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الع��مة: الع��مة: 10/1010/10
Which of these is the hottest planet ? أي من التالي ھو الكوكب األكثر سخونة؟ :Q.1

المخرجات التعليمية المرتبطة

G4.2.2.1.1

المریخ  .a
 Mars

عطارد  .b
 Mercury

زحل  .c
Saturn

الزھرة  .d
Venus



/

الع��مة: الع��مة: 10/1010/10
What causes many of the craters on the? ما الذي يسبب وجود الكثیر من الُحَفر على القمر؟ :Q.2

Moon

المخرجات التعليمية المرتبطة

G4.2.2.1.1

الزالزل التي تقع على القمر  .a
Earthquakes on the Moon

االنزالقات األرضیة التي تحدث على القمر  .b
Landslides on the Moon

الفیضانات التي تحدث على القمر  .c
Flooding on the Moon

النیازك التي ترتطم بالقمر  .d

                                                          Meteoroids striking the Moon



/

الع��مة: الع��مة: 10/1010/10
Which is the largest planet in the solar? ْمسیِّة؟ Q.3: ما أْكبَُر الَكواكِِب َحْجًما في الَمْجموَعِة الشَّ

system

المخرجات التعليمية المرتبطة

G4.2.2.1.1

الُمْشتَري  .a
Jupiter

ُزَحُل  .b
Saturn

األْرُض  .c
Earth

الَمّریخ  .d
Mars



/

الع��مة: الع��مة: 10/1010/10
Asteroids that strike Earth’s surface are called: :الُكَوْيكِباُت الَّتي تَْرتَِطُم بَِسْطحِ األْرضِ ُتسمى :Q.4

:

المخرجات التعليمية المرتبطة

G4.2.2.1.1

ُكَوْیِكباٌت  .a
Asteroids

ُشُھٌب  .b
Meteors

نَیاِزُك  .c
Meteorites

ُمذَنَّباٌت  .d
Comets



/

الع��مة: الع��مة: 10/1010/10
When a solar eclipse happens : :عندما يحدث الكسوف الشمسي :Q.5

المخرجات التعليمية المرتبطة

G4.2.2.1.1

a.  ال یوجد قمر.
There is no Moon. 

b.  یوجد ربع قمر
  There is a quarter Moon  

یُلقي القمر بظاللھ على األرض  .c
The Moon casts a shadow on Earth

تُلقي األرض بظاللھا على القمر  .d
Earth casts a shadow on the Moon



/

الع��مة: الع��مة: 10/1010/10
The word phases refers to the Moon’s : : كلمة أطوارالقمر تشیر إلى :Q.6

المخرجات التعليمية المرتبطة

G4.2.2.1.1

سحب القمر الناتج عن الجاذبیة  .a
  Gravitational pull

فوھات القمر  .b
Craters

بُعد القمر   .c
Distance

األشكال الظاھریة للقمر  .d
Moon's Apparent shapes



/

الع��مة: الع��مة: 10/1010/10
what Galileo used to look into space? ما الذي استخدمه جالیلیو للنظر الى الفضاء؟ :Q.7

المخرجات التعليمية المرتبطة

G4.2.2.1.1

الّروبوت  .a

Robot

الَمسابیُر  .b

Probes

َمّكوُك الفَضاِء  .c

Shuttles

التّلسكوُب  .d
Telescopes



/

الع��مة: الع��مة: 10/1010/10
What time of the day Your? ما ھو الَوْقُت من النَّھاِرالذي يَكوُن ِظلَُّك َقصیًرا ِعْنَدما تَكوُن خاِرًجا ؟ :Q.8

shadow is short when you go outside

المخرجات التعليمية المرتبطة

G4.2.2.1.1

a.  بَْعدَ ُغروِب الشَّْمِس
After sunset

قُْرَب الظَّھیَرةِ  .b
Near noon  

ٍر بَْعدَ الظُّْھِر فى َوْقٍت ُمتَأّخِ  .c
Late afternoon 

باحِ الباِكِر في الصَّ  .d
 Early morning



/

الع��مة: الع��مة: 10/1010/10
What causes Earth’s changing seasons ? ما الَّذي ُيَسبُِّب تََغیَُّر الُفصوِل على األْرضِ؟ :Q.9

المخرجات التعليمية المرتبطة

G4.2.2.1.1

دََوراُن الشَّْمِس َحوَل األْرِض   .a
The Sun’s revolution around Earth

 .b

َمیُل ِمْحَوِر األْرِض ودََورانُھا َحوَل الشَّْمِس

                             Earth’s tilted axis and revolution around the Sun

دََوراِن األْرِض ودََوراُن القََمِر َحوَل األرض  .c
Earth’s rotation and the Moon’s revolution around Earth

دََوراُن األْرِض َحوَل الشَّْمِس  .d
 Earth’s revolution around the Sun



/

الع��مة: الع��مة: 10/1010/10
Which process takes Earth 24 hours ? أي عملیة تستغِرق األرض فیھا 24 ساعة إلتمامھا؟ :Q.10

to complete

المخرجات التعليمية المرتبطة

G4.2.2.1.1

فُصوُل السَّنَِة  .a
Seasons 

الدََّوراُن  .b
 Revolution 

الُل الّظِ  .c
 Shadows 

 .d

الدََّوراُن الِمْحَوِريُّ  

Rotation


