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 توضع اإلجابات على هذه الورقة بوضع دائرة ممتلئة على اإلجابة الصحيحة: مالحظة هامة 

  
 :الجنوبي األرضي  الجنوبي السماوي بالنسبة لشخص يعيش عند القطب الزاوية المحصورة بين نقطة السمت والقطبتساوي . 1

  صفر -د       درجة66.5 -ج     درجة23.5 -ب     درجة90 -أ
 : في السماء طوال الليل بالنسبة لسكان نصف الكرة الشمالي وذلك ألنهاًثابتالنجم القطبي يبقى . 2

   ينتمي لكوكبة الدب األصغر-ب           أقرب النجوم الينا-أ
  . المع نجوم السماء-د      ألنه على أمتداد محور دوران األرض -ج 

  ) B(و ) A(ستواء السماوي، فتكون زاوية الميل لكل من لى دائرة االع) B(النجم يقع عند القطب الشمالي السماوي و) A(النجم يقع . 3
 :على الترتيب هي   

   درجة45 ، صفر-د    درجة90 ،صفر  -ج    صفر، درجة 90 -ب   درجة45 ، درجة 90 -أ
   ........:سبة للمشاهد عند درجة بالن23.5درجة، بينما يكون ..... ... عند خط االستواء للمشاهدأرتفاع النجم القطبي بالنسبة يساوي . 4

   ، القطب الشمالي23.5 -د   صفر ، مدار السرطان-ج   صفر ، القطب الشمالي-ب   ، مدار الجدي23.5 -أ
 :بسبب من المعروف أن ظهور الكوكبات النجمية يتغير بالنسبة للمشاهد من فصل آلخر . 5

  مية للنجوم الحركة الظاهرية اليو-ب         الحركة الذاتية لهذه الكوكبات -أ
  . الحركة البدارية لمحور دوران األرض-د       حركة األرض السنوية حول الشمس-ج
  

    على دائرة ...... وذلك ألن دائرة أفقة ......... الشخص الموجود عند القطب الجنوبي األرضي النجوم تتحرك ظاهريا بشكل  يرى . 6
 .االستواء السماوي    

   رأسي ، منطبقة-د     رأسي ، عمودية-ج    منطبقة أفقي ، -ب     أفقي ، عمودية-أ
 :كل النجوم ال تغرب....... الشخص الموجود عند يرى  بينما ،كل النجوم  تشرق وتغرب...... الشخص الموجود عند يرى . 7

     خط االستواء، القطب الشمالي-ب         خط االستواء ، مدار الجدي-أ
  الجنوبي، مدار الجدي القطب-د        القطب الجنوبي، خط االستواء-ج
  

  :لشهر باالفترة المنقضية بين مروريين متتالين للقمر بالخط الواصل بين األرض والشمستسمى . 9
   الشمسي األقتراني-د     القمري األقتراني-ج     القمري النجمي-ب     القمري المداري-أ

  :ولكن بنفس السرعة وفي نفس الزمن) الغربمن الشرق إلى (لو كان القمر يدور حول األرض في عكس اتجاهه الحالي . 10
   سنراه  يشرق من الغرب ويغرب من الشرق -ب         لن نرى أطوار للقمر-أ
   كل األجابات السابقة خطأ-د         سنراه في طور الهالل دائما-ج
  

 ..........كسوف والقمر في طور يحدث ال، بينما ........خسوف والقمر في طور يحدث ال. 11
 . البدر، المحاق-د   المحاق، البدر-ج   التربيع الثالث، التربيع األول -ب  يع األول، التربيع الثالث الترب-أ

   :خسوف القمر فييشاهد . 12
    أي وقت من الليل -د     نهاية الليل فقط-ج    منتصف الليل فقط-ب       بداية الليل فقط-أ

   قد تحرك جهة الليلة التالية وفي نفس الوقت  في ه لخلفية النجوم فستجدإذا شاهدت القمر في ليلة معينة وحددت مكانه بالنسبة. 13
 :درجة تقريبا........ بمقدار .........      

  .13 ،  الشرق-د    23  ، الغرب -ج    23 ، الجنوب -ب    13 ، الشمال -أ
 :على األفق الغربي تقريبا عندمن الشهر القمري يلة السابعة لالفي  القمر يرى. 14

  . شروق الشمس-د     غروب الشمس-ج     منتصف الليل-ب    نتصف النهار م-أ
  ...........وطور ........ ما بين طور يرى القمر بعد منتصف الليل فقط في الفترة . 15

  .التربيع الثالث، البدر-د  البدر، التربيع األول-    ج  التربيع األول، المحاق-ب  المحاق، التربيع الثالث-أ
  

 :.... وتغرب من جهة.... .تشرق من جهة ) الشمالي الصيف (فيبين األعتدال الربيعي واألعتدال الخرب في الفترةمس نشاهد الش. 16
 الغرب ،  الشرق -د  جنوب غرب ،  شمال شرق-ج   شمال غرب ،شمال شرق -ب   جنوب غرب، جنوب شرق -أ
. 

  :________ من فوق األفق_____ وحساب ارتفاع _______ __أي مدينة شمالية باستعمال تحديد زاوية خط العرض من الممكن . 18
   االسطرالب، النجم القطبي، الشمالي-ب         البسيط، رجل الجبار، الشمالي-أ  
   االسطرالب، النجم القطبي، الجنوبي-د       البسيط، رجل الجبار، الجنوبي-ج  

  :األجرام السماوية على الكرة السماوية_____ في الفلك تحديد _____ علم المثلثات الذي أدخله العالم المسلم استخدامات من أهم . 19
   ابن يونس، شروق وغروب-د         رتفاعا البتاني ، زوايا -ج    البتاني، شروق وغروب -ب ابن يونس، زوايا ارتفاع     -أ  

  : وباقي العلومدور هام في تطور علم الفلك ___________ في مدينة____________ لعب المرصد الذي بناه . 20
   البتاني، البتان-د    وغ بيك، سمرقندل أ-ج   ألوغ بيك، ألوغ باك-ب     البتاني، البتانية-أ  

  
  :___________تحديد _________  للعالم المسلم جهاز البسيط التمن استعما. 21

   ابن الشاطر، مواقيت الصالة-ب         البتاني، بداية الشهور العربية-أ  
   أبن الشاطر، مطالع النجوم-د       ابن يونس، بداية الشهور العربية-ج  

  



  :في يوم الرؤية_________________ ي شهر قمري إذا ألال تصح رؤية هالل . 22
   أشرق القمر قبل شروق الشمس-ب       أشرقت الشمس بعد شروق القمر-أ  
   بالنسبة لجميع ما سبق ال تصح الرؤية -د       دخل القمر منزلة المحاق عند الغروب-ج  

  : غالف األرض الجوياختراق ________ و األشعة ________ ال تستطيع األشعة . 23
  فوق البنفسجية ،  الراديوية -د  )غاما (جاما، السينية-ج  تحت الحمراء، الراديوية-ب  فوق البنفسجية، المرئية-أ   

  :الفرق بين التلسكوب الكاسر والعاكس هو أن. 24
     الكاسر يعاني من مشكلة الزيغ الكروي فقط-ب      الزيغ اللوني فقطة يعاني من مشكل الكاسر-أ  
   العاكس يعاني من مشكلة الزيغ الكروي فقط-د   العاكس يعاني من مشكلتي الزيغ اللوني والزيغ الكروي-ج  

  :يحتوي التلسكوب الراديوي على. 25
   جميع ما سبق-د     صحن استقبال-ج       مكبر-ب    )أنتينا( هوائي -أ   
  

  : فيوظيفة التلسكوب األولى تتمثل . 26
   كل ما سبق-د     تكبير الصورة-ج     تمييز األجرام-ب     جمع األشعة-أ

   ؟أقصر هاما هي األشعة التي لديها موجة قريبة من األشعة الضوئية ولكن. 27
   فوق البنفسجية-د           السينية -ج     تحت الحمراء-ب     الراديوية-أ

  :، كلما كانت كمية الضوء التي يلتقطها التلسكوب كبيرة )  ة(كبير ___________ لما كان ك. 28
   التكبير -       د مساحة العدسة أو المرآة-ج     التفريق-ب   البعد البؤري للعينية-أ

  :في أن ظاهرة الزيغ الكروي تتمثل . 29
        لشيئية األشعة ال تتجمع في بؤرة واحدة بعد خروجها من العدسة ا-أ 
   ضعيفة جداً  قدرة التلسكوب في جمع أكبر كمية من األشعة-ب
                             كبيرة جداً قدرة التلسكوب في تكبير الصورة-ج
   األلوان ال تتجمع في بؤرة واحدة بعد خروجها من العدسة الشيئية-د

   الشمس في مدارات إهليليجية بحيث تكون الشمس في إحدى بؤرتي المدار، على أن الكواكب تدور حول........... قانون كبلر ينص . 30
  ............ .أما البؤرة الثانية للمدار فتكون        

   األول ، فارغة-د  الث ، محتوية على الكوكب الث- الثاني، محتوية على الشمس    ج-ب  ة على القمر األول،محتوي-أ
  

  : ...جراء وكانت تدور حول نفسها ثم تكونت الشمس في وسط السحابة من..... غازية ) سديم(ابة الشمسية من سحة مجموعالنشأت . 31
   غازية،اإلنفجار والتمدد –د      غازية،اإلنكماش والتكثف-ج      غبارية،اإلنفجار والتمدد–ب   غبارية،اإلنكماش والتكثف-أ

  ) :قارب الساعة لو نظرنا من القطب الشمالي السماوي ع.......أي ( الكواكب تدور حول الشمس شرقاً ........ . 32
   أغلب ، بإتجاه-د     أغلب ، عكس -ج      جميع ، عكس-ب     جميع ، بإتجاه    -أ

  .........الكوكبين نبتون وأورانوس هما كواكب شبيهة . 33
  الشمس -د    المشتري -ج    األرض  -ب      القمر -أ  

  ، وتعد من األجرام السماوية المهمة ألنها مازالت محافظة ............ زك عبارة عن رواسب الكويكبات والمذنبات والشهب والنيا. 34
  .،إذ لم يطرأ عليها تغير كبير ............على طبيعتها       

   السديم الشمسي ، األصلية-د   الغازية النديم الشمسي ،–ج   السديم النجمي ، األصلية–ب   الشمسية السديم الشمسي ،–أ
  :....... السبب  أن التي تدور حول نفسها غرباً ، ويعتقد.......... معظم الكواكب حول نفسها من الغرب الى الشرق بإستثناء تدور . 35

   عطارد والمريخ ، ألنها صلبة       –ب        ، ألنها صغيرة الحجم         الزهرة –أ 
  . كل ماسبق خطأ –د     الزهرة ، إلصطدام أجراماً سماوية بها في الماضي–ج 
  

  .... :..........  مرات فان قوة الجاذبية بينهما 5 مرة وان البعد بينهما تضاعف  25لنفرض ان حاصل ضرب كتلتي كوكبين زادت . 36
   كل ماسبق خطأ–                 د  تبقى كما هي عليها–ج     تقل             –ب        تزداد–أ 

:                                                     بسبب إلى اتجاه الشمال ، ولكنه يتغير  خالل أالف السنين )  بوالرس ( يشير موقع النجم القطبي . 37
  مبادرة محور القمر  -د  مبادرة محور ألشمس -ج  مبادرة محور النجم القطبي -ب    مبادرة محور األرض– أ   

  ......... .فضالً عن دورانها حول ............ اتج بسبب إحتوائها على وجود المجال المغناطيسي في األرض ن. 38
   لب صلب ، الشمس–د صهر ، الشمس            لب من–ج    لب منصهر ، نفسها–ب    ، نفسها لب صلب –أ 

  ............يعتقد أن الغالف الجوي األرضي نشأ من . 39
  . المجال المغناطيسي األرضي –                 ب .            تاثير الرياح الشمسية عليها  –أ 

  . السديم الشمسي –د .                      من الغازات التي ترتفع من باطنها –ج 
  والتي ..........  أحد أسباب إرتفاع حرارة األرض هو أن األشعة المرئية تخترق الغالف الجوي وتتفاعل مع التربة فتتحول الى أشعة. 40

  .بالهروب الى الفضاء ................. اليسمح لها غاز       
   فوق بنفسجية ، ثاني اوكسيد الكربون –ب                تحت الحمراء ، ثاني أكسيد الكربون–أ 

   فوق البنفسجية ، األوكسجين–د      تحت الحمراء ، األوكسجين                  –ج 


