
م٢٠٢٠-٩٢٠١الدراسي العام  –اسع الصف التبنك  –اللجنة الفنية المشتركة للمرحلة المتوسطة -الفني للعلوم التوجيه  –وزارة التربية   
_________________________ 

٦٣ 
 

   سئلةأ بنك 

  وحدة األحجار الكرمية  

  الفصل الدراسي االول 

  للعام الدراسي

  م٢٠٢٠/ ٢٠١٩
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  



م٢٠٢٠-٩٢٠١الدراسي العام  –اسع الصف التبنك  –اللجنة الفنية المشتركة للمرحلة المتوسطة -الفني للعلوم التوجيه  –وزارة التربية   
_________________________ 

٦٤ 
 

  وحدة األرض والفضاء 

  األحجار الكريمة  لمية الثانية: الوحدة التع

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

  أوالً: األسئلة الموضوعية 

  مة (   ) في المربع المقابل لها: السؤال األول اختر اإلجابة الصحيحة علمياً لكل من العبارات التالية بوضع عال

  -االحجار الكريمة عددها:  -١

            ٣٠٠                                 ٣٠٠٠                         ١٣                            ١٠٠  

  -االحجار الثمينة عددها :  -٢

        ١٨                               ٣٠٠٠                     ١٣                                ١٠٠    

          -العضوية : يعد من األحجار الكريمة  اليلي    واحد مما   -٣

  العاج                      الكهرمان                         اللؤلؤ                   الياقوت                

  - تتكون معظم المعادن النفيسة من :  -٤

  اصر  عن   ٣عنصر واحد                                                        

  عنصرين احدهما السيلكا                         لذهب                عنصرين احدهما ا 

  - :  فيتصنف االحجار الكريمة   -٥

  انواع   ٣نوعان                اربعة انواع                     خمس انواع                           

  - االحجار:يعتبر الياقوت االحمر من   -٦

  شبه كريمة                      كريمة عضوية                   الصناعية           الثمينة              

  - يعتبر المالكيت من االحجار :  -٧

  كريمة عضوية                الصناعية                  الثمينة                شبه كريمة                  

 - يعتبر حجر الكهرمان من االحجار:  -٨

  الصناعية                كريمة عضوية                    شبه كريمة        الثمينة                 

  - يعتبر حجر المرجان من االحجار:  -٩

  الصناعية                    كريمة عضوية             شبه كريمة                              الثمينة            
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_________________________ 

٦٥ 
 

  - االحجار: حجر الجيد من  - ١٠

  كريمة عضوية                     شبه كريمة             الصناعية                          الثمينة                    

  - يتم انتاجها فى المعامل : طبيعي من اصل  يست ل التي االحجار  - ١١

  الصناعية       شبه كريمة               الثمينة                      كريمة عضوية                

  - الكريمة ماعدا : لألحجارمن الخصائص العامة  جميعها  - ١٢

  الحجم الكبير   جمالها                         خفة الوزن               درجة الصفاء                 

  - وحدة قياس كتل االحجار الكريمة :   - ١٣

  النيوتن                      راط           القي           الكيلو جرام                    الجرام                 

  - تحدد قيمة الحجر :  التيمن الصفات الفيزيائية   - ١٤

  الندرة            اللون                           البلوري الشكل    الصالدة                        

  - الحجر الذى يتميز بندرتة وعدم توافره : - ١٥

  المالكيت                            الماس                الطبيعي اللؤلؤ                ياقوت            ال         

    - : زجاجي الحجر الذى له لمعان   - ١٦

  المالكيت                               الماس               الطبيعياللؤلؤ                  الياقوت                 

  - لها لمعان شبيه بلمعان الماس تعرف باللمعان: التي  االحجار  - ١٧

  الماسى                         الزجاجي                      الشمعي                         الحريري      

  - معين قائم : بلوري الحجر الذى له نظام  - ١٨

  التوباز                  لماس          ا               الياقوت            اللؤلؤ                             

  - :   سداسي بلوري الحجر الذى له نظام  - ١٩

  التوباز                       الماس                   الياقوت                            اللؤلؤ                  

  - : بلوري حجر المالكيت له شكل  - ٢٠

  معين قائم                   الميل   أحادي                      يسداس                   الميل    ثالثي     
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٦٦ 
 

    -:  بلوري حجر الفيروز له شكل   - ٢١

  معين قائم       الميل          أحادي                 سداسي         ثالثى الميل           

  - المالكيت له بريق : حجر  - ٢٢

   ا لؤلؤي                      شمعي                   حريري                          زجاجي      

  (خطأ) للعبارة الغير صحيحة علميا  السؤال الثاني: اكتب بين القوسين كلمة  (صحيحة)  للعبارة الصحيحة وكلمة الس          

  - ي:في كل مما يل 

  (................)         . بعض الشوائب المعدنية  تتكون معظم المعادن النفيسة من عنصرين احداهما السيلكا  -١

  ....) (............                                    .تتكون معظم المعادن النفيسة من عنصرين احداهما الذهب   -٢

  ...)(.............     .وبناء ذرى ثابت   كيميائي لها تركيب  وعضويهاالحجار الكريمة مادة معدنية او طبيعية   -٣

  (................)                  . الكالسيوم ينتجها المحاراللؤلؤ حجر عضوي عبارة عن حبات من كربونات   -٤

  (................)   الطبيعية والصناعية   لألحجار االحجار المقلدة لها نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية  -٥

  ............) (....    الخارجي اللون والمظهر  فيوالطبيعية   الصناعية تتشابه االحجار المقلدة مع االحجار   ال  -٦

  (................)                                            .قيمته تحديد  في يعتبر لون الحجر الكريم عامال مهما   -٧

  (................)                     . االقتصادية والقيمةالصفات  في تختلف احجار الياقوت االحمر واالزرق   -٨

  (................)                                           .لياقوت االحمر باهتا زاد ثمنه كلما كان لون  حجر ا -٩

  (................)                                             .كلما كان لون حجر الياقوت االحمر باهتا قل ثمنه  - ١٠

  (................)                                                                  . كلما كان الحجر نادرا زاد ثمنه  - ١١

  (................)                                                              . كلما قلت صالدة الحجر زاد ثمنه   - ١٢

  (................)                    للحجر كان اثقل                                      النوعيكلما زاد الوزن  - ١٣

  (................)      تنعكس بها الضوء على سطحه     التي يتحدد لمعان وبريق الحجر من خالل الدرجة   - ١٤

  ..) (..............                                                                           . يمتلك اللؤلؤ لمعان ماسيا  - ١٥

  (................)                                          . الجرام هو مقياس يستخدم لقياس كتل االحجار الكريمة - ١٦

  (................)                                         . القيراط هو مقياس يستخدم لقياس كتل االحجار الكريمة - ١٧

  (................)                         . جرام١قيراط فأن كتلته بالجرام تساوي   ٥م اذا كانت كتلة حجر كري -  ١٨

  ................) (                                          .قيمتها االقتصادية وشكلها فيتختلف  الكريمة االحجار  - ١٩
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٦٧ 
 

  

  - ع ذكر السبب:ال تنتمى الى المجموعة م  التياختر الكلمة (أ) : السؤال الثالث

     المالكيت  – الفلسبار  – حجر الجيد  –  الياقوت االحمر - ١ 

  ...................................................... والباقى   ...........................  -:السبب 

    اللؤلؤ   –المرجان  –  المالكيت  – العاج  -٢

  .................................................... .. والباقى   ...........................  -:السبب 

  المرجان   –اللؤلؤ  – العاج  – الكهرمان  -٣

  ...................................................... والباقى   ...........................  -:السبب 

  الماس   – م الكوراند   - الفلسبار  - الياقوت االحمر -٤

  ...................... ................................ والباقى   ...........................  -:السبب 

    الياقوت  – اللؤلؤ  –  الزيركون – الزبرجد  – الماس  -٥

  ...................................................... والباقى   ...........................  -:السبب 

  المالكيت   – الماس  –الكوراندوم  –الياقوت األحمر  -٦

  ...................................................... والباقى   ...........................  -:السبب 

  - (أ ) علل لما يأتي : السؤال الرابع     

    يستخدم األلماس في صناعة رؤوس حفر آبار البترول.  -   ١     

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

    . الثمينةيصنف الياقوت االحمر من االحجار   -    ٢

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

    .يصنف المالكيت  من االحجار شبه الكريمة   -٣         

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

  .   ةيصنف حجر الكهرمان من االحجار الكريمة العضوي  -٤

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

    . يمكن التميز بين االحجار الصناعية واالحجار الكريمة  ال   – ٥      

          ............................................................................................................  
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٦٨ 
 

  . صل طبيعي  أحجار الصناعية ليست من اال    -٦

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

    . الطبيعية والصناعية لألحجارتمتلك االحجار المقلدة الخصائص الفيزيائية والكيميائية   ال  -٧      

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

           

    .العضوية  الكريمةتعريف المعدن على االحجار  ينطبق   ال  - ٨        

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

    .تعتبر االحجار الكريمة من المجوهرات  - ٩      

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

  . يستخدم القيراط لقياس كتل االحجار الكريمة   -١٠        

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

    .يعتبر الذهب والفضة من األحجار الكريمة  ال  -١١         

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

        

  

  - (ب )وضح استخدامات االحجار التالية: السؤال الرابع     

  االستخدامات                                     االحجار الكريمة  

  .................... ...............................................................  الماس والعقيق و الياقوت و الزبرجد   

  ...................................................................................   رؤوس االلماس      

  ...................................................................................   الزيركون والكوارتز   

  ................................................................................ ...                                     اللؤلؤ                   

    -السؤال الرابع (ج) قارن بين كل مما يلي:

  الجيد   الياقوت االحمر     وجه المقارنة

  ...................... ............   ..................................   نوع الحجر 

  ..................................   ..................................   الصالدة

  ..................................   ..................................   البريق 
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٦٩ 
 

  الفيروز   المالكيت      وجه المقارنه  

  ..................................   ..................................   اللون  

  ..................................   ..................................   البريق  

  ..................................   ..................................     البلوري الشكل 

  التوباز  الياقوت االحمر      وجه المقارنة  

  ..................................   ..................................     البلوري الشكل 

  الياقوت   اللؤلؤ     المقارنةوجه 

  ..................................   ..................................   اللمعان  

  ...... ............................   ..................................   نوع الحجر  

  

  

  - (أ) التفكير الناقد : -السؤال الخامس:

ماهي وحدة   المجموعة األولى الطالبات في  وسألت وأنواعها حجار  العلوم كانت المعلمة تشرح درس األفى حصة -١
    ؟. معرفه الحل في  لمجموعة  هل تستطيع مساعدة ا  قياس كتلة األحجار الكريمة ؟ وكم يساوي القيراط بالجرام؟

  ........................................................................................ .. - الحل :

  

سارة ان خاتم   ت واكتشف األلماس  صنع من   لبس خاتماً تَ  نَّ احدى المناسبات وكانت كل منهُ  في بفاطمة التقت سارة -٢
    الى هذه الحقيقة ؟ االصلي ولكنه مقلد كيف توصلت سارة  األلماسصنوعاً من ليس م فاطمة

  ..........................................................................................  - الحل :

  

  (ب) حل االسئلة التالية  -السؤال الخامس:

  (S.G)3.18 النوعي مكعب من الفلورايت وزنه    ,٥٫٢(S.G)  النوعي اذا كان لديك مكعب من البيريت وزنه  -١

  ؟ المكعبين اثقل   أي

  .................................................................   :المكعب االثقل 

  .................................................................   - السبب :
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٧٠ 
 

  . سداسيه الشكل متعدد االلوان ذو صالدة عالية وبريق زجاجى   بلوراتهحجر كريم  أنا  -٢

  ؟  هل تعرف من انا   -
  ..........................................................................................  - الحل : -

  

  الكريمة ؟   لألحجار  العامةالخصائص  ماهي   -٣

  ....................  - ٢                                          ....................  -ا

٤  ...................                                      .   -٣ -  ....................  

٥-   ....................  

  كون خريطة مفاهيم لكل كنها وضع عنوان مناسب لها:  علمية لديك مفاهيم ومصطلحات -:السؤال السادس 

  الماس   –عضوية    كريمةالياقوت االحمر االحجار  – العاج  -المالكيت الفلسبار– كريمة االحجارشبه  - اللؤلؤ – ثمينة   -١

 

  

  

  

  

  

             مثال                               مثال                                              مثال                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تصنيف االحجار الكريمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

.................... 
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٧١ 
 

  الياقوت االحمر   –االشكال البلوريه  – اللمعان  –الوزن النوعى    -الماس   – اللؤلؤ  –الصالدة  – الندرة  –اللون  -٢

    .الياقوت االزرق     -لؤلؤيا    – زجاجي  سداسي – معين قائم  – التوباز 

  

  

  

  

  

  

  

  

يناسبها من  اختر العبارة أو الشكل من المجموعة (ب) وأكتب رقمها أمام ما  في الجدول التالي - : سابعالسؤال ال
  : عبارات المجموعة (أ)

  المجموعــــــــــة (ب)  الرقم  المجموعــــــــــة ( أ )  الرقم

  أحجار كريمة عضوية   ) ١(  األزرقالياقوت األحمر والياقوت   (...)

  أحجار ثمينة   ) ٢(    

  أحجار شبه كريمة   ) ٣(  الكهرمان واللؤلؤ   (...)

  مكعب   ) ١(  النظام البلوري لحجر التوباز  (...)

  معين قائم   ) ٢(  النظام البلوري لحجر الياقوت   (...)

  سداسي  ) ٣(    

  اللؤلؤ   ) ١(  من األحجار الكريمة يستخدم في صناعة الساعات   (...)

  الكوارتز   ) ٢(  رجة من المياه العميقة لدولة الكويت من األحجار الكريمة المستخ   (...)

  الكالسيت   ) ٣(    

  الجرام  ) ١(  وحدة قياس كتلة األحجار الكريمة   (...)

  القيراط   ) ٢(  وحدة تستخدم لقياس الكتل الصغيرة   (...)

  النيوتن   ) ٣(    

فيزيائية لألحجار  الصفات ال
 الكريمة  

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

..........

.......... 

..........

.......... 

 

 

..........

.......... 

..........

.......... 
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_________________________ 

٧٢ 
 

  

 انتهت األسئلة ،،،،، تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح 

  اللؤلؤ   ) ١(  حجر كريم عضوي يستخرج من أسنان وأنياب الحيوانات   (...)

  العاج  ) ٢(    

  المرجان   ) ٣(  للكائنات البحرية حجر كريم عضوي عبارة عن الهيكل الحجري   (...)




