد الكروموسومات إلى اختزال  kنة يتم فية

 .نصف المادة الوراثية ) ن(منھما  اربع خ<يا بكل

 ؟ حدوث ا=نقسام الميتوزى في الزيجوت علل)23(

 )ن2(منھا إلى خليتين بكل) ن2(لتكوين الجنين عن طريق انقسام الخ<يا 

   ؟ يحتوى الزيجوت على كل المادة الوراثية علل)24(

 ًأو يبقى عدد الكروموسومات ثابتا فى خ<يا أفراد النوع الواحد

 الوراثية مع المشيج نصف المادة الذى يحتوى على  المشيج المذكر إندماجنتج من  يهن[

   كل المادة الوراثية كاملةهالوراثية فيصبح ب نصف المادةالذى يحتوى على المؤنث 

 ؟ا[فراد الناتجة من التكاثر الجنسى = تشبه احد ا[بوين تماما  علل)25(

يكون نصفھا من المشيج المذكر ونصفھا من المشيج الوراثية فى الفرد الناتج  [ن المادة

  .فيحمل صفات مشتركة بين ا=بوين المؤنث
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 منتظمة تكون سرعتھا  سيارة تقطع مسافات غيرمتساوية فى أزمنة متساوية-9

 . الحرارة كمية قياسية بينما درجة كمية متجھة  الطول-

 تجاهوا[ يلزم لتعريفھا معرفة المقدار الكمية القياسية -2

 ھى وحدة قياس السرعة 2ث/م -3

 العجلة ھى وحدة قياس 2ث-م -4

 كمية متجھة بينما اLزاحة كمية قياسية المسافة -5

 بالضغط تعرف  اLزاحة المقطوعة فى الثانية الواحدة-6

 ثانية/كم ث أو/ وحدة قياس السرعة المتجھة م-7

 منتظمة ةسرع ث فى اتجاه الجنوب تسمى/كم 20 حركة حيوان بسرعة -8

 وا[تجاه  كمية الشحنة من الكميات القياسية [نه يلزم تعريفھا المقدار-9

 صحيح واحد =  عندما تنطبق نقطة البداية والنھاية فإن اLزاحة- 10

 صفر = سم ثم عادت لنقطة البداية فإنھا تقطع مسافة10 تحركت حشرة مسافة - 11

  دائرى مسار جسم فى تتساوى اLزاحة مع المسافة عندما يتحرك ال- 12
 . فى أزمنة متساوية غير متساوية يقطع الجسم مسافات السرعة المنتظمة-13

 .دقيقة السرعة ھى المسافة المقطوعة فى -14

 .الطولو العوامل التى تتوقف عليھا السرعة المسافة-15 

 . ث/ م المسافة وحدة قياس-16 

 . قوة = حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك والزمن- 17

 . ھى سرعة الجسم المتحرك بالنسبة لمراقب السرعة المتوسطة-18 

 . السرعة المنتظمة= تكون السرعة المتوسطة  السرعة المنتظمة فى -19

 . منتظمة غير سيارة تقطع مسافات متساوية فى أزمنة متساوية تكون سرعتھا -20-

 . منتظمة تكون سرعتھا سيارة تقطع مسافات غيرمتساوية فى أزمنة متساوية -21

ًالكميات الفيزيائية التى يلزم لتعريفھا تعريفا تاما معرفة مقدارھا فقط تعرف - 22 الكميات ً
   كميه متجھهالكتله الفزيائيه المتجھه

 ها=زاح الجسم وليس المسافة المقطوعةتغير موضع الجسم يعتمد - 23

  ك بعجله تزيديهجسم معدل التحرك بتقصير ھذا يعنى انه يتحر- 24

  )16(الخطأ العبارة فى خط تحته ما وصوب الصحيحة العبارة أمام )√( ع<مة ضع -

    .                           (     )مجرة درب التبانة يقع النظام الشمسى فى - أ
    .        (     )ا=كسجين والنيتروجين تكون الكون من ت<حم جسيمات -     ب
   .                     (     )النجوم عديد من  النظام الشمسى يحتوى على ال-     ج
  .                                (     ) نتيجة ا=نفجار العظيم المجرات نشأة -      د
  .                      على دوران الكواكب فى مداراتھا حول الشمس  ا=رض تحافظ جاذبية-     أ
                      .                   ن تراه من سطح ا=رض  أكبر نجم يمكن أ النجم العابر-    ب
                              .                يوما أرضيا  59  الزھرة يبلغ اليوم حول كوكب -    ج
                      .                                             كواكب تسعة يدور حول الشمس  -      د
.                                            سنة أرضية 12 تبلغ  زحل السنة على سطح كوكب -ھ     
  .                   (      )مجرة درب التبانة تقع المجموعة الشمسية فى حافة -   أ
  .                   (      ) تتجمع فى النظام الشمسى النجومكل مجموعة من -    ب

  .                       (      ) التى تتباعد المجرات يمتلىء الكون بالعديد من -  ج 
  .                (     ) ثمانيةكواكب منھا كوكب ا=رض  المجرة يدور حول-   د
  .                            (     ) فى نظام حول مركز الكون  المجرات تدور- ھ   

  .                 (     ) سنة أرضية 12الشمس دورة كل  حول زحل يدور -     و
  .              (    ) يوما أرضيا 59 يدور المشترى حول نفسه دورة كل -    ز
   .                (     ) ا=رض تدور ا=رض فى مدار ثابت بتأثير جاذبية-    ح

    فى الفضاء الكونى المجرات تتباعد -             خ

  :الخطأ تصويب مع ياتي مما عبارة كل امام )  ( ع<مة او )  ( <مةع ضع

 .  تنقسم الخ<يا الجسدية عن طريق ا=نقسام الميوزى – 1

 . ً الكروموسوم يتركب من خيطين متصلين معا عند الكروماتيد – 2

  .  تنقسم الخ<يا الجسدية عن طريق ا=نقسام الميتوزى – 3
 وبروتين الذى يحمل الصفات DNAمض نووى يسمى   يتركب الكروموسوم من ح4

 الوراثية للكائن الحى

 .  يھدف ا=نقسام الميوزى الى تكوين أمشاج مذكرة ومؤنثة – 5

 الھدف من ا=نقسام الميتوزى نمو الكائنات الحية وتعويض خ<ياھا التالفة و تحقيق – 6
 . التكاثر ال<جنسى 

 . لية تدخل الخلية فى مرحلة الطور التمھيدى  قبل حدوث عملية ا=نقسام فى الخ– 7

 .  تتم مضاعفة المادة الوراثية فى الخلية فى الطور ا=ستوائى – 8

 . ً الطور التمھيدى فى ا=نقسام الميتوزى ھو أطول ا[طوار زمنا – 9



p تتكون خيوط المغزل فى الخلية الحيوانية من تكثف السيتوب<زم فى القطبين – 10 َ . 

 .  تتكون خيوط المغزل فى الخلية النباتية من الجسم المركزى – 11

 .  فى الطور ا=نفصالى تتجھ الكروموسومات إلى خط استواء الخلية – 12

 . ً الطور ا=نفصالى فى ا=نقسام الميتوزى ھو أقصر ا[طوار زمنا – 13

 .  ا[مشاج المذكرة فى اLنسان والحيوانات ھى حبوب اللقاح – 14

 .  ا[مشاج المذكرة فى النباتات الزھرية ھى البويضات – 15

 .  تعتبر الحيوانات المنوية أمشاج مؤنثة – 16

 .  تفرز الحيوانات المنوية من الخصية – 17

 .  تنتج حبوب اللقاح من متك الزھرة – 18

) 2 خ<يا تحتوى كل منھا على 4فى ا=نقسام الميوزى تنقسم الخلية ا[م إلى . 
 مكروموسو

 .  يتبع ا=نقسام الميوزى ا[ول نفس خطوات ا=نقسام الميتوزى – 20

 يوزى ا[ول  يظھر الغشاء النووى فى نھاية الطور التمھيدى ا[ول من ا=نقسام الم– 21

الى من ا=نقسام  تدخل الخلية فى ا=نقسام الميوزى الثانى بعد الطور ا=نفص– 22
 الميوزى ا[ول 

 .  الميتوزى با=نقسام ا=ختزالى  يسمى ا=نقسام– 23

 .  عندما يتحد المشيج المذكر بالمشيج المؤنث يتكون الزيجوت – 24

 .  المشيج المذكر يحتوى على نصف المادة الوراثية – 25

 .  المشيج المؤنث يحتوى على المادة الوراثية كاملة – 26

 .  الزيجوت يحتوى على نصف المادة الوراثية – 27

 . ف عدد الكروموسومات فى خ<يا أفراد النوع الواحد  يختل– 28

 ظاھرة العبور ھى تبادل بعض أجزاء من الكروماتيدات غير المتماثلة فى – 29
 . المجموعة الرباعية 

 .  ظاھرة العبور تحدث فى بداية الطور التمھيدى ا[ول – 30

 .  تسھم ظاھرة العبور فى تبادل الجينات – 31

 . نقسام الميتوزي خ<يا بھا نصف المادة الوراثية  ينتج من ا=– 32

 .  بعد بداية ا=نقسام الميوزى ا[ول تكون الخلية فى الطور البينى – 33

   معرفة عدد الكروموسومات يساعد فى تحديد ا[نواع الحيوانية والنباتية– 34
  
  
  

  )17                      (حـــبة مقـــارنات

  عة المنتظمةالسر  السرعة المتوسطة  

المسافة الكلية التي يقطعھا الجسم   التعريف
  مقسوما على الزمن الكلي

ان يقطع الجسم مسافات متساوية 
  في ازمنة متساوية

  الزمن÷المسافة   الزمن الكلي÷المسافة الكلية الع<قة      

  ث/م  ث/       م  الوحدة

  
  العجلة  السرعة  

في الثانية المسافة التي يقطعھا الجسم   التعريف
  الواحدة

مقدار تغير سرعة الجسم 
  في الثانية

  الزمن÷)1ع- 2ع(  الزمن÷المسافة الع<قة      

  2ث/م  ث/م  الوحدة

  
  العجلة المنتظمة  السرعة المنتظمة  

ان يقطع الجسم مسافات متساوية في   التعريف
  ازمنة متساوية

تغير السرعة بمقادير متساوية في 
  ازمنة متساوية

  الزمن÷التغير في السرعة    الزمن÷المسافة       الع<قة
  2ث/م  ث/م  الوحدة

                                                                                                                
  العجلة التناقصية  العجلة التزايدية

مقدار الزيادة في سرعة الجسم في 
  ةالثانية الواحد

مقدارالنقص في سرعة الجسم في الثانية 
  الواحدة

السرعة النھائية اكبر من السرعة 
  ا=بتدائية

  السرعة ا=بتدائية اكبر من السرعة النھائية

  
  الكميات الفيزيائية المتجھة  الكميات الفيزيائية القياسية

ھي الكميات الفيزيائية التي يلزم لتعريفھا 
  فقطتعريفا تاما معرفة مقدارھا 

ھي الكميات الفيزيائية التي يلزم لتعريفھا 
  تعريفا تاما معرفة مقدارھا واتجاھھا

   سرعة عجلة–ازاحة : مثل    زمن-  كتلة –مسافة : مثل 
جبر (تخضع لعملية رياضية تسمى   تجمع وتطرح اذا كان لھا نفس الوحدات

  )المتجھات



 المرآة المقعرة و المرآة المحدبة

  
  ــــــــــــــــــــــةا=زاحـــــ  المســـــــــــــــافـــــــــــــــة

طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من 
  نقطة البداية الى نقطة النھاية

المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت بين 
  نقطتين

  او ھوطول اقصر خط مستقيم بين موضعين
  كمية متجھة  كمية قياسية

  لحركه المنتظمه والغير منتظمه
  الحركة الغير المنتظمة  الحركة المنتظمة

ھى حركة تحدث عندما تتساوى السرعة 
  )ع = ع (المنظمة مع السرعة المتوسطة 

عندما  = تتساوى ھى حركة تحدث 
السرعة المنظمة مع السرعة المتوسطة 

  )ع = ع (
 

 منتظمه والمتوسطه والنسبمقارنه بين السرعه المنتظمه وغير ال

   علي السرعه النسبيه والمتوسطهم<حظــات مھمه
  السرعة المتوسطة ھي السرعة المنتظمة التي يتحرك بھا الجسم-1

  .زمن ال<زم لقطع ھذه المسافة عندما فيقطع نفس المسافة في نفس ال
فfي ھfذه ) ع = ع (  عندما تكون السرعة المتوسطة للجسم تساوي السرعة المنتظمة -2

  .حركة منتظمة الحالة توصف الحركة بأنھا 
) ع = ع   ( عنffدما تكffون الffسرعة المتوسffطة للجffسم = تffساوي الffسرعة المنتظمffة   -3

  غير منتظمةتكون السرعة
  للحركة المنتظمة  ) الزمن –المسافة (نية بين الع<قة البيا-5

  )18                    (يمثلھا خط مستقيم يمر بنقطة ا[صل بسرعة ثابتة 
 يمثلھا خط للحركة المنتظمة بسرعة ثابتة)   الزمن –السرعة (الع<قة البيانية بين -6

  مستقيم يوازي محور الزمن  
  ؟؟؟ عندما يتحرك الجسم في اتجاه ثابت  متى تتساوى المسافة مع ا=زاحة  ؟-7

      البؤرة ا[صلية والبؤرة الثانوية للمرآة الكرية
  :السرعة النسبية 

  ھى سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن او متحرك 
 او= لكل جسم متحرك سرعة فعلية وھى التى يتحرك بھا او تتحرك بھا السيارة ولكن -1

ذا الشخص المراقب سرعة الجسم المتحرك بث<ث ھناك شخص يراقب حركتة فيرى ھ
  حا=ت 

س يراھا /  كم 40 اذا كان المراقب ساكن ومث< مرت علية سيارة سرعتھا الفعلية -1
  س/  كم 40المراقب 
السرعة = ى ھذة الحالة السرعة التى يراھا المراقب ھى السرعة النسبية وھى ف        ( 
  الفعلية 
 كم س ومرت علية سيارة فى نفس اتجاة 60سرعة اذا كان المراقب متحرك ب -3

  س/  كم 20س فعندما تمر علية يراھا بسرعة / كم 80حركتة سرعتھا 
  ) عملية طرح السرعتين فى نفس ا=تجاة   ( 

  السرعة الفعلية للسيارة المتحركة <    السرعة النسبية  
=تجاة المعاكس س وتقابلة سيارة فى ا/  كم 60 اذا كان المراقب متحرك بسرعة -3

عملية جمع السرعتين ( س   / كم 140س يراھا وھى تمر من بسرعة /  كم 80بسرعة 
  ) فى ا=تجاة المضاد 
  السرعة الفعلية >     السرعة النسبية 

س بالنسبة لمراقب /  كم 120ما معنى قولنا ان السرعة النسبية لقطار متحرك : س 
  سى س فى ا=تجاة العك/  كم 50يتحرك بسرعة 

 اى سؤال معنى قولنا فية السرعة النسبية وسرعة المراقب  جاوب بالسرعة الفعلية -ج
  واعكس عمليات الطرح والجمع 
  س/  كم 70 = 50 -120= اى ان السرعة الفعلية للقطار 

بالنسبة لمراقب يتحرك بسرعة /  كم 20 ما معنى قولنا ان السرعة النسبية لسيارة -س
  اة سفى نفس ا=تج/  كم 40
 س/ كم 60 = 40 +20=  اى ان السرعة الفعلية للقطار -ج

 

  
  السرعة القياسية

  السرعة المتجھة

  كمية متجھة  كمية قياسية
افة التي يقطعھا الجسم في الثانية المس

  الواحدة
  مقدار ا=زاحة في الثانية الواحدة

السرعة 
  المنتظمة

  السرعة النسبية  السرعة المتوسطة    السرعة غير المنتظمة

 فيھا يقطع سرعة
 مسافات الجسم

 فى متساوية
  أزمنة متساوية

سرعة يقطع فيه الجسم مسافات 
  غير متساوية فى أزمنة متساوية

  

لمسافة الكلية ا
التى يقطعھا الجسم 
 المتحرك مقسومة
  على الزمن الكلى 

جسم متحرك     سرعة
  لمراقب بالنسبة

  



 )مفرقة(مرآة محدبة  )مجمعة(مرآة مقعرة 

السطح العاكس لھا ھو السطح الداخلى 

 .للكرة

السطح العاكس لھا ھو السطح الخارجى 

 .للكرة

  تعطى صورة مكبرة عند النظر إليھا
  تعطى صورة مصغرة عند النظر إليھا

  السطح الخارجى للملعقة: مثال لھا  لسطح الداخلى للملعقةا: مثال لھا

 )مفرقة(عدسة مقعرة  )مجمعة(عدسة محدبة 

 .رقيقة من المنتصف وسميكة عند الحافة .سميكة من المنتصف ورقيقة عند الحافة

  تجمع ا[شعة عندما تسقط عليھا متوازية
تفرق ا[شعة الضوئية عندما تسقط 

  .عليھا متوازية

  

   البؤرة الثانويةوة ا[صليةالبؤر

البؤرة 
 ا[صلية

نقطة ت<قى ا[شعة أو امتدادھا بعد انعكاسھا عندما تسقط ا[شعة على 
 .سطح المرآة الكرية متوازية وموازية للمحور ا[صلى

البؤرة 
  الثانوية

نقطة ت<قى ا[شعة أو امتدادھا بعد انعكاسھا عندما تسقط ا[شعة على 
 .متوازية وموازية للمحور الثانوىسطح المرآة الكرية 

      البؤرة الحقيقية والبؤرة التقديرية للمرآة الكرية
  

  البؤرة الحقيقية
 

  البؤرة التقديرية
 

تتكون من ت<قى امتداد ا[شعة بعد  تتكون من ت<قى ا[شعة بعد انعكاسھا
 انعكاسھا

  .تقع خلف المرآة  تقع أمام المرآة
  .= يمكن استقبالھا على حائل  .يمكن استقبالھا على حائل

  .تتكون فى حالة المرآة المحدبة  .تتكون فى حالة المرآة المقعرة

  
  
  
  
  
  

  

           البؤرة ا[صلية والبؤرة الثانوية للعدسة
  

نقطة ت<قى ا[شعة أو امتدادھا بعد نفاذھا من العدسة عندما تسقط  البؤرة ا[صلية
 .وازية للمحور ا[صلىا[شعة على العدسة متوازية وم

نقطة ت<قى ا[شعة أو امتدادھا بعد نفاذھا من العدسة عندما تسقط   البؤرة الثانوية
 .ا[شعة على العدسة متوازية وموازية للمحور الثانوى

  
  
  
  

  للعدسة التقديرية والبؤرة الحقيقية البؤرة

 البؤرة التقديرية البؤرة الحقيقية

نفاذھا من تتكون من ت<قى ا[شعة بعد 
 .العدسة

تتكون من ت<قى امتداد ا[شعة بعد نفاذھا 
 .من العدسة

  .= يمكن استقبالھا على حائل  .يمكن استقبالھا على حائل

  .تتكون فى حالة العدسة المقعرة  .تتكون فى حالة العدسة المحدبة

  
  
  

  

  
 خ<يا جســــدية خ<يا تناســــــــلية
لميوزي وتعمل تنقسم عن طريق ا=نقسام ا

علي تكوين ا=مشاج المسئولة عن التكاثر 
تنقسم عن طريق ا=نقسام الميتوزي 
وتعمل علي زيادة النمو و تعويض التالف 

  ب

  البعد البؤرى

  ب

  البعد البؤرى

  ب  ب



 من الخ<يا وانتقال الصفات الوراثية

  
 )تزاوجي(تكاثر جنسي  )=تزاوجي(تكاثر=جنسي 

  يتم عن طريق كائن حي واحد فقط-1
   وحيدة الخليةيحدث في الكائنات الحية-2

ينتج عنة افراد مطابقة للكائن الحي -3
 تماما

يتم عن طريق اثنين احدھما ذكر و -1
  ا=خر انثي

  يحدث في اغلب الكائنات الحية الراقية-2
 ينتج عنه افراد تشبة ا=بوين -3

 
االنقسام الميوزي والميتوزي  

 وجه المقارنة الميتـــــوزي الميـــــوزي
سدية التناسلية انقسام الخلية الج

الي أربع خ<يا كل منھا )ن2(
) ن(يحتوي علي   

)  ن2(اقسام الخ<يا الجسدية
  )ن2(الي خليتين جسديتين 

 التعريف

 مكان الحدوث الخ<يا الجسدية الخ<يا التناسلية
كروموسوم )ن2(يدخل خلية بھا 

) ن(وخرج اربع خ<يا بكل واحدة 
 كروموسوم

) ن2(يدخل خلية منھا 
سوم و يخرج خليتين كرومو

كروموسوم) ن2(بكل منھما   

الخ<يا 
ا=صلية و 
 الناتجة

انتاج الجاميتات المذكرة و 
 المؤنثة لتحقيق التكاثر الجنسي
ثبات عدد الكروموسومات في 

 النوع

تجديد الخ<يا و تعويض 
التالف منھا ونمو الجسم في 

 الكائنات عديدة الخلية
تحقبق التكاثر ا=جنسي في 

نات ةحيدة الخليةالكائ  

 ا=ھمية

  

  ملخص نظريات الكون

 

وجه 
  المقارنة

نظرية الكون   نظرية ا[نفجار العظيم
  المفتوح

  نظرية الكون المغلق

النظرية 
  تفسر

  تاريخ الكون  تاريخ الكون  نشأة الكون

  
فروض 
  النظرية

الكون كان كرة غازية ذات 
ضغط ودرجة حرارة عالية 

وانفجرت وانفصلت ثم 
مكونة الھيليوم ت<حمت 

والھيدروجين الذى كون 
  النجوم والمجرات والكواكب

الكون فى تمدد 
مستمر إلى    ما= 

  نھاية

الكون سيتوقف عن 
التمدد ويبدأ باLنكماش 

حتى يصبح صغير 
وحار جدا تھيئة لحدوث 

  انفجار اخر

  

    
  ))))19191919       (       (       (       (                                                                                                                                                                    نظريات نشأة المجموعة الشمسيةنظريات نشأة المجموعة الشمسيةنظريات نشأة المجموعة الشمسيةنظريات نشأة المجموعة الشمسية

  النظرية الحديثة
  )1944الفريد ھيل ( 

  نظرية النجم العابر
تشمبرلن و مولتن (

1905(   
  نظرية السديم

   )1796=ب<س (
وجه 
  المقارنة

 مشاھدة نجم يتوھج -1 
في السماء ثم يختفي 

 التوھج تدريجيا
يعتقد أن سبب التوھج  

انفجار النجم نتيجة 
تفاع<ت نووية تحدث 

 فجأة

لي اساس قامت ع
التمدد و ا=لتصاق ثم 

  ا=نفجار
  
  
  
  

 وجود ما يشبة -1 
السحاب او السديم في 

 الفضاء
 احتواء الفضاء علي -2 

حلقات سحابية أو 
سديمية تحيط ببعض 
 الكواكب مثل زحل

اا=ساس 
الذي 
قامت 
علية 
  النظرية

وجود نجم يدور بالقرب  
 من الشمس

تعرض النجم ل<نفجار  
 نتيجة تفاع<ت نووية
ضخمة ادت الي طرد 

 نواتة بعيدا عن الشمس
تكونت سحابة غازية و  

 بردت مكون الكواكب
تحكمتقوه جذب الشمس  

في الكواكب و اجبرتھم 
 علي الدوران حولھا

 

 المجموعة -1 
الشمسية كانت نجم 

واحد كبير وھو 
 الشمس

 اقترب من الشمس -2 
نجم كبير عم<ق فجذبة 
نحوه وسبب تمدد في 

 سجزء من الشم
 حدث انفجار ھائل -3 

لھذا الجزء وكون خطا 
 غازيا كبيرا

 تكثف الجزء -4 
الغازي وبرد مكون 

 الكواكب
 ھربت الشمس من -5 

جاذبية النجم العابر 
  ومعھا الكواكب

 كانت المجموعة -1 
الشمسية كرة غازية 
متوھجة تدور حول 
 نفسھا تسمي  السديم

 فقد السديم حرارتة -2 
تدريجيا فقل حجمه 

 سرعة دورانة وزادت
 حول نفسة

 تحت تأثير القوة -3 
الطاردة فقد السديم 

شكلة الكروي وتحول 
الي قرص دوار و 

انفصلت عنة حلقات 
 غازية

 تدور في نفس - 4  
 اتجاة دورانة

 بردت الحلقات -5 
ونت الكواكب الغازية وك

  سأما الباقي كون الشم

فروض 
  النظرية



  ملخص تاريخ الكون

        ونونونونــــــــــــــــالكالكالكالك
 ھو فضاء واسع ممتد يحتوي علي جميع المجرات و النجوم و الكواكب و  :الكـــون

  الكائنات الحية و كل شئ
  الكــــــون يتكون من مجـــــــرات  التي تتكون من نجــــــوم

   ھي تجمع عدد كبير من النجوم ويتالف منھا الكون وتوجد علي شكل عناقيد:المجــــرة
   تطلق كميات ھائلة من الضوء و الحرارةھي أجسام كروية ضخمة:  النجــــوم

 مليون 400 الي 200 مجرة لولبية الشكل تحتوي علي مايقرب من :مجرة درب التبانة
  نجم من ضمنھا الشمس

تتكون من الشمس و ثمانية كواكب و تقع علي أحد ا=ذرع : المجموعة الشمسية
  الحلزونية لمجرة درب التبانة

  ن الشمس و الوحيد الذي يحتوي علي حياة الكوكب الثالث بعدا ع :ا'رض 
 مليون سنة لكل 220تدور المجموعة الشمسية حول مركز المجرة  وتستغرق حوالي 

  دورة كاملة
        نشــــأة الكوننشــــأة الكوننشــــأة الكوننشــــأة الكون
        ):1933(نظرية ا'نفجار العظيم 

الكون قبل ا=نفجار ماھو ا=كرة غازية ذات حجم ضئيل ودرجة حرارة عالية  -1
 مستمروضغط شديد وفي حالة تمدد 

 ثم حدث لھا انفجار عظيم -2
ثم التحمت الجسيمات الذرية مكونة غاز الھيدروجين و الھليوم الذين كونا  -3

 المجرات و النجوم و الكون كلة 
ھيليوم وكانت درجة % 25ھيدروجين و % 75بعد دقائق من ا=نفجار تكون الكون من 
   مليون درجة10000الحرارة حوالي 

  لكونأھم ا[حداث التى مر بھا ا

  التاريخ  الحدث

   مليون من االنفجار 1000بعد   ت<حم المادة

 مليون سنة 3000 -   2000بعد  نشأة أس<ف المجرات

  من االنفجار

 مليون سنة من 3000بعد   تشكل المجرات

  االنفجار

 مليون سنة من 5000بعد  الشكل القرصى للمجرة

  االنفجار

  مليون سنة من 10000بعد  مي<د الشمس

  جاراالنف

  مليون من االنفجار120000بعد  بداية الحياة ا=ولى على ا=رض

   مليون درجة10000  درجة الحراة بعد ا=نفجار

  مليون سنة150000  الكون كرة غازية صغيرة الحجم

  مليون مجرة100000  عدد المجرات فى الكون 

   مليون سنة220  مدة دوران الشمس حول مركز المجرة

   مليون  كم12000  سى فى الفضاءإمتداد النظام الشم

   مليون سنة4600  نشاة الكواكب السيارة وا=جرام

   مليار نجم200:400  عدد النجوم فى مجرة درب التبانة 

 ) 1210×9.467(  السنة الضوئية

   مليون كيلومتر9460000=كم

 الف 300=ث / م810×3  سرعة الضوء

  ث  / كم 5 10×3= ث/كم

  من كتلة المجموعة الشمسية% 99  موعة الشمسيةكتلة الشمس بالنسبة للمج

  
   :اما العصور القديمة

 سيطرت عليھم الخرافات : العصر الحجري -1
 ربطوا بين أزلية الكون و ا=لھة المتعددة : المصريين القدماء و البابليين -2
 حاولوا وضع نظريات للظواھر الكونية : ا'غريق و الرومان -3
 علم التنجيمساد عندھم  : الھنود و الصينيون -4

        تاريخ الكونتاريخ الكونتاريخ الكونتاريخ الكون
   الكون في حالة تمدد مستمر الي ما= نھاية:نظرية الكون المفتوح -1



 الكون سيتوقف عن التمدد ويبدأ في ا=نكماش حتي  :نظرية الكون المغلق -2
 يصبح صغيرا وحارا جدا تھيئه =نفجارأخر عظيم

  النظام الشمسيالنظام الشمسيالنظام الشمسيالنظام الشمسي
   مليون كم12000متد علي مدي يضم الشمس و الكواكب و ا=قمار و المذنبات و ي☼☼ 
=نھا تشكل أكثر   --  ج  الشمس ھي الجرم المھيمن علي النظام الشمسي   ؟ عــلل☼☼ 

   من كتلتة% 99من 
  :كيف نشأت الكواكب في النظام الشمسي 

  مليون سنة4600من بقايا المواد المتخلفة من تكون الشمس منذ  -1
حديد (والغبار ) ين و الھيليوم الھيدروج(كانت الشمس محاطة بكرة من الغاز  -2

 تسمي السديم الشمسي ) وصخر وثلج 
 تحولت الي قرص مسطح دوار -3

الكواكب )     (  المريخ – ا=رض – الزھرة –عطارد (ت<صق الغبار مع بعضة مكون 
  )الداخلية 

        تطبيق تكنولوجيتطبيق تكنولوجيتطبيق تكنولوجيتطبيق تكنولوجي

        ) : المقراب( التلسكوب الشمسي 

أة في نفق تحت ا'رض و تتكون صورة يعمل علي انعكاس اشعة الشمس 'سفل الي مر
  للشمس في غرفة مراقبة  لدراسة ضوئھا

 مجمع لضوء الشمس ثم يتم تفرقتة بالمطياف لدراسة ا'طال الموجية لضوء الشمس
  تدور حول ا'رض لرؤية ا'جرام السماوية  :التلسكوبات الدائرة 

  كتشافات الي ا'رضتدور حول الكواكب ا'خري أو تحط عليھا وتبعث ا :سفن الفضاء
كم و يقوم  500ويدور حول ا'رض علي ارتفاع  1990اطلق عام   :تلسكوب ھابل 

  بتجميع صور عمرھا م0يين السنين ويقوم بصيانتة دوريا رواد من المكوك الفضائي
  زي خاص برواد الفضاء يتناسب مع مھماتھم  :الزي الفضائي
عجله تساوي عجلة الجاذبية 'ن الجاذبية ھي عندما يسقط المصعد 'سفلب : انعدام الوزن 

  التي تكسبنا الوزن
  حبه مقارنات حلوه

 ليةــــــــتناسخ<يا  ديةــــجسخ<يا   وجه المقارنة

تنقسم عن طريق ا=نقسام   نوع ا=نقسام
  الميتوزي

تنقسم عن طريق ا=نقسام 
  الميوزي

عددھا كامل فى ( كروموسوم ن 2  عددالكروموسومات
  )النوع 

نصف عددھا ( كروموسوم ن
  )فى النوع 

زيادة النمو و تعويض التالف من   ا=ھمية
  الخ<يا

تكوين ا=مشاج المسئولة عن 
 التكاثر وانتقال الصفات

  الوراثية

  تركيب الكروموسوم

  )21(التركيب الكيميائى  التركيب الخارجى

   يتركب من خيطين-1

   كروماتيد2 كل خيط يحتوى على -2

يطين عن طريق  يتصل الخ-3
  السنترومير

  DNA الحمض النووى -1

   بروتين-2

 دالكروموسوماتعد

  يختلف  ثابت

  فى الكائنات الحية من نوع kخر   فى أفراد النوع الواحد مثل  ا=نسان

  مقارنه بين انواع التكاثر ا=جنسي

  الرسم  حدوثه  نوع التكاثر

التكاثر -
با�نشطار 
  الثنائي

ة الخلية حيث يحدث في الكائنات وحيد
تنقسم النواة ميتوزيا ثم تنشطر الخلية الي 

 – البرامسيوم اليوجلينا –ا=ميبا : خليتين
  –  البكتريا–الطحالب البسيطة 

  

فطر يحدث في الكائنات وحيدة الخلية مثل   التكاثر بالتبرعم
وفي الكائنات عديدة الخلية مثل الخميرة 

  الھيدرا و ا=سفنج

  



وفية يتكاثر الكائن الحي عن طريق احد   :دالتكاثر بالتجد3
الذي تتجدد اذرععه نجم البحر اجزائة مثل 

لتعطي حيوان كامل اذا احتوت علي جزء 
  من القرص الوسطي

  

عفن يحدث في الطحالب و الفطريات مثل   الجراثيم(التكاثر -
حيث انھا تحتوي الخبز و عيش الغراب 

علي حافظات جرثومية يوجد بھا عدد 
 من الجراثيم التي تمزق الحافظة كبير

  وتبدأ في النمو في أي بيئة مناسبة
  

ويتم بواسطة ا=عضاء النباتية المختلف   التكاثر الخضري-
كالساق و ا=وراق و الجذور دون الحاجة 
الي بذور أو من ا=نسجه النباتية و الخ<يا 

ويتضمن ايضا انقساما ) زراعة ا=نسجة(
  ميتوزيا

البطاطس و القلقاس و  القصب و مثل 
  العنب

  

  

  اسئله متنوعه

  ما نوع التكاثر في الحا=ت ا=تيه؟) س(
  

  
  في الشكل المقابل اجب عما ياتي ؟)س(
   ما اسم الشكل ؟ وما وظيفته؟-1
 ما عدد الزي يتواجد منه في الحيوان المنوي -2

  وفي خ<يا الكبد؟
  ؟تحدثومتي م ھده الظاھره وما ھي اھميتھا؟ما اس) س(

22(  
 
  

وضح نوع ا=نقسام الحادث في كل صورة وفي اي امامك مجموعه من الصور : 4س
  :  ؟مرحلة يتم 

  

  

  

  

  

  ما الزي يمثله ھدا الشكل ؟ وما عدد الكروموسومات في كل خليه؟) س(

  

  

  

 اkتي يحدث متي

  المسافة المقطوعة= السرعة  -1

  (  ساعة1 ثانية أو 1=  الزمن (عندما يكون الزمن مساويا الوحدة : ج 

  العجلة= السرعة  -2

  (  ساعة1 ثانية أو 1= الزمن ( عندما يكون الزمن مساويا الوحدة : ج 

  السرعة الفعلية= السرعة النسبية  -3

 عندما يكون المراقب ساكن: ج

  السرعة المتجھة= السرعة  -4

ا=زاحة =  و تكون المسافة عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم و في اتجاه واحد: ج
  السرعة المتجھة= عندھا تكون السرعة 

  صفر= ا=زاحة  -5



عندما يعود الجسم بعد حركته لنفس نقطة البداية أي تكون نقطة البداية ھي نفسھا : ج
 . نقطة النھاية

  ا=زاحة= المسافة  -6

  عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم و في اتجاه واحد: ج

 صفر= العجلة  -7

 . عندما يكون الجسم ساكن أو يتحرك بسرعة منتظمة: ج

 العجلة منتظمة -8

 عندما تتغير سرعة الجسم بالزيادة أو النقصان بمقادير متساوية في أزمنة متساوية: ج

  السرعة منتظمة -9

  عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة متساوية: ج

  السرعة المتوسطة= سرعة الجسم  -10

 عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة: ج

  �� ��� �       ان���

 ث/  م 100ما معنى أن سيارة تتحرك بسرعة  

   ثانية1 م  كل 100أي ان السيارة تقطع مسافة قدرھا  �
   كم  كل ساعتين 200ما معنى أن سيارة متحركة تقطع مسافة 

  ساعة/ كم  100= أي أن سرعة سرعة الجسم  �
  ث/  م50 المتوسطة لسيارة ما معنى ان السرعة

  ث/  م50أي أن خارج قسمة المسافة على الزمن الكلى  �
  2ث/   م50ما معنى ان  سيارة تتحرك بعجلة مقدارھا 

   م كل ثانية50اى ان سرعة السيارة تزداد بمقدار  �
   ؟؟2ث/   م50 -ما معنى ان  سيارة تتحرك بعجلة مقدارھا 

  .م كل ثانية 50اى ان سرعة السيارة تتناقص  بمقدار   �
 ث/م 5 جسم يتحرك بعجلة منتظمةما معنى أن 

  )م كل ثانية5(أى أن سرعة الجسم تتغير بمقادير متساوية فى أزمنة متساوية 
  ث/م 5منتظمة  جسم يتحرك بسرعةما معنى أن 

   بانتظامكم 100أي أن السيارة تقطع مسافة مقدارھا  �
  ث/م100ما معنى أن الجسم يقطع مسافة قدرھا 

أن طول المسار الفعلى الذى يسلكه الجسم المتحرك من نقطة البداية إلى أى  �
  م100= نقطة النھاية 

  ث/م100ما معنى أن الجسم يقطع إزاحة قدرھا 

م  أو أقصر مسافة بين نقطة 100= أى أن المسافة المقطوعة فى إتجاه ثابت  �
  م100= البداية وانھاية 
  ً شما=س / كم 30سيارة تتحرك بسرعة ما معنى أن 

 ً شما=س/كم 30=أى أن السرعة المتجھة  �
  

  
   المسافة= السرعة -1
 )كم 1أو ( واحد ثانية=       عندما يكون الزمن  �

   العجلة تساوى السرعة– 2
 واحد ثانية= عندما يكون الزمن  �

   السرعة تساوى صفر– 3
 عندما يكون الجسم ساكن �

   العجلة تساوى صفر-4
  متحرك بسرعة منتظمةعندما يكون الجسم ساكن أو �

   السرعة النسبية تساوى صفر- 5

 عندما يكون الجسم المتحرك وامراقب يتحركان بنفس الرعة وفى إتجاه واحد �
   السرعة النسبية تساوى سرعة الجسم الفعلية-6
 عندما يكون المراقب يقف على ا[رض �
   السرعة النسبية أكبر من سرعة الجسم الفعلية-7
  يتحركان فى إتجاھان مختلفانعندما يكون الجسمان  �
   السرعة النسبية أصغر من سرعة الجسم الفعلية-8
  عندما يكون الجسمان يتحركان فى إتجاه واحد والمراقب داخل أحدھما  �
   أن ا=زاحتان متساويتان-9
  إذا كان لھما نفس المقدار وا=تجاه �
   اLزاحة تساوى صفر -10
  إذا تطابق نقطة البداية مع نقطة النھاية �
   اLزاحة تساوى المسافة-11
  إذا تحرك الجسم فى إتجاه واحد �
  

   متر 12=ا=زاحه لجسم ما *     
 سم2 نصف قطر تكور المرآة -1        

 30=على مرآة مستوية   زاوية السقوط لشعاع ضوئى-2

 سم6  البعد البؤرى لمرآة مقعرة-3

  * 50=  زاوية اLنعكاس لشعاع ضوئى على مرآة مقعرة-4

 )متى يحدث ا�تى (متى يقال أن



  12=جسم يقطع مسافه قدرھا  ال

 ��ا��� ه���

  ساعة / ث أو كيلو متر /  وحدتھا مالزمن /المسافة= السرعة*

  ساعة يستحسن تحويلھا كالتالي /إذا كانت  المسئله بال كم
  ث/ تقريبا م3.3333=60*1000/60*40=ساعة / كم40

   ن/ف=  المتوسطة السرعة* 

  ث /الكلى وحدتھا محيث ف المسافة الكلية المقطوعة و ن الزمن 
  

  

  

  :انواع العجلة * 

ث ثم زادت الى /  م50    ع النھائية اكبر من ع ا=بتدائية      جسم سرعتة  تزايدية-1
  ) اشارتھا موجب فى الناتج (ث  / م 70

 50ث ثم قلت الى / م70   ع النھائية  اقل من ع ا=بتدائية      جسم سرعتة   تناقصية-2
  )سالب فى الناتج اشارتھا (ث    / م

  :ملحوظة * 
  صفر =  عندما تبدأ السيارة من السكون   السرعة ا=بتدائية -1
  صفر =  عندما تتحرك سيارة ويضغط على الفرامل او الكابح  السرعة النھائية -2

   : شروط حدوث العجلة
    ان يحدث تغير فى ھذة السرعة-2 ان يتحرك جسم بسرعة                          -1
   صفر= حا=ت تنعدم فيھا العجلة *
 ان يتحرك بسرعة - 2 ان يكون الجسم ساكن                                       -1

  منتظمة 
   

  

  

 )24                 (الرسومات البيانيه الھامه

  ما يدل عليه  الشكل البياني

  
  
  
  
  
  
  
  

  جسم يتحرك بسرعه 
صفر= منتظمه والعجله 

  
  
  
  
  
  
  

جسم يتحرك بعجله منظمه

  
  
  
  
  
  

  جسم ساكن وسرعته
  صفر =

 

 

 

 

 

  1000                                           :للتحويل بين الوحدات اتبع ا=تى :ملحوظات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ× .........ث                  استخد م الع<قة  /    م س        الى   / من كم 

                                                                                                  60×60  
                                                                                                 60 ×60  

  ــــــــــــــــــــــــــــ×    ...........س               استخدم الع<قة / ث            الى     كم / من م
                                                                                                   1000  

   60÷ ...........دقيقة            استخدم الع<قة  /س         الى      كم  /من كم
   60× ............س               استحدم الع<قة / دقيقة    الى      كم / من كم  

الم

 منالز

السرع

 الزمن

المسافھ

  الزمن

السر

 منالز

العجلھ

 الزمن



 و��ات ا����س

 وحدة القياس الكمية الفيزيائية

 )م (المتر  )الطول(المسافة ) 1(

 )كجم  (الكيلو جرام   الكتلة) 2(

  الزمن) 3(
 )ث (الثانية 

  ساعة/ث أو كم/متر  السرعة) 4(

  السرعه المتوسطة 
 ساعة/ث أو كم/م

  سرعه المتجھةال
 1-ث.ساعة اوم/ث أو كم/م

  العجلة
  2-ث.  او   م2ث/م

  اLزاحة
  متر 

  اليوم و السنة علي كواكب المجموعة الشمسيةاليوم و السنة علي كواكب المجموعة الشمسيةاليوم و السنة علي كواكب المجموعة الشمسيةاليوم و السنة علي كواكب المجموعة الشمسية

  
 .يوم  ) 243( أطول ا[يام على كوكب الزھرة  -1

 )25                  (يوم ) 2.41( أقصر ا[يام على كوكب المشترى  -2

 .سنة أرضية  ) 165( أطول السنين على كوكب نبتون  -3

  سنة أرضية ) 024( أقصر السنين على كوكب عطارد 
  

  أھم القوانين في المرايا

  -:الع<قة بين نصف قطر التكور والبعد البؤرى

  )ع2(ضعف البعد البؤرى ) = نق(نصف قطر التكور

  -:المسافة بين جسم وصورته فى مرآة مستوية

 المرآةبعد الصورة داخل = بعد الجسم عن سطح المرآة 

  -:خواص الصورة المتكونة بالمرآة المستوية

طول الصورة ] 3.                  [صورة تقديرية] 2.                [صورة معتدلة] 1[

  .طول الجسم= 

بعد الجسم عن ] 5.        [}اليمين يبدو يسار{معكوسة الوضع بالنسبة للجسم ] 4 [

  .المرآة يساوى بعد الصورة عن المرآة

  ًالمستقيم الواصل بين الجسم وصورته يكون عموديا على سطح المرآة] 6 [
  

   :لمحلوله مسائل

   ثوانى 10متر فى 200 احسب سرعة سيارة تقطع مسافة -1
  :الحل 

  الزمن ÷ المسافة = السرعة 
  ث/  م20 =  10 ÷ 200           =  

الذى تستغرقة السيارة الساعة فما ھو الزمن /  كم 80 اذا كانت سيارة تتحرك بسرعة -2
   متر 200لقطع مسافة 

  :الحل 
  السرعة ÷ المسافة = الزمن 



   ثانية 2.25 =  80 ÷ 200         = 
ث فما ھى المسافة التى تقطعھا الدراجة فى زمن / م 10 اذا كانت سرعة دراجة ھي -3
   ثوانى 5قدرة 

  :الحل 
  الزمن × السرعة = المسافة 

   متر 50 = 5 × 10           = 
الساعة /  كم 90 سيارتان تحركان معا من نفس نقطة البداية ا[ولى تتحرك بسرعة -4

الساعة  احسب الفرق بين زمن وصول السيارتين الى /  كم 95والثانية تتحرك بسرعة 
   كم 190موضع النھاية الذى يبعد عن موضع البداية 

  :الحل
  ا=ول خلى بالك المسافة للسيارتين 

   ساعة 2.1 = 90 ÷ 190= السرعة  ÷  المسافة =زمن ا=ولى 
   ساعة 0.1 = 2 – 2.1= الفرق بين الزمنين  ساعة 2 =  95 ÷ 190= من الثانية ز
 4.5لقطع مسافة /  م2.5 احسب الزمن بالدقائق الذى يستغرقة جسم يتحرك بسرعة -5
  كم

  :الحل 
لى سرعة بالمتر حول اوعى تقسم مسافة بالكيلومتر ع( السرعة  ÷ المسافة =  الزمن 

  )المسافة من كم الى متر 
   متر اقسم بقى عادى 4500 = 1000 × 4.5= المسافة بالمتر 

لتحويل الزمن من ثوانى الى دقائق اقسم (  ثانية  1800 = 2.5 ÷ 4500          = 
   )60على 

   دقيقة 30 = 60 ÷ 1800= الزمن بالدقائق  
  :  ايھما تكون سرعتة اكبر -6

  دقيقة/  م 128الساعة    ام دراجة تتحرك بسرعة /  كم 27تحرك بسرعة قطار ي

س    الى متر / لمقارنة سرعتين =زم يكون لھم نفس الوحدات ھنحول من كم  :  ( الحل
          دقيقة                                                                                                           / 

      × 27  استخدم الع<قة    دقيقة    /  الى     متر ساعة   / من كم 1000
  دقيقة   اذن القطار اسرع/  متر 450= ــــــــــــــــــــــــ

 ثانية احسب 10س خ<ل /  كم 90 تتحرك سيارة من السكون لتصل سرعتھا الى -
  العجلة التى تتحرك بھا السيارة

   صفر– 90 ع ا=بتدائية                  – النھائية ع :      الحل
  2ث/   م9= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       = العجلة   

  10الزمن                                                           
 وعند استخدام الفرامل اكتسبت عجلة تناقصية ث/  متر 20 جسم يتحرك بسرعة -2
   احسب الزمن ال<زم لتوقفھا2ث/م2

  20   - ع ا=بتدائية                        صفر –                  ع النھائية :الحل 
= ــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ= فى العجلة 

10   
  2  -                                         ثانية                    الزمن 

 احسب سرعتة 2ث/ سم 32ثانية وبعجلة / سم 100 جسم يتحرك بسرعة ابتدائية -3
   ثانية10النھائية بعد مرور 

  :الحل 
  )الزمن × العجلة + ( السرعة ا=بتدائية = السرعة النھائية 

  =100 ) +  32 × 10(   
  ث/  سم 420   =     320 + 100= 
 احسب سرعة السيارة بعد 2ث/ م2 سيارة تتحرك من السكون بعجلة منتظمة مقدارھا -4

   دقيقة 5مضى 
  : الحل 

  )  الزمن × لعجلة ا+ ( السرعة ا=بتدائية = السرعة النھائية 
  ) ية  ثان300 = 60 × 5حول الزمن الى ثوانى  ( 

   ) 300 × 2+ ( صفر                         = 
  ث     /  م600               =       

  في الشكل اجب عما ياتي؟) س(
  والزمن ) ف(ما ع<قة التناسب بين المسافة 

  ......؟) ن(
  )=) ( نعم ( ھل النسبة بين المسافة والزمن ثابتة ؟ 

  ) ..علل ) ( =) ( نعم ( ؟) ة ثابت( ھل تتحرك السيارة بسرعة منتظمة ����
  
  
  
  
  



  في الشكل اجب عما ياتي؟) س(
  )ثابتة(ھل تتحرك السيارة بسرعة منتظمة -

  ما مقدار السرعة المنتظمه
  
  

  :من الشكل البيانى ا=تى اجب 
   ما اكبر سرعة وصلت اليھا السيارة ؟-1
   ؟AB ما نوع حركة السيارة فى الجزء -2
  م الفرامل ؟  متى بدأ السائق استخدا-3
   ما مقدار العجلة فى الفترات -4
   CD -      جـ BC -         ب AB –أ 

  
  : الجدول التالى يوضح الع<قة بين المسافة والزمن لسيارة متحركة 

  A   16  B  28  8  4متر(المسافة 

 C  5  4  3  2  1ثانية (الزمن 

  )  زمن –مسافة (  ارسم الع<قة البيانية -1
    A ، B  ،  Cار القيم المجھولة  اوجد مقد-2
   مقدار ميل الخط المستقيم -3
   السرعة التى تتحرك بھا السيارة  نوع-3

   الزمن لجسم يتحرك فى خط مستقيم –الجدول التالى يوضح الع<قة بين السرعة 
  صفر  10  20  30  30  30  30  15  5السرعة 

  11  10  9  8  7  6  5  2  صفر  الزمن 

  
  انية للشكل الموضح  ارسم الع<قة البي-1
   مقدار السرعة ا=بتدائية لحركة الجسم -2
    مقدار العجلة التزايدية التى يتحرك بھا الجسم -3
   الفترة الزمنية التى يتحرك فيھا الجسم بسرعة منتظمة -4

 �$�#" !��� ! � ا����ة ا�و��

 . نيةالدقيقة الثا  متر خ<ل420م فى الدقيقة و200يقطع إس<م بدراجته  - 1

 . أحسب السرعة المتوسطة -1

 )27                                          (فى الدقيقة ا[ولى -2

 الثانية فى الدقيقة -3

 ًللدقيقتين معا -4

 أوجد السرعة.ث /م30ووصلت سرعتھا بعد ثانية إلى  ث/م20سيارة بدئت بسرعة -2

 .المتوسطة

 

 .خ<ل نصف دقيقة المسافة المقطوعةساعة أوجد /كم80سيارة تتحرك بسرعة -2

 )5     (.ث/م10متر إذا تحرك بسرعة 100متحرك  أوجد الزمن ليقطع جسم

=== 

 كم  في زمن قدره ساعتان ونصف كم تكون سرعة ھذه 900 قطعت سيارة سباق -3
  السيارة ؟

ة       ثاني20 ثواني و الثاني في 10 متر قطعھا ا[ول في 100يتسابق عداءان مسافة -
  .ًاحسب سرعة ك< منھما 

 كيلومتر فما ھو الزمن ال<زم 140ساعة فقطعت مسافة /  كم70 تسير سيارة بسرعة -5
  =ستغراق الرحلة

==============================================  

ً ثواني ، ثم رجع مشيا 10 متر من مضمار سباق مستقيم خ<ل 100قطع عداء مسافة -6

  (: ثانية للعودة إلي نقطة البدء احسب 80رق علي ا[قدام فاستغ
  السرعة المتوسطة للعداء وھو ذاھب ؟-1

 (5السرعة المتوسطة للعداء وھو عائد ؟ -1

  السرعة المتوسطة للعداء خ<ل الرحلة  ؟
 30  ث خ<ل فترة زمنية مقدارھا / م2.5عند تشغيل قارب ساكن وصلت سرعته إلى -7

  :ث أوجد 
  تى يتحرك بھا القارب ؟           مقدار العجلة ال-1   
   نوع العجلة مع ذكر السبب ؟- 2  
توقفت ) الكابح ( ث وعندما ضغط السائق على الفرامل / م30تتحرك سيارة بسرعة - 8

  : أوجد   ث 15السيارة خ<ل زمن قدرة 
   مقدار العجلة التٮتتحرك بھا السيارة ؟          -1
   نوع العجلة مع ذكر السبب ؟- 2  



ساعة / كم60سيارة تبدأ حركتھا من السكون ثم تزيد سرعتھا الى أن تصبح سرعتھا -9
   ثواني5خ<ل 

ساعة / كم80وسيارة أخرى تبدأ حركتھا من السكون ثم تزيد سرعتھا الى أن تصبح 
  خ<ل عشر ثواني 

  أي السيارتين تسير بعجلة أكبر 
ث خ<ل فترة / م12لى ث ا/ م6أتوبيس متحرك في خط مستقيم تتغير سرعته من - 10

   ثواني ،3زمنية 
   نوعھا ؟– ما مقدار العجلة 

عند استخدام   2ث/م2ث بعجلة منتظمة تناقصية مقدارھا / م20يتحرك قطار بسرعة - 11
  :أوجد ) الكابح ( الفرامل 

  الزمن ال<زم لتوقف القطار) أ  ( 
ً مترا شما= خ<ل 50قطع متسابق - 12  50 ثانية ثم 60 خ<ل ً متر شرقا100 ثانية ثم 30ً

ًمترا جنوبا خ<ل     ثانية 40 ثوان ثم عاد الى نقطة البداية خ<ل 10ً
  أجب عن اkتي 

  ما طول المسافة الكلية التى تحركھا المتسابق ؟
  ما السرعة المتوسطة للمتسابق ؟

  ما ا=زاحة ؟ وما السرعة المتجھة المتوسطة؟
13-  

ً مترا شما= خ<ل 30طع مسافة فق) أ(إذا بدأ جسم حركتة من النقطة   60 ثانية ، ثم 30ً
   ثواني 10ً متر جنوبا خ<ل 30 ثانية ، ثم 20ًمتر شرقا خ<ل 

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )28                                               ( ����أجب عما يأتي
  ما نقطة بداية الحركة ؟����
  ما نقطة نھاية الحركة ؟����
  ة التى قطعھا الشخص ؟ما مقدار المسافة الكلي����
  ما مقدار الزمن الكلى الذي استغرقة الشخص فى قطع ھذه المسافة ؟����
  )د(الى ) أ(فى ا=تجاه من ) د(ونقطة ) أ( ماذا يمثل الخط المباشر بين نقطة ����
  .........ًمترا فى اتجاه = ................ ا=زاحة ����
                             :                        أحسب السرعة المتجھة ����
  ث فى اتجاه /م= ........... السرعة المتجھة ����
 سم إذا أكمل 25أحسب المسافة واLزاحة التي يقطعھا جسم على محيط دائرة طوله - 14

  دورة كاملة ؟
  ...................=ن = ................... اLزاحة =.....    المسافة 

 واذا كانت 149000.00000 عن ا=رض مسافه كيلو متر اذا كانت الشمس تبعد- 15
  ث  احسب الزمن لوصول الضوء على ا=رض/ كيلو متر 300.000.000سرعه الضوء 

  بفرض غروب الشمس عند الساعه الخامسه مساءا 
اوجد فى اى وقت انطلق الضوء للوصول الى ا=رض مع م<حظه ان سرعه الضوء ثانيه 

  رعه منتظمه؟= تتغير والضوء يسير بس
  ث/م) ع(السرعة   ثانية) ن(الزمن 
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  ادرسي الجدول السابق ثم اجب؟- 16
  )= / نعم (ھل تزداد السرعة بانتظام أثناء حركته ؟ 

  مامقدار الزيادة في سرعة الجسم كل خمس ثوان ؟����
   الزيادة في سرعة الجسم كل ثانية  ؟أحسب مقدار����
  ) ثانية 30(ما مقدار عجلة الجسم خ<ل الفترة بأكملھا ����



  عما تعبر ا=شكال ا=تيه- 19
  
 

 

  
  

  
 

 متر فقام بعمل دورتين ثم عاد لنفس 5دأ جسم حركته من نقطة على دائرة محيطھا ب- 20
                   :                            بدأ منھا احسب التيالنقطة 

  ؟  اLزاحة و  تحركھا الجسمالتي المسافة 
 أمتار 10متر من ا[رض [على مسافة رأسية قدرھا 2قذف حجر من على ارتفاع - 21

�و������א��
�א	�א������: على ا[رض بعد فترة من الزمن احسب  فسقط

 ؟א�زא��

 وانى أوجد مقدار التغيير فى ث6 خ<ل زمن قدره 2ث/م 4جسم يتحرك بعجلة قدرھا *22

 .السرعة

ًث علما بأن يتحرك /م20 ث إلى/م10أوجد الزمن ال<زم لكى تتغير سرعة الجسم من *23

 ث/م5بعجلة 

  ه ث/م28 ًث علما بأن التغير فى السرعة/م4جسم بعجلة  أوجد الزمن ال<زم لحركة*24

  مسائل العدسات والمرايا

) أ (  علzى المzرآة 5 45زاويzة سzقوط عنzد سzقوط شzعاع ضzوئى ب) 1(فى الشكل  -1
  ............بزاوية سقوط تساوى ) ب(فإن الشعاع ينعكس ويسقط على المرآة 

 ..............تساوى ) 2( زاوية ا'نعكاس فى الشكل  -2
  
  
  

  
  
  

  .سم من العدسة 6وضع جسم على بعد .سم 4  عدسة محدبة بعدھا البؤرى يساوى -3
  ة وصفاتھا برسم شعاعين ضوئيين فقط حدد مكان الصورة المتكون

 متffر احffسب المffسافة بينffه وبffين 4وقffف شffخص أمffام مffرآة مffستوية علffى بعffد  )1(
  صورته

 مfا ھfى المfسافة التfى – متر أمfام مfرآة مfستوية كبيfرة 10رجل يقف على بعد  )2(
 . متر5يجب أن يتحركھا تجاه المرآة لتصبح المسافة بينه وبين صورته 

 سfم وضfح مfع 16 مfرآة نfصف قطfر تكورھfا  سfم مfن12وضع جسم على بعfد  )3(
 .الرسم مسارات ا[شعة التى تكون صورة ھذا الجسم مع ذكر صفاتھا

  سم 18=أوجد البعد البؤرى لمرآة نصف قطر تكورھا  )4(

 . سم أوجد نصف قطر تكورھا8= إذا علمت أن البعد البؤرى لمرآة كرية  )5(

 مfساوية للجfسم  سم من مرآة فتكونت له صورة تقديرية5وضع جسم على بعد  )6(
 . فما نوع المرآة وضح إجابتك بالرسم–

 سffم وضffح مffع 4 سffم مffن مffرآة مقعffرة بعffدھا البffؤرى 8وضffع جffسم علffى بعffد  )7(
  مع ذكر صفاتھا–الرسم مسارات ا[شعة التى تكون صورة ھذا الجسم 

  اذكر صفات الصورة المتكونة بالمرآة المستوية مع الرسم: 8

  . ا[شعة با[سھمفى الرسم التالى حدد مسار: 9س

   احسب ع؟10=وازا كانت نق

  

  -:وضح بالرسم مسار ا[شعة فى الحا=ت اkتية: 10س

ًالfffffشعاع الfffffساقط مfffffارا بfffffالمركز ] 2   [  .ًالشعاع الساقط امتداده مارا بالبؤرة] 1[
 .البصرى

 .الشعاع الساقط موازى للمحور ا[صلى لعدسة مقعرة] 3[

  .حدبة لحرق ا[وراق بواسطة الشمس استخدام العدسة المبم تفسر: 11س
ھما أكبffر مffن ا[خffرى أى العدسffتين بعffدھا احffدإ محffدبتان، تحffدب أمامffك عدسffتان: 12س

  البؤرى أصغر؟ولمازا؟
محدبfة فfى الحfا=ت  إذكر موضع وخواص الصورة المتكونة لجسم بواسطة عدسة-13س 

 :ا[تيfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffة

 .بعffffد البffffؤرىوأقffffل مffffن ضffffعف ال الجffffسم علffffى بعffffد أكبffffر مffffن البعffffد البffffؤرى -1

 .البfffffffffffffؤرى الجfffffffffffffسم علfffffffffffffى بعfffffffffffffد يfffffffffffffساوى ضfffffffffffffعف البعfffffffffffffد -2

 .الجfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffسم علfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffى البfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffؤرة -3

 المسافة

 الزمن

 السرعة

 الزمن

 المسافة

  الزمن

45 5  

  أ

  

  ] 1[الشكل 

60 5  

  ] 2[الشكل 

  م



 .الجfffffffffffffffffffسم علfffffffffffffffffffى بعfffffffffffffffffffد أقfffffffffffffffffffل مfffffffffffffffffffن البعfffffffffffffffffffد البfffffffffffffffffffؤرى -4

 عنffدھا لتتكffون لffه صffوره  امffام العدسffه فffي الffشكل اي االمواضffع تffضع الجffسم-14س
 تقديريffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffه ؟

  
  
  

  :اكتب ما تعرفه عن -
  .  السنة ا=رضية     -   اليوم ا=رضى   -    النجم العابر  -  السديم 
  ح ا=تى ضاكتب فقرة تو) س(

                      الفضاء الكونى                     - 3  السديم       -  2   نظرية النجم العابر    - 1
   النظام الشمسى - 5  المجرة                                    -4

  :اكمل الفقرة التالية مستخدما ما يلى 
   النجوم – القمر – الشمس – مجرة درب التبانة – الفضاء الكونى – المجرات –الكون (

حول الشمس ...........حول ا=رض فى مدار ثابت وتدور ...............يدور •
تدور الكواكب فى مدارات ثابتة ، ويحتل ...........وحول.دورة كل سنة أرضية 

 .........النظام الشمسى موقعا فى حافة مجرة 

وتسبح .................وھى المجرة التى نرى من سطح ا=رض ما تحتويه من 
وھذا ................المجرات وتتباعد ويقع بينھا ما يسمى 

 ء كونى ومجرات تحتوى على النجوالممتد عبارة عن فضا...................

   التاكتب فقرة من عندك لتعريف كل مفھوم من المفاھيم المبينة فى المخطط -1

      
  واين يوجد نجم الشمس في ھده المجره؟الشكل ما اسم ھزه المجره ؟في )س (

  

 

)                             30(  
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 المجرات الفضاء الشاسع


