
٠١ مقر جذومن طسوتم ثلاث – مولعلا رابتخا :ثلاثلا مسقلا

 ؟ضرألا حطس >ع قفدتت 345لا ةرهصنملا روخصلا )س& اذام ١
 .للحتلا .د .عدصلا .ج .ةIّاللا .ب .ممحلا .أ

VW كTدلاو ةقفرب تجرخ ٢
 نnلو تاجلثملا لmش gkغتب تئجوف لgWWملا fإ ةدوعلا دنعو تاجلثملا ءا̂[\ تمقو ةهزن 5

 ؟ نمزلا نم ةg4ف رورم دعI تاجلثملا لmش gkغت بuس ام. t5 امs تلازال ةهكنلا
 ةجرد عافترا .أ

 . ةرارحلا
 لmش\ اًرثأت .ج. اهنول gkيغت .ب

 .ءانإلا
 ةجرد ضافخنا .د

 .ةرارحلا
 ؟ة�لاتلا ل�لاحملا نم س�اجتملا gkغ لولحملا ام ٣

VW نوت�سألا .أ
VW ركسلا .ب.ءاملا 5

VW نوت�سألا  .ج .ءاملا 5
5 

 .ءاملا
gk VWشا�طلا  .د

 .ءاملا 5

 ؟ةرذلا ةاون لخاد دجوت 345لا تام�سجلا ام ٤
 .نورتوينلاو نوتو�gلا .د .تانورتوينلا .ج .تانوتو�gلا .ب.تانوng4لإلا .أ

 ؟ سوgkف اهب�س� ة�لاتلا ضارمألا ُّيأ ٥
 .ازنولفنألا .د .لُّسلا .ج .ا�رالملا .ب .ةحرقلا .أ

 ؟ لوبلا اهيف عمتجf5 Tوبلا زاهجلا ءاضعأ ُّيأ ٦
 .ل�لحإلا .د .ةناثملا .ج .بلاحلا .ب .ة�ل�لا .أ

VW نطقلا تا�ن مدختس� ٧
 ؟ ةددجتملا ة�ع�بطلا دراوملا نم نطقلا دعT اذامل ،س\الملاو داجسلا ةعانص 5

 تا�مIm ومني .أ
 ةgkبك

 لوصحلا نكمT .ج .ماع لs دصحTُ .ب
 . ا�عانص ه�لع

 ءوضل جاتحT ال .د
. ومنيل سمشلا

VW ثدحT تالوحتلا ُّيأ ٨
 ؟ ةكرحلاI أد�ت امدنع ةرا�سلا كرحم 5

 ةیئایمیك .ج ةیكیناكیم¬ةیئایمیك.ب ةیرارح ¬ ةیئایمیك .أ
 ةیئوض¬

 ةیتوص¬ ةیئایمیك  .د

لَس ٩
�

¢¡وض فاشك دلاخ ط
 ؟�g¦أ لmش\ فرحني هنأ ظحال يذلا نوللا ام ،�5¤اجز روش£م >ع 5

 هلوط نأل رمحألا .أ
 .gkبك �5¤وملا

 �5¤وملا هلوط نأل قرزألا .ب
 .gkبك

 نأل رمحألا .ج
 �5¤وملا هلوط
. gkغص

 هلوط نأل قرزألا .د
 .gkغص �5¤وملا

 ؟كلذ gkسفت امف ،رخآلا امهنم لs بذجT رجحلاو ضرألا نإف ،ضرألا >ع رجح طوقس دنع ١٠
 در لعف ل�ل ّنأ .أ

VW هل يواسم لعف
5 

 س¦اعمو رادقملا
VW هل

. ەاجتالا 5

 لعف در لعف ل�ل نأ .ب
VW هل يواسم

 رادقملا 5
. ەاجتإلاو

 ةلصحم ّنأ  .ج
 ةرثؤملا ىوقلا
 .رفص يواس&

 ىوقلا ىدحإ ّنأ .د
VW ةرثؤملا

 رجحلا 5
 .رفص يواس&

VW حلملا ج°م دنع لصحن اذام >ع ١١
 ؟ءاملا 5

 .لولحم .د .ءيزج .ج. بكرم .ب .±نع .أ
 NaOH   مويدوصلا د�سكورد�ه بكرم لثمت ة�لاتلا ²انعلا بس� نم يأ ١٢

 ١:١:١ .د ١:٢:١ .ج ١:٢ .ب ١:١ .أ
VW ةفلتخم تاناويح دوجو لدT اذام >ع ١٣

؟ةTدوعسلا ة�«ºعلا ةnلمملا تائ�ب نم ةدحاو ةئ�ب 5  
¾¡ارو ع¼نت .ب.5¢3يبلا ماظنلا ع¼نت .أ

 .5¿ون ع¼نت.د .3W5يج ع¼نت  .ج .5
 ؟اهضارقنال يرهوج بuس وه T<5 امم اTَّأ ،ضرقنت رويطلا عاونأ ضعI نأ ظحول ١٤

 
 نطوملا gkمدت .أ

 .5¢3يبلا
 حا�ºلا .ج .ةرارحلا تاجرد توافت .ب

 .ة�مسوملا
 .راطمألا لوطه .د

VW ة�ندعملا حالمألاو ءاملا صاصتما نع لوؤسملا ءزجلا ام ١٥
 ؟تاتا�نلا روذج 5

 
 روغثلا . .د .ءاحللا .ج . ة�رذجلا تاgkعشلا .ب .مويبما�لا .أ

¢¡وضلا ءانبلا ة�لمعI موقت اهنأل ةجتنملا تانئا�لا نم تاتا�نلا ١٦
 ەذه نع جت£ت 345لا ة�لاتلا داوملا ÅkWب نم ةداملا امف ،5

 ؟ة�لمعلا
 CO .د H2O .ج O2 .ب CO2 .أ

۱۰من۱۲



 ؟حا�صلا مجن ةرهزلا بكوك >ع قلطT :[ف ١٧
 ةعشأ ساmعنا  .أ

 بuس\ سمشلا
 هفالغ ةفاثك
 .يوجلا

 سمشلا ةعشأ راسكنا  .ب
 هفالغ ةفاثك بuس\
 .يوجلا

 مويغلا بuس\  .ج
 345لا ةف�ثnلا
 .هفلغت

 ةجرد عافترا بuس\  .د
 .هحطس ةرارح

 ؟ة�لاتلا داوملا نم هترئاد قلغت نأ نكمT 345لا ةداملا ام كالسألا ددع صقنل لمتكت مل ة�ئا«ºهك ةرئاد لص�ف ىدل ١٨
 .ة�ك�ÊسالI ةرطسم  .د .ساحن ةعطق  .ج .ة�جاجز قاس  .ب . ة��شخ ةقعلم  .أ

اجذومن مصاع ىg4شا ١٩
Ë

 Tا�عكم رهظ
Ë

ا�°لف 
Ë

اقلعم 
Ë

 VW
¢¡ا«ºهnلا را�تلاI هل�صوت دنع يزلف صرق قوف ءاوهلا 5

 نم جتنÊساو ،5
 : ناسÌطانغم امه بÌتg4لا >ع صرقلاو بعكملا نأ هتظحالم
 
¢¡ا«ºهك و مئاد  .أ

¢¡ا«ºهك  .ج . نامئاد  .ب .5
 و 5

 . مئاد
 .نا�ئا«ºهك  .د

 دحأ حطس >ع رقتساف مسج تطقسأ ) ت�ز - ءام - ن�[لج ( ةفاثnلا ةفلتخم لئاوسلا نم عاونأ ةثالث داعس ىدل ٢٠
VW امs لئاوسلا

 ؟ةئطاخ ة�لاتلا تارا�علا يأ .لmشلا 5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ) أ ( لئاسلا  .أ
 ةفاثك لقأ
 لئاسلا نم
 .) ب(

 ةفاثك لقأ )أ( لئاسلا  .ب
 . )ج( لئاسلا نم

 مسجلا ةفاثك  .ج
 ةفاثك نم لقأ
 .)أ( لئاسلا

 لقأ مسجلا ةفاثك  .د
 لئاسلا ةفاثك نم
 .)ج(
 

ف مث ،زاغلا َنِخُس ،ةدادسلا حتف ل�ق لئاسلا حطس ىوتسم ەاندأ لmشلا حضوي ،زاغ ةدادس\ لصوم g4مونام ٢١
ُ

 تَحِت
 ؟ةدادسلا حتف دعI لئاسلا حطس ىوتسم لثمت تالاحلا نم يأف ،ةدادسلا

 
 

 

 . د لmشلا  .د .ج لmشلا  .ج . ب لmشلا  .ب .أ لmشل  .أ
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اTأ ٢٢
Ñ

¢¡ا�م�ك لعافت ثودح لثم3ال f5اتلا نم 
 ؟ةقاطلا لاقتنا نع جتن 5

 
 ةجرد عافترا .أ

 .ةرارحلا
 بهل ةظحالم .ج .تاعاقف نوكت .ب

 .راÒ̂ وأ
 .راجفنا توص عامس .د

VW عÒأ دعT تالعافتلا يأ ،يرخصلا حلملا نا«وذ لوح ءاصقتسا بلاط ىرجأ ٢٣
 ؟لعافتلا ثودح 5

 حلملا قوحسم .أ
 .ءاملا + يرخصلا

 +يرخصلا حلملا تا�عكم .ب
 .ءاملا

 حلملا .ج
 يرخصلا

 .ءام + نشخ

 حلملا قوحسم .د
 .بهل + يرخصلا

 ؟ ةرارحلل دراط لعافت >ع ًالاثم دع3 ال ة�لاتلا تالعافتلا نم ّيأ ٢٤
 
  f Hإ ءاملا كmفت .أ

 .O و
 ضعI عاعشإ .ج .ة�رانلا باعلألا راجفنا .ب

 كامسألا
 .ءوضلل

 نا«و�gلا لوحت .د
W¡اث fإ ÅkWجس¦ألاو

5 
 نو«nºلا د�س¦أ

 .ءاملاو
VW ثدحتس 345لا ةقاطلا تالوحت ام ،ة�ضا�ºلا ن�رامتلا دمحأ يدؤي امنيح ٢٥

 ؟همسج 5
 
 ةقاطلا لوحت .أ

 fإ ة�ئا�م�nلا
 . ة�ئوضلا ةقاطلا

 fإ ة�ئوضلا ةقاطلا لوحت .ب
 .ةنما�لا ةقاطلا

 ةقاطلا لوحت .ج
 fإ ة�ئا�م�nلا
 ةقاطلا
 .ة�كرحلا

 ةقاطلا لوحت .د
 ةقاطلا fا ة�ئوضلا
 .ة�رارحلا

 ؟ةIاغلا راجشأ ددع صقانت اذإ رويطلا ةعامج مجحل ثدحT اذام ٢٦
 
 .رثأتتال .د .رثاmتت .ج .دادزت .ب .صقانÊت .أ

VW دعاس� لئاس t5و ءارفصلا ةراصع ة�وارفصلا ةلص�¼حلا نg4Wخت ٢٧
 >ع بجT ة�تآلا ماعطلا عاونأ ُّيأ ،نوهدلا مضه 5

أ ناس�إ
Ô

 ؟هلوانت نع عانتمالا ة�وارفصلا هتلصوح تل�ز

 .تاوW±خلا  .د .Å�Wجلا .ج .بوبحلا .ب .ةه¦افلا .أ
VW مهاس� يذلا لماعلا ام ٢٨

VW كامسألا موع 5
 ؟ەا�ملا 5

 
 .ةكمسلا مجح .د .تازاغلا .ج .مسجلا لئاوس .ب . ةكمسلا لmش .أ

 ؟تاIاغلا راجشأ ضعI عطق دنع شÕاشحلا >ع عقوتملا gkثأتلا ام ٢٩
 
 .ء5̂× ثدحTال .د .اهومن دادزي .ج .اهسفنت لدعم دادزي .ب .تومتو لIذت .أ

 ؟اهسفن مضهت ال اهلعجT يذلا بuسلا ام ةمضاه ة�ضمح ةدام ةدعملا زرفت ٣٠
 
 ةق�طI ة�محم .أ

 . بادهألا نم
 نم ةق�طI ة�محم .ب

 .تالمخلا
 ةق�طI ة�محم .ج

 . طاخملا نم
 . ءاذغلا دوجو .د
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علوم لا ثالث: اختبار  لا قسم  لث متوسط– لا  نموذج رقم ٠١اث

۱۲من۱۲

انتىه االختبار



 

 

 االختبارات المركزية 
 " متوسطلصف الثالث ا"

 هـ ١٤٤٠شعبان  ١٣ خميسنموذج يوم ال

  ٠٥ج نموذرقم ال
 

 آلية سير االختبار والمدة الزمنية: 

 
 النشاط

التهيئة وقراءة 
 التعليمات

اإلجابة على القسم 
 األول

 قراءةال

 
 استراحة

اإلجابة على القسم 
 ثانيال

 الرياضيات

 
 استراحة

اإلجابة على القسم 
 الثالث
 العلوم

 دقيقة ٤٥ دقيقة ١٥ دقيقة ٤٥ دقيقة ١٥ دقيقة ٤٥ دقائق ٥ الزمن

 

 تعليمات االختبار

  بتسليمها مع ورقة اإلجابة.ال تكتب على ورقة األسئلة إطالقاً وقم  •

 كتابة البيانات المطلوبة ورقم نموذج االختبار في ورقة اإلجابة. تنس   ال •

 يتكون االختبار من ثالثة أقسام:

 .سؤاالً  ٢٨اختبار القراءة ويتكون من  ولالقسم األ •

 .سؤاالً  ٣٠اختبار الرياضيات ويتكون من  لثانيالقسم ا •

 . سؤاالً  ٣٠القسم الثالث اختبار العلوم ويتكون من  •

 على اإلجابة الصحيحة في الخانة المخصصة للجواب الصحيح.بالقلم قم بالتظليل  •

  تظليل إجابتين للسؤال الواحد. جوزال ي •

 يجب اإلجابة على جميع األسئلة. •

 .ورقة اإلجابة لالختبارات الثالثةستخدم نفس ت •

 وزارة التعليم
 وكالة التخطيط والتطوير

 اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء

 ١٦من  ١



 ٠٥نموذج                      ثالث متوسط – العلوم: اختبار الثالثلقسم ا

 

 

 

١ 
 ما المخاطر التي يمكن تفاديها عند إغالق الغاز في حالة حدوث زلزال؟

 .انهيار المبنى د .اندالع النيران ج .مزقالت   ب  صدعالت   أ 

٢ 

 :الخاصية المشتركة بين الحالتين السائلة والغازية

 أ 

 .الحجم غير ثابت

البعد بين  ب 

 الجزيئات صغير

 .اجد  

 ج 
كبيرة قوة التماسك 

 .اجد  

 د 
تأخذ شكل اإلناء 

 .الموضوعة فيه

٣ 

 نف الفوالذ المقاوم للصدأ )ستانلس ستيل(؟إلى أي المحاليل يص  

 أ 
محلول ممزوج من 

 .مواد صلبة

محلول ممزوج  ب

من مواد صلبة 

 .وسائلة

 ج 
محلول ممزوج من 

 .مواد غازية وسائلة

 د
محلول ممزوج من مواد 

 .صلبة وغازية

٤ 
 ؟Mما الحد األقصى لعدد االلكترونات في المستوى الرئيسي الثالث 

 ٢٠ د ١٨ ج ١٦ ب ١٤ أ

٥ 
 الخاليا التي تهاجم مسببات المرض؟ أي  

 .كريات الدم البيضاء د .الخاليا اللمفاوية ج  .الصفائح الدموية ب .كريات الدم الحمراء أ 

٦ 
 من األعضاء الملحقة بالجهاز الهضمي؟ عد  من األعضاء التالية ي   اأيًّ

 .األمعاء الغليظة د  .المريء ج  .المعدة ب  .الكبد أ 

٧ 
   :ح بأن تتم عملية الشواء في فناء المنزل وذلك لمنع انتشار غازص  ن  عند عمل حفلة شواء ي  

 O3 د  O2 ج  CO2 ب  CO أ

٨ 

 تحوالت الطاقة في الكرة منذ لحظة انطالقها إلى لحظة وصولها لألرض؟هي ما  .كما في الشكل ة  ر  ك   قذف العب  

 

 أ 
 وضع. –حركية 

-حرارية  -وضع ب 

 وضع.

 –وضع  –حركية  ج 

 حركية.

 د 
 وضع. –حركية  –وضع 

 ١٦من  ١١



 ٠٥نموذج                      ثالث متوسط – العلوم: اختبار الثالثلقسم ا

 

 

 

٩ 

 . في أي نقطة سوف يظهر انعكاس الشمعة؟أدناه ت شمعة على شبكة مخططة أمام مرآة كما هو مبين في الشكلع  ض  و  

 

 أ 
 .أ  النقطة

 ب 
 .النقطة ب

 ج
 .النقطة ج

 د 
 .د  النقطة

١٠ 

 القوانين التالية تمثل حركة الطيور أثناء تحليقها؟ أي  

 أ
 .قانون نيوتن األول

قانون نيوتن  ب 

 .الثاني

 ج
 .قانون نيوتن الثالث

 د 
 .قانون الجذب العام

١١ 
 تخدم في أجهزة قياس الضغط والحرارة؟س  العنصر الذي ي  ما 

 .الكالسيوم د  .الحديد ج  .الزئبق ب  .الزنك أ 

١٢ 

 ؟NH3 مما يتكون المركب الذي تشير إليه الصيغة التالية 

ذرة نيتروجين  أ 

 .وذرتين هيدروجين

ذرة نيتروجين  ب 

 .وذرة هيدروجين

ذرتين نيتروجين  ج

وثالث ذرات 

 .هيدروجين

نيتروجين وثالث ذرات  ذرة د 

 .هيدروجين

١٣ 

  بغمازات؟بدون غمازات أن ينجب طفال   كيف يمكن لشخص  

 أ
إذا كانت الصفة 

 .بمتنحية في األ

إذا كانت الصفة  ب

سائدة نقية في 

 .األم

 ج 
إذا كانت الصفة 

 .ممتنحية في األ

 د 
إذا كان كال األبوين يحمل 

 .صفة متنحية

 ١٦من  ١٢
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١٤ 

 في الشكل؟ 3المراحل األولى لتكوين جنين اإلنسان، إلى ماذا يشير الرقم  أدناهمثل الشكل ي  

 

 .جنين في طور النمو د  .جنين ج .بويضة مخصبة ب .بويضة أ 

١٥ 

 العمليات التالية تتم في الحويصالت الهوائية؟ أي  

 ب  .تبادل الغازات أ 
امتصاص 

 .عامالط  
 .عامهضم الط   د .ترشيح البول ج 

١٦ 

 ما السبب في قلة الحشائش في الغابات المتشابكة الكثيفة؟

 ب .قلة الماء في الغابة أ 
قلة الضوء الذي 

 .يصل إليها
 ج 

قلة األمالح في 

 .التربة
 .االحتطاب الجائر د 

١٧ 

 ما سبب تغير شكل القمر بصورة منتظمة في كل شهر؟

 أ 
حول األرض تدور 

 .محورها
 ب 

القمر يدور حول 

 .محوره
 ج 

القمر يدور حول 

 .األرض
 .حاب يغطي القمرالس   د 

١٨ 

 كيف يعتمد توهج كل مصباح في الدائرة على العدد الكلي للمصابيح الموصولة؟

 أ 
عند زيادة العدد يقل 

 .التوهج
 ب 

يبدأ التوهج 

بالتناقص 

التدريجي إلى أن 

 .ينعدم مع الوقت

 ج 

كلما زاد عدد 

المصابيح الموصولة 

 .زاد التوهج

 د
ال يتغير توهج أي مصباح 

 .مهما زاد العدد

١٩ 

 :تسمى الدائرة الكهربائية التي لها مجال مغناطيسي

 أ 
المغناطيس 

 .الكهربائي
 الرفع المغناطيسي د .الكهرباء الساكنة ج .المولد الكهربائي ب

 ١٦من  ١٣
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٢٠ 

 أربعة أوعية مختلفة الشكل تحوي نفس السائل عند أي النقاط يكون ضغط السائل أقل ما يمكن؟لدى فاطمة 

 

 ٤ د  ٣ ج  ٢ ب ١ أ 

٢١ 

 من التالي تترتب جسيماته في تنظيم بلوري؟ اأيًّ أدناهفي الشكل 

 

 .الشكل د د  .الشكل ج ج .الشكل ب ب  .الشكل أ أ 

٢٢ 

ون في المحلول الناتج إلى ل الل  حو  كلوريد الباريوم إلى محلول من كبريتات الصوديوم ت  عند إضافة محلول من 

 األبيض، ما نوع التغير الذي حدث داخل اإلناء؟

 ب .تغير كيميائي أ 
 تغير

 .حيوكيميائي
 .تغير فيزيائي د  .تغير حيوي ج

 ١٦من  ١٤
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٢٣ 

( ونترات NaClمن كلوريد الصوديوم ) ل  حدد درجة الحرارة التي تتساوى عندها ذائبية ك أدناه. بالرجوع إلى الشكل

 (؟3KNOالبوتاسيوم )

 

 ب  .درجة مئوية  ٨٠ أ 
درجة   ٢٥

 .مئوية
 .درجة مئوية  ٦٠ د  .صفر درجة مئوية ج 

٢٤ 

األكسجين إلنتاج طاقة وضوء، برأيك ما ظاهرة البرق قد تسبب حرائق هائلة في الغابات حيث يتفاعل الوقود مع 

 سبب انتشار الحريق؟

 أ
زيادة نسبة ثاني 

 .أكسيد الكربون
 ب 

تثبيت البرق 

للنيتروجين 

الجوي في 

 .التربة

 ج 
امتصاص األشجار 

 .للحرارة
 د 

تحرر الطاقة الحرارية من 

 .التفاعل

٢٥ 

ويقوم الروبيان بحفر غار تختبئ فيه السمكة من  ،الروبيان ألنه أعمىعندما تقوم السمكة في أعماق المحيط بإرشاد 

 أعدائها، ما نوع هذه العالقة؟

 .تكافل د  .تطفل ج .تعايش ب  .تنافس أ 

٢٦ 

من خالل المعلومات  يتناول اإلنسان مجموعة من المواد الغذائية تحتوي على كميات مختلفة من السعرات الحرارية

 المادة الغذائية التي تحتوي أعلى سعرات حرارية؟حد د . التي في الجدول أدناه

 السعرات الحرارية عدد  الكمية نوع المادة

 ٣١ جم ٦٠واحدة متوسطة  جزر

 ١٢ نصف كوب  قرنبيط

 ١٣ نصف كوب باذنجان مطبوخ

 ٨ نصف كوب ملفوف

  ٢٥ نصف كوب مطبوخة  بامية 

 ب .الجزر+ الملفوف أ 
الباذنجان + 

 .القرنبيط
 .الجزر + البامية د  .البامية + الباذنجان ج

 ١٦من  ١٥
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٢٧ 

  لنمو الطحالب؟ا مفضال  ا بيئي  لماذا تعد المستنقعات والبرك نظام  

 أ 
أمالح  لعدم توفر

 .بكثرة
 ج  .لتوفر الماء ب 

لتوفر المواد 

 .الضرورية لنموها
 .األسماك بكثرة وجودلعدم  د 

٢٨ 
 ت مادة الكيوتيكل الشمعية إلحدى النباتات التي تعيش على اليابسة؟تلف  ماذا يحدث إذا ا  

 .ال يتأثر د  .يذبل ويموت ج  .ايزداد طوله ب  .زهرت أ 

٢٩ 

ألن المخلوقات الحية في كل مستوى  ؛%( من الطاقة كلما اتجهنا نحو األعلى ٩٠في هرم الطاقة يحدث فقد مقدار ) 

 : تستهلكها في

 ب .البناء الضوئي أ 
العمليات 

 .الحيوية
 .الحركة د  .إنتاج الحرارة ج 

٣٠ 

 ما العوامل التي تساعد حيوان اإلسفنج على التغذية بالتصفية؟

 أ 
عدم وجود أجهزة 

 .متخصصة
 .مكانهثابت في  د  .يتكاثر بالتجدد ج  .سهولة التنقل ب

 انتهى االختبار

 ١٦من  ١٦
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١

ما ھو التسونامي؟

الموجات الزلزالیة  .أ
المائیة.

صخور منصھرة..دقوة الزلزال..جالبراكین. .ب

٢

 ً ؟یارة. ما سبب ذلكعلى زجاج السَّ  من الماءِ  قطراتٍ  وجودَ  الحظتَ  عند ذھابك للمدرسة صباحا

التسامي..دالغلیان..جالتبخر. .بالتكثف..أ

٣

الیة یعد محلوالً مكوناً من سائل في سائل؟من األمثلة التَّ  أيُّ 

ثاني أكسید  .أ
الكربون في 

الماء.

ملح الطعام في   .ب
الماء.

األسیتون في  .ج
الماء.

بخار الماء في الھواء. .د

٤
ً  ١٧إذا كان عدد البروتونات في ذرة الكلور  فما العدد الذري لھ؟ ،بروتونا

٧ .د١٤ .ج١٧  .ب٣٥ .أ

٥

ما ھو خط الدفاع األول في جسم االنسان؟

خالیا الدم  .بالجلد..أ
الحمراء.

الھرمونات..داألنزیمات..ج

٦
؟ د أین یصنع فیتامین 

العضالت..دالجلد..جاألمعاء. .بالعظام..أ

٧

:عند دخولك ببیت زجاجي تشعر بتأثیر یشبھ ظاھرة تسمى

األمطار  .أ
الحمضیة.

االحتباس   .ب
الحراري.

استنزاف طبقة  .ج
 األوزون.

الضباب الدخاني. .د

٨

: )١(كما ھو موضح في الشكل أدناه، تكون طاقة الزنبرك، لھما نفس الحجم  )٢(و الزنبرك  )١(الزنبرك 

ال یوجد طاقة..دمتساویتان..ج.٢أصغر من  .ب.٢أكبر من .أ

١٤من  ١١
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٩ 

 قرأت ھند مقاالً عن الطیف الكھرومغناطیسي. من خالل الرسم أي العبارات التالیة صحیحة؟

 
موجات تحت   .أ

حمراء ذات طول 
 موجي قصیر.

موجات   .ب
المیكروویف 

 ذات تردد عالي.

ذات Xأشعة  .ج
 تردد منخفض.

أشعة جاما ذات طول   .د
 موجي قصیر.

١٠ 

العب الجمباز أثناء األداء یقوم بدفع جھاز المتوازي بقوة الى أسفل فیؤثر الجھاز في الالعب بقوة، ما 
مقدار تلك القوة؟

 
مساویة في   .أ

 المقدار الى أسفل.
مساویة لھ في   .ب

المقدار إلى 
 أعلى.

 أكبر مقداراً   .ج
ومساویة في 

 اإلتجاه.

ً  .ه  .د ومعاكسة  أقل مقدارا
في اإلتجاه.

 

١١ 

ما نوع المادة المتكونة من تفاعل غاز الكلور مع فلز الصودیوم؟
 
محلول.  .د مخلوط.  .ج مركب.  .ب عنصر.  .أ

 

١٢ 

؟H2SO4أيُّ من نسب العناصر التالیة تمثل مركب حمض الكبریتیك 
 
 ٢:٤:١  .ب ٢:١:٤  .أ

 
 

٤:٢:١  .د ١:٢:٤  .ج
 

١٣ 

؟(T t)فقط نباتات طویلة  أي مما یلي یمثل تزاوجاً ینتج
 
 .أ

 
TT +tt. ب. Tt + Tt. ج. 

 
Tt + tt. د. tt+ tt. 

١٤ 

أيُّ مما یلي الیعد نوعاً من الطفرات؟
 
القواعد   .ج .RNAتداخل   .ب القاعدة.استبدال   .أ

 النیتروجینیة.
انتقال الجینات.  .د

 

١٥ 

بماذا تَْمتَاز التوائم المتماثلة؟
 
تنشأ من بویضة   .أ

 واحدة.
تنشأ من عدة   .ب

 بویضات.
لھا مادة وراثیة   .ج

 مختلفة.
تختلف في نوع الجنس.  .د

 

 ١٤من  ١٢
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١٦ 

خضراء، ما العملیة الحیویة التي تقوم بھا؟ مما یمیز النبات وجود بالستیدات
 
التنفس الخلوي.  .أ

 
التخمر.  .ب

 
البناء الضوئي.  .ج

 
النقل النشط.  .د

 

١٧ 

یتطلب وصول ضوء الشمس إلى األرض ثمان دقائق في حین یتطلب وصول ضوء القمر إلى األرض 
ثانیة فما السبب في ذلك؟ ١٥ بنفس السرعة

 
ألن الشمس أبعد   .أ

األرض من عن 
 القمر.

الن الشمس ھي   .ب
المصدر 
األساسي 
 للضوء.

القمر أقرب إلى   .ج
 الشمس.

الشمس أقرب إلى   .د
 األرض من القمر.

١٨ 

في لعبة الكلمات المتقاطعة كان أحد األعمدة یمثل مادة یصعب انتقال الشحنات الكھربائیة خاللھا، ما 
الجواب المناسب؟

 
 ذھب.  .د بالستیك.  .ج نحاس.  .ب حدید.  .أ

١٩ 

یستخدم مغناطیس كھربائي لفصل النفایات الحدیدیة إلعادة تصنیعھا، إذا كانت المقاومة الكھربائیة ثابتة 
مرات ماذا یحدث للجھد الكھربائي؟ ٣وتضاعف التیار 

 
یَقُلُّ إلى   .أ

 النصف.
یتضاعف ثالث   .ج ال یتغیر.  .ب

 مرات.
 یقل إلى الثلث.  .د

٢٠ 

زیت ) أسقطت جسماً فاستقرعلى سطح  -ماء  -أنواع من السوائل مختلفة الكثافة ( جلسرین  ةلدى سعاد ثالث
 أحد السوائل كما في الشكل، أي العبارات التالیة صحیحة ؟

 
السائل (أ) أكبر   .أ

كثافة من السائل 
 (ب).

أكبر (أ)السائل  .ب
كثافة من 

 (ج).السائل

كثافة الجسم أكبر   .ج
من كثافة السائل 

 (ب).

كثافة الجسم أكبر من   .د
 كثافة السائل (ج).

٢١ 

مما یلي یفسر سبب أن الغاز یمأل أي وعاء یوضع فیھ: أيّ 
 
جسیمات الغاز   .أ

تتحرك حركة 
اھتزازیة في 

 موضعھا.

قوى التجاذب   .ب
بین جزیئاتھ 

 قویة.

تترتب الجسیمات   .ج
 في شكل منتظم.

المسافة بین جسیمات   .د
المادة كبیرة بحیث تصبح 

حرة.

 

 ١٤من  ١٣
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 انتھى االختبار  

٢٢ 
 مما یلي مثاالً للتحول الفیزیائي؟ أيّ 

عود الكبریت   .أ
 المشتعل.

النباتات   .ب
 المتعفنة.

 الثلج المنصھر.  .د .ةالفضھ المتأكسد  .ج

٢٣ 

 كیف یؤثر حجم الحبیبات في معدل ذوبان المادة؟
كلما زاد حجم   .أ

الحبیبات قل 
 معدل الذوبان.

ال یؤثر حجم   .ب
الحبیبات في 
 ذوبان المادة.

الحجم قل كلما قل   .ج
 معدل الذوبان.

كلما زاد حجم الحبیبات   .د
 زاد معدل الذوبان.

٢٤ 
 :الطاقة التي تظھر في المعادلة الكیمیائیة مع النواتج فقط توضح حدوث

تفاعل ماص   .أ
 للحرارة.

تفاعل طارد   .ج تفاعل صناعي.  .ب
 للحرارة.

 طاقة التنشیط.  .د

 صقر؟ -أفعى  -فأر الحقل  -التالیة: نبات أیھما أكثر طاقة في السلسلة الغذائیة  ٢٥
 الصقر.  .د النبات.  .ج فأر الحقل.  .ب األفعى.  .أ

٢٦

 كانفي حجم جماعة الفراشات التي تعیش على األزھار، في أي شھر  اً تغییر التاليیظھر الرسم البیاني 
حجم الجماعة أصغر؟

 
 سبتمبر.  .د أكتوبر.  .ج فبرایر.  .ب مارس.  .أ

٢٧ 

 ما سبب عدم قدرة اإلنسان على ھضم السیلیلوز؟
عدم وجود   .أ

ھرمونات 
 متخصصة.

عدم وجود   .ب
أحماض أمینیة 

 متخصصة.

عدم وجود   .ج
أنزیمات 

 متخصصة.

عدم وجود أحماض   .د
 دھنیة متخصصة.

٢٨ 
 بالشرایین ما السبب؟عند قیام الحیوانات بأنشطة كثیرة تزید كمیة الدم التي تضخ 

زیادة سرعة   .ب اإلرھاق.  .أ
 نبضات القلب.

زیادة معدل   .ج
 األیض.

 انخفاض ضربات القلب.  .د

٢٩ 

 ً  ، لماذا ال تمتلئ البحیرة باألسماك؟تضع األسماك مالیین البیوض في بحیرة واحدة سنویا
ألن العدید من   .أ

البیوض لم 
 تخصب.

تحتاج إلي   .ب
 عنایة.

عدم مناسبة درجة   .ج
 الحرارة.

 تلوث البحیرة.  .د

٣٠ 
 ما السبب الرئیسي لكون النباتات الوعائیة أطول من النباتات الالوعائیة؟

وجود أنسجة   .أ
 داعمة وناقلة.

 وجود أوراق.  .د وجود أزھار.  .ج وجود بذور.  .ب

 ١٤من  ١٤
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١ 
 :تسمى النقطة على سطح األرض التي تقع فوق بؤرة الزلزال مباشرة

 .البؤرة د .لمركز السطحيا ج .الصدع ب  .مركز الزلزال أ 

٢ 

 :الخاصية المشتركة بين الحالتين السائلة والغازية

 أ 

 .الحجم غير ثابت

البعد بين  ب 

 الجزيئات صغير

 .جدا

 ج 
قوة التماسك كبيرة 

 .جدا

 د 
تأخذ شكل اإلناء 

 .الموضوعة فيه

٣ 
 ؟من المواد التالية يعد محلولً  اأيَّ

 .برادة الحديد د .مسحوق الطباشير ج  .ملح الطعام ب .السبيكة أ

٤ 
 أين تقع النواة؟

 .رةخارج الذ   د .رةأطراف الذ   ج  .رةمركز الذ   ب .رةخلف الذ   أ 

٥ 
 البكتيريا؟مما يلي ل يعد من فوائد  اأيَّ

 .صناعات دوائية د  .صناعات غذائية ج  .إنتاج الماء ب  .نتاج الطاقةإ أ 

٦ 
 الغدد التالية توجد في العنق؟ أي  

 .البنكرياس د  .الكظرية ج  .الدرقية ب  .الصنوبرية أ

٧ 

 ً  :نتكو   يتفاعل ضوء الشمس مع الغازات المنبعثة من احتراق الوقود مسببا

 أ 
 .األوزونثقب 

باب الضَّ  ب 

 .الدخاني

 ج 
 .المطر الحمضي

 د
 .األشعة الفوق بنفسجية

٨ 

 من التحولت التالية هو تحول من طاقة كيميائية إلى حركية؟ اأيَّ

 أ 
 .التمثيل الضوئي

 ب 
 .اشتعال شمعة

سقوط كرة من أعلى  ج 

 .برج

 د 
 .م١٠٠عداء قطع مسافة 

 ١٦من  ١٢
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٩ 

 فإن زاوية النعكاس تساوي ؟ دناهكما في الشكل الذي أ، ضوء ليزر على سطح مرآةسلطت هند 

 

 أ 
 ٣٠ 

 ب 
 ٤٠ 

 ج
٥٠ 

 د 
٦٠  

١٠ 

 القوانين التالية تفسر اندفاع خرطوم الماء للخلف عندما يفتح في حين يندفع الماء لألمام؟ أي  

 أ
 .قانون نيوتن األول

قانون نيوتن  ب 

 .الثاني

 ج
 .قانون نيوتن الثالث

 د 
 .قانون الجذب العام

١١ 
 ا؟ا متجانسً من المخاليط التالية يعد مخلوطً  اأيَّ

 .عصير د  .بيتزا ج  .خضار ب  .الَسلطة أ 

١٢ 
 ما الصيغة الكيميائية الصحيحة لجزيء الماء؟

 HO2 د  HO ج H2O ب  H2O2 أ 

١٣ 

 (، أي  s) (، ويمثل الجين المتنحي للشعر األملسS) مثل الجين السائد للشعر المجعدي   اللة التاليفي مخطط الس  

 األشخاص شعره أملس؟

 

 .البن د  .البنة ج  .األب ب .األم أ

١٤ 

 ، وضح ماذا سيحدث؟رعند وجود الخصيتان داخل تجويف بطن الذك

 ج .ايصبح عقيمً  ب .ليحدث شيء أ 
تزداد الحيوانات 

 .المنوية
 .تنخفض درجة الحرارة د 

 ١٦من  ١٣
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١٥ 
 ج عند توقف الميتوكندريا عن العمل في الخاليا؟نت  ماذا يَ 

 .وض ما فقدتهعَ ت   د .تتأثرل  ج  .تموت ب  .يزداد الحجم أ 

١٦ 
 ما العملية المرتبطة بوجود صبغة الكلوروفيل الخضراء؟

 .النقل النشط د  .النتح ج  .البناء الضوئي ب .التنفس الخلوي أ 

١٧ 

 أي األسباب التالية تفسر ارتفاع درجة حرارة الزهرة عن عطارد؟

 أ 
قلة امتصاص الضوء 

 .بسبب نقص الغازات
 ب 

ارتفاع نسبة ثاني 

أكسيد الكربون 

في الغالف 

 .الجوي للزهرة

 ج 

طول مدة دوران 

الزهرة حول 

 .الشمس

 د 
قلة سقوط األشعة مباشرة 

 .على عطارد

١٨ 

ما سبب استهالك بعض األجهزة قدرة  ،واط ١٠٠٠بينما يستهلك مجفف الشعر ، واط  ٣٥٠يستهلك جهاز الحاسوب 

 كبيرة بهذا الشكل؟

 أ 

ألنها تمتلك دوائر 

قليلة  كهربائية

المقاومة لذا يسري 

 .فيها تيار كبير

 ب 

ألنها تمتلك 

دوائر كهربائية 

عالية المقاومة 

وتحمل طاقة 

 .أكبر

 ج 

ألنها تحتاج لتيار 

كهربائي كبير كي 

 .تعمل

 د

كهربائية  ألنها تمتلك دوائر

موصولة على التوالي 

 .وتحتاج تيار كبير

١٩ 

 : أراد أحمد نقل قطعة حديد ثقيلة فصنع مغناطيسا كهربائيا يتصف بالتالي

 أ 
عدد لفاته كبيرة ويمر 

 .فيه تيار صغير
 ب

عدد لفاته كبيرة 

ويمر فيه تيار 

 .كبير

 ج
عدد لفاته قليلة ويمر 

 .فيه تيار كبير
 د

قليلة ويمر فيه عدد لفاته 

 .تيار قليل

٢٠ 

ما العبارة ، وضع أحمد ثالث مكعبات بالستيكية متماثلة الحجم والكتلة في ثالثة أوعية تحتوي سوائل مختلفة

 الصحيحة التي تمثل العالقة بين كثافة السوائل؟

 

 أ 
أكبر من  (أ)كثافة 

 (.ب)كثافة 
 ب

أكبر  (ج) كثافة

 .(ب)من كثافة 
 ج 

أكبر من  (ب)كثافة 

 .(أ) كثافة
 .(ج)أقل من كثافة ( أ)كثافة  د 

 ١٦من  ١٤



 ٠٤نموذج                      ثالث متوسط – العلوم: اختبار الثالثلقسم ا

 

 

 

٢١ 

 :م أكثر لزوجة من الماء النقيالد   عد  ي  

 أ 
بسبب المواد الذائبة 

 .في الدم كالبروتينات
 ب 

ألن ترتيب 

جزيئات الماء 

 .يختلف عن الدم

 ج

درجة حرارة ألن 

الماء أعلى من درجة 

 .حرارة الدم

 د 
حركة جزيئات الدم بسبب 

 .أسرع من جزيئات الماء

٢٢ 
 ما التفاعالت التي تنتج عنها كل من األدوية واأللياف الصناعية واألسمدة؟

 .حيوية د  .فيزيائية ج .كيميائية ب .نووية أ 

٢٣ 

 درجة مئوية؟ 40حدد أي المواد أكثر ذائبية في الماء عند أدناه بالرجوع إلى الشكل 

 

 أ 
نترات الصوديوم 

(3NaNO). 
 ب 

نترات البوتاسيوم 

(3KNO). 
 ج 

كلوريد الصوديوم 

(NaCl). 
 د 

جميع المواد لها نفس 

 .الذائبية

٢٤ 

 :عندما يمتص التفاعل حرارة في التفاعالت الماصة للحرارة تكون طاقة الروابط في المتفاعالت

 ب  .أقل منها في النواتج أ
أعلى منها في 

 .النواتج
 ج 

ا في أقل استقرارً 

 .النواتج
 .ل تتغير طاقتها د 

٢٥ 
 ما نوع التحول الذي يحدث في عفن الخبز؟

 .تحول كامن د  .تحول ضوئي ج .تحول كيميائي ب  .تحول حركي أ 

٢٦ 
 عند قتل الثعابين في حقل زراعي، ما نوع الجماعة الحيوية التي تتزايد؟

 .جماعة األبقار د  .الطيور المهاجرة ج .فئران الحقل ب .الزراعيةالمحاصيل  أ 

 ١٦من  ١٥
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٢٧ 
 يحب محمد اللعب بالكرة وسرعان ما يشعر بصعوبة في التنفس، برأيك ما سبب ذلك؟

 .نقص البوتاسيوم د  .نقص الفسفور ج  .نقص الكالسيوم ب  .نقص الحديد أ 

٢٨ 
 التماثل الشعاعي؟ماذا تستفيد الالسعات من صفة 

 .زيادة معدل النمو د  .الحصول على الماء ج  .التكاثر ب  .الحصول على الغذاء أ 

٢٩ 

 ماذا قد يحدث لنبات يعيش في مناطق باردة عند زراعته في المناطق الصحراوية؟

 أ 
ل ينمو في هذه 

 .البيئة
 ب

ينمو بشكل 

 .أسرع
 ج 

يستهلك القليل من 

 .الماء
 د 

يؤثر اختالف البيئة على ل 

 .نموه

٣٠ 

 ؟ةما األسباب المتوقع ،لوحظ نمو الحزازيات في المناطق الرطبة أكثر من أي منطقة أخرى

 ب .وجود نسيج وعائي أ 
عدم وجود نسيج 

 .وعائي
 .وجود جذور عميقة د  .ألنها نباتات عشبية ج 

 انتهى االختبار

 ١٦من  ١٦



االختبارات المركزیة 
 " متوسطلصف الثالث ا"

ھـ ١٤٤٠شعبان  ١١ ثالثاءنموذج یوم ال
 ٠٣ج نموذرقم ال

آلیة سیر االختبار والمدة الزمنیة: 

النشاط
التھیئة وقراءة 

التعلیمات
اإلجابة على القسم 

 األول
استراحة قراءةال

اإلجابة على القسم 
 ثانيال

استراحة الریاضیات
اإلجابة على القسم 

 الثالث
 العلوم

دقیقة ٤٥ دقیقة ١٥ دقیقة ٤٥ دقیقة ١٥ دقیقة ٤٥ دقائق ٥ الزمن

تعلیمات االختبار
 بتسلیمھا مع ورقة اإلجابة.ال تكتب على ورقة األسئلة إطالقاً وقم 
كتابة البیانات المطلوبة ورقم نموذج االختبار في ورقة اإلجابة. تنسَ  ال

یتكون االختبار من ثالثة أقسام:
سؤاالً  ٢٨اختبار القراءة ویتكون من  ولالقسم األ.
سؤاالً  ٣٠اختبار الریاضیات ویتكون من  لثانيالقسم ا.
 سؤاالً  ٣٠القسم الثالث اختبار العلوم ویتكون من .

 على اإلجابة الصحیحة في الخانة المخصصة للجواب الصحیح.بالقلم قم بالتظلیل
تظلیل إجابتین للسؤال الواحد. جوزال ی
.یجب اإلجابة على جمیع األسئلة
ورقة اإلجابة لالختبارات الثالثةستخدم نفس ت. 

 وزارة التعلیم
 وكالة التخطیط والتطویر

اإلدارة العامة للجودة وقیاس األداء



 ٠٣ثالث متوسط                     نموذج  –القسم الثالث: اختبار العلوم 

 ما سبب تكون براكین جزر ھاواي؟   ١
 
 .الصدع د .حدود الصفیحة ج .البقعة الساخنة ب .منطقة االنھدام أ

٢   ُ في أي األنابیب یكون السائل أكثر  مختلفةً  أنابیب لسوائلَ  في مختبر العلوم أربعةَ  ي طالبً طِ عْ أ
 لزوجة؟

 
إذا كانت قوة  أ 

التماسك صغیرة 
 .اجدً 

التماسك إذا كانت قوة  ب
 .ضعیفة

إذا كانت قوة  ج 
التماسك 
 .متوسطة

إذا كانت قوة  د
 .التماسك كبیرة

 ماذا یتكون لدینا عندما تذوب كمیة قلیلة من أحد الغازات في كمیة أكبر من غاز آخر؟  ٣
 
 .مخالیطال د .المحالیل الصلبة ج .المحالیل الغازیة ب .المحالیل السائلة أ

 الجسیمات سالبة الشحنة التي تدور حول النواة؟ما   ٤
 
 .العدد الذري د .اإللكترونات ج .النیوترونات ب .البروتونات أ

 من بین األمراض التالیة، ما المرض الذي یسببھ فیروس؟  ٥
 
 .التھاب الحلق د .التیفوئید ج  .لالسّ  ب  .اإلنفلونزا أ 

 ما الغدة التي تسیطر على معظم النشاطات الحیویة في الجسم ؟  ٦
 
 .البنكریاس د  .الكظریة ج .النخامیة ب .الدرقیة أ

َّ . أیبعض مصادر الطاقة دناهیبین الشكل أ  ٧ % من الطاقة غیر ٨١من المواد التي تزودنا بــ  ا
 ؟المتجددة

 
نفط، فحم  أ

حجري، غاز 
 .طبیعي

نوویة، نفط، طاقة  ب
 .طاقة متجددة

نفط، غاز  ج 
طبیعي، طاقة 

 .متجددة

فحم حجري، غاز  د 
طبیعي، طاقة 

 .نوویة
 
 

 اتجاه انتقال الحرارة ؟ دْ دِّ ا فوق بعضھما، حَ عَ ِض لدیك مادتین فلزیتین درجة حرارتھما مختلفة وُ   ٨
 
من األعلى إلى  أ 

 .األقل
كل مادة تزداد  د  .تنتقل الحرارةال  ج  األعلى.من األقل إلى  ب 

 .حرارتھا

طاقة 
نوویة 

٦٪
الغاز 
الطبیعي

٢٤٪

الفحم 
الحجري

٢٤٪

النفط
٣٣٪

طاقة 
متجددة

١٣٪

 ١٣من  ١٠
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اعدھا على رؤیة األسماك ؟سَ ي تُ اھرة التِّ ي الظَّ اھِ من داخل غواصة . مَ  األسماكِ  ركةَ ھدى حَ  راقبُ تُ   ٩

.ل الضوءلّ حَ تَ د .كاس الضوءعِ نْ اِ ج.ود الضوءیُ حُ ب .نكسار الضوءاْ  أ 
َ قُ  دْ دِّ حَ   ١٠ اصة من بندقیة ؟صّ رَ  ند إطالقِ عل عِ الفْ  دّ وى رَ قُ فعل وَ لْ وى ا

الفعل اطالق  أ 
ورد  ،الرصاصة

الفعل المسافة 
 .التي تقطعھا

الفعل اطالق  ب 
ورد  ،الرصاصة

الفعل صوت 
 .الرصاصة

الفعل اطالق  ج
و رد ،الرصاصة 

الفعل حركة 
.البندقیة لالمام

الفعل اطالق  د 
رد  و،الرصاصة

الفعل ارتداد 
.البندقیة للخلف

� أی ،أمامك عینة من برادة الحدید (أ) وعینة من فلز الحدید (ب) ١١ من العبارات التالیة صحیح؟ ا
(ب))أ(

العینتین  تاكل أ
تحتوي على 
ذرات الحدید 

 .نفسھا

تحتوي العینتین على  ب
 .ذرات مختلفة

تتحد ذرات  ج 
الحدید في العینة 

(ب) مكونة 
.مخلوط

تتحد ذرات الحدید  د 
في العینة (ب) 

 .بمكونة مركّ 

؟ NaClما المادة التي تمثلھا الصیغة  ١٢

كلورید  أ 
.الصودیوم

فلورید ج .كلورید الكالسیومب 
.الصودیوم

.یودید الصودیوم د

إذا تم إجراء عملیة Oفأنجبا طفالً فصیلة دمھBمن فتاة فصیلة دمھاAتزوج رجل فصیلة دمھ  ١٣
من الوالدین یستطیع أن یتبرع لھ ؟ للطفل واستدعى ذلك نقل دم لھ، أي� 

كال األبوین  أ 
یستطیع التبرع 

.لھ

ال یستطیع كال  ب
.األبوین التبرع لھ

األب فقط  ج 
یستطیع التبرع 

.لھ

ستطیع تم فقط األ د 
.التبرع لھ

التراكیب التالیة یعمل كعضو تنفسي لجنین اإلنسان؟ أيُّ   ١٤

.السائل األمنیونيد .المشیمة ج .الحبل السريب.الغشاء الرحمي أ 
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األعضاء التالیة یتم فیھا امتصاص معظم الماء ؟ أيُّ  ١٥

.األمعاء الغلیظةد.البلعومج.األمعاء الدقیقةب.الكبدأ 
تمتاز الكائنات المنتجة عن المستھلكة ؟ ذابما ١٦

تصنع غذائھا  أ
.بنفسھا

.تترمم د.تتطفل ج.تعتمد على غیرھا ب

:صخور كوكب المریخ اللون األحمر بسبب وجود تكتسبُ  ١٧

.غاز الكلورد.البوتاسیومج .حاسالنُّ ب.أكاسید الحدیدأ
ألنَّھ: التمدیدات الكھربائیةسبب استخدام أسالك النحاس في ١٨

ترتفع حرارتھ  أ 
.بسرعة كبیرة

عازل وال یوصل  ب
.الشحنات الكھربائیة

ً  ج   الیسخن كثیرا
عند مرور تیار 

.كھربائي فیھ

.ال یصدأ بسھولة د 

� أی  ١٩ مما یلي ال یعمل على زیادة قوة المغناطیس الكھربائي؟ ا

زیادة عدد  أ 
.الحلقات

وضع قضیب حدید  ب 
.في المركز

زیادة التیار د .زیادة المقاومةج 
.الكھربائي

لماذا نستطیع ضغَط الھواء المحصور في حقنة طبیة؟  ٢٠
الفراغات بین  أ 

جزیئات الغاز 
أكبر منھا في 

.جزیئات السائل

الفراغات بین  ب 
جزیئات الغاز أقل 
منھا في جزیئات 

 .السائل

حجم جزیئات  ج 
الغاز أكبر من 
حجم جزیئات 

 .السائل

سرعة جزیئات  د
السائل أكبر من 
سرعة جزیئات 

.الغاز
� أی  ٢١ مما یلي یصف الرسم البیاني لتغیر درجة الحرارة مع الزمن لعینة من الماء بدرجة حرارة الغرفة  ا

إلى درجة الغلیان ؟

.الشكل دد.الشكل جج .الشكل بب.الشكل أ أ 
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ماذا یطلق على التغیرات التي تحدث للماء في القطب المتجمد الشمالي؟ ٢٢
.القلویةد .الحیویةج .الفیزیائیةب.الكیمیائیة أ 

٢٣   ً أكثر من الشاي المثلج فسر السبب؟ یستوعب الشاي الساخن سكراً ذائبا

زیادة درجة  أ
الحرارة تزید 

من ذوبانیة 
 .المواد

تقلیل درجة ب 
الحرارة تزید من 

 .ذوبانیة المواد

زیادة درجة  ج
الحرارة تقلل من 

.ذوبانیة المواد

عالقة لدرجة ال  د
الحرارة بكمیة 
.السكر المذابة

:عندما یطلق حرارة في التفاعالت الطاردة للحرارة تكون طاقة الروابط في النواتج ٢٤

أقل منھا في  أ
.المتفاعالت

أعلى منھا في  ب
.المتفاعالت

أقل استقراراً من  ج
 .المتفاعالت

.ال تتغیر طاقتھا د

٢٥  ُ د ماذا سیحدث ؟حدَّ المحلالت من نظام بیئي مُ زیلت إذا أ

تتراكم  أ 
.الفضالت

.تھلك الغذاءسْ یُ د.یُصنع الغذاءج .تتناقص الفضالتب 

ما األثر المترتب على دخول كائن جدید إلى بیئة جدیدة ؟ ٢٦

.تعایشد .تطفلج .افتراسب .تنافسأ 
فیتامین د)؟  -الكالسیوم -ما الدور الذي تشترك فیھ ھذه المواد (الفسفور٢٧

صحة العظام  أ
 .واألسنان

تكوین خالیا الدم ج.بناء البروتینب
 .الحمراء

.بناء الجلد د

لماذا التوجد الثعابین في القارة القطبیة الجنوبیة؟ ٢٨
زیادة عملیة  أ

األیض في 
 .أجسامھا

الیوجد الغذاء  ب
.المناسب لھا

ألنھا تستھلك  ج
المزید من 

 .الغذاء

التستطیع أن  د
تحتفظ بحرارة 

.أجسامھا
إلى ماذا یرجع قلة الغطاء النباتي في البیئة الصحراویة؟  ٢٩

انخفاض ج.كثرة الحیواناتب.الجفاف أ
.الحرارة

.الرطوبة د

ما األسباب لعدم نمو النباتات الواقعة تحت األشجار الكثیفة ؟  ٣٠

عدم القدرة على ج .قلة الضوءب.قلة األمالح أ 
 .التنفس

عدم القدرة على  د
.إنتاج البذور

انتھى االختبار
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