
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط مجموعات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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                         المملكة العربية السعودية  
 ......................................:.... الطالباسن                وزارة التعليم               

 إدارة التعليم بمحافظة جده 
 مدرسة محمد بن عبدالوهاب  

 علوم الوادة ثانيال الفصل الذراسي
 خاهسال الصف

 هـ1444/     /  التاريخ الرابعة الفترة

  الثبيتي عبدهللا معلم المادة سامي        عمليا   تنفيذهايتم  44و المهارة رقم  1المهارة رقم 

 al3tibi2@gmail.com    وشكرا  إذا وجدت مالحظات الرجاء تنبيهي 
 

 

 

 يلي: أكمل ما( 1س
 

 ............................................................... مادة نقية تتألف من عنصرين أو أكثر

 ...................................................................................................................العنصر : 

 

 41المهارة :
التمييز بين خصائص مركب ما 
 وخصائص العناصر المكونة له

 د ج ب أ

    

 

  معادلة الماء التالية : أكمل/  2س

                    → 2O + 2Hs 

 42المهارة :
 كتابة معادلة كيميائية توضح تكوين الماء

 د ج ب أ

    

 

 :عدد عالمات حدوث التغري الكيميائي  / 3س

1 -  .............................................2- .................................................. 

3-   .............................................4-.................................................... 

 43المهارة :
ذكر بعض عالمات حدوث التغير 

 الكيميائي

 د ج ب أ

    

 

 :يليفيما  اختار االجابة الصحيحة/  4س  
 
 الحركة (   –) الشغل  كمية الطاقة المستخدمة ال نجاز عمل ما تسمى  -1

 

 القوة (   -) السرعة        القدرة على إنجاز شغل وعمل ما يسمى  -2
 

 44المهارة :
معرفة مفهوم الشغل والطاقة 

 مع توضيح العالقة بينهما

 د ج ب أ

    

 

 (،ذراع المقاومة ،ذراع القوة، نقطة االرتكاز  المبذولة)القوة تالية كال من حدد على الصورة ال/ 5س

 

 

 45المهارة :
اإلشارة إلى مكونات اآللة   

البسيطة من خالل نماذج أو 
 صور

 د ج ب أ

    

 
 

 يناسبه من العبارة  في العمود ب في ما يأتي : من العمود أ مع ماصل  / 6س
 ب                                              أ                             

 

 ارتداد الصوت عن سطح عاكس . -       الصوت                               -1
2-  
 ينتقل في الفراغ  الجسم والاهتزاز حركة  بسببينشأ   -      انكسار الضوء                      -3

            
                  آخر شفاف إلى وسط شفافبسبب انتقاله من وسط   -      الصدى                                -4

 

 44 - 46المهارة :
وكيفية وصف كيف ينشأ الصوت 

 انتقاله
توضيح التغيرات التي تحدث  -

 للصوت

 د ج ب أ

    

 

 ( أكمل ما يلي:4س
  .صفة للصوت كأن يكون رفيعا أو غليظا.......................................    

 48المهارة :

 د ج ب أ

    

 ذكر بعض خصائص الضوء

 د ج ب أ

45/111 55-<45 55-<55 55< 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق
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