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 السنة الثانية اإلعدادية – 1الرائز رقم 

 

 ضع كممة "صحيح" أو "خطأ" في الخانة المناسبة.( 1
 ......الوضع الحالي لمصفائح الصخرية  ال يختمف عن وضعيا القديم ..................... -أ 
 .......نة من جزء محيطي فقط....................................كو  الصفائح الصخرية م   -ب
 الصفائح الصخرية ىي قطع صمبة وىادئة نسبيا تحدىا مناطق نشيطة...................... -د 
 استقرار الصفائح ناتج عن تيارات الحمل الحراري ..................................... - ىـ

 
 
 

 .( اختر مف بيف الكممات اآلتية تمؾ التي تناسب كؿ فراغ مرقـ في النص2
 .الموجات، وجيزة، مركز سطحي محطة التسجيل،، متوسطة، البؤرةويمة، ط 
 
زل نعتمد عمى مسجل لدراسة الزال ........ 1.......  الزالزل عبارة عن ىزات أرضية متفاوتة الشدة، تستغرق مدة 

.......... . تنطمق ىذه الموجات من 2من ............. أصنافثالثة  ي سّجلي االىتزازات الذ
 ا حسب اختالف سرعتيا.اعً ب  ............. ت  4...........  في نفس الوقت، وتصل إلى ............3...........
 
 
 

 في الخانة المناسبة.  ×( اختر اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة 3
 تتميز البراكيف االنفجارية  بػ :

  ........................................... صيارة شديدة المزوجة وغنية بالغازات الذائبة -أ
 .....صيارة شديدة المزوجة تحتوي عمى كمية قميمة من الغازات الذائبة ................. -ب

  .......................... صيارة متدفقة عمى جانبي البركان م كونة تدفقات الفية طويمة -ج

 .... ..........نة سحابة ايا م كوّ غياب صيارة  حيث تخرج مكونات البركان في شكل شظ -د

 
 
 
 

 ( صؿ بواسطة سيـ كؿ نوع  مف التشوىات بالخصائص المناسبة ليا.4
                           أحد جانبييا مائل والثاني عمودي -aفوالق معكوسة                                -أ

 عادي واآلخر معكوسجانبييا  أحد -b                                راقدةطيات  -ب
 اتجاه تنقل كتمتييا أفقي -c                                 انقالعات    -ج

d -  كتمتييا تتقاربان لتغطي إحداىما األخرى 
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 في الخانة المناسبة. ×( اختر اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة 5
 ة..........................ية ميكروليتيالكرانيت صخرة صيارية غير كاممة التبمور وذات بن -أ

 ..........................البازلت صخرة بركانية غير كاممة التبمور وذات بنية محببة .... -ب
 الكرانيت صخرة صيارية  كاممة التبمور وذات بنية محببة................................ -ج
 ميكروليتية ..........................ر وذات بنية البازلت صخرة بركانية غير كاملة التبلو -د
  
 

 

 ضع كممة "صحيح" أو "خطأ" في الخانة المناسبة.( 6
ف سالسؿ    إلى: الطمريعود َتكوُّ

 .............. ..انغراز صفيحة محيطية تحت صفيحة قارية ............................... -أ  
 .......................فيحتين صخريتين ......................تجابو الجزأين القاريين لص -ب 

 تجابو الجزأين المحيطي والقاري لصفيحة ............................................... -ج

 .....انغراز صفيحة قارية تحت صفيحة محيطية ......................................... -د 
 
 
 
 

عمى مستوى الذروة  60Kmجة الحرارة في عمؽ حدد در  -أ –( 7
 .ومنطقة الطمر

.............................................................. 
رجة الحرارة بيف ىاتيف فسر سبب االختالؼ الحاصؿ في د -ب

  المنطقتيف.
............................................................... 

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

 
 

 تي بما يناسب.( أتمـ النص اآل8
الذكر ...... ، وتدعى الغدد التناسمية عند 1توالدا ....... الذكرية واألنثوية األمشاجيسمى التوالد الذي يتطمب تدخل 

.... عمى الخاليا التناسمية المنتجة من 4....... . نطمق اسم ......3....... ، وعند األنثى .......2........
 طرف ىذه الغدد التناسمية. 
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( انطالقا مف المعطيات اآلتية، مثؿ عمى شكؿ خطاطة دورة 9
 .الكرمبيةنمو ىذه فراشة 

ى الوجو بعد اإلخصاب تبيض فراشة الكرمبية بيضا عم -
 األسفل ألوراق الكرنب؛

 يفقس البيض وتخرج منو أسروعات صغيرة؛ - 
تتغذى ىذه األسروعات عمى األوراق وتنمو وتتحول إلى  -

 نعفات؛
 تخرج من النعفة فراشة؛ -
اليواء باحثة عن الغذاء تنطمق الفراشة بين األزىار في  -

 والتزاوج.
 
 أتمـ النص اآلتي بما يناسب:( 11

ج وأعضاء توالدية ذكرية ىي ي  و  ........ وت  1ن من ........ر الزىرة عضو التوالد عند النباتات الزىرية، وتتكوّ ب  ت  ع  ت  
ال تتحول الزىور إلى ثمار إال بحدوث  ....... 3....... وعضو التوالد األنثوي ىو ......2.......
 إلى الميسم .......، الذي يتمثل في انتقال حبوب المقاح من األسدية 4.......

 
 
  ( امؿء الفراغات بالكممات المناسبة مف بيف مالي :11

 التطعيم، الترقيد، االفتسال، اإلخصاب:
 .في التربة في طمر كمي أو جزئي لقطعة من عضو نباتي ....يتمثل ............... -أ

 .نبات األصميمع إبقائو متصال بال في التربة يتمثل ................. في طمر جزء من ساق -ب
 
 
 
 ( اربط كؿ عنصر مف العناصر اآلتية بالتعريؼ الذي يناسبو.12
 

 مساحة تبادل بين األم والحميل -1          إخصاب          -أ
 عضو مكون من عدة خاليا ويحتوي عمى البويضة -2        مشيمة            -ب
 األمشاج الذكرية ومواد مغذية سائل يحتوي عمى -3    جريب               -ج         

 اتحاد نواة المشيج الذكري بنواة البويضة -4                              
 
 

 تمثيل دورة نمو الفراشة
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 بظاىرة الوضع حسب تسمسميا الزمني.اآلتية المتعمقة  المراحؿ( رتب 13
 الخالص -جطرد الحميل                             -أ

 تدفق السائل السموي -د    اتساع عنق الرحم                   -ب
 ←........................... ←........................... ←الترتيب: ...........................

........................... 
 
 
 ( صؿ كؿ وسيمة تنظيـ النسؿ بطريقة عمميا.14

 المانع -أ
 ةمنع اإلباض  -1ات منع الحمل                     حب -ب
 منع التعشيش  -2المني                         مبيدات  -ج
 منع الحيوانات المنوية من الدخول إلى الرحم -3الذكري                        الواقي  -د

 
 
 ضع كممة "صحيح" أو "خطأ" في الخانة المناسبة.( 15

 ................................................وراثيةت عتبر كل صفات الشخص  -أ
 ................ن شجرة النسب من دراسة تتبع انتقال األمراض الوراثية فقطمكّ ت   -ب
 ....................................ثي في سيتوبالزم الخميةيوجد البرنامج الورا -ج
 ............................عند الرجل والمرأة غير متشابية  الخريطة الصبغية  -د

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


