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 انسؤال األٔل:   ) َصف دسخخ نكم فمشح (
 

-( أيبو انؼجبسح انخبطئخ فًٍب ٌهً : × سح انصذٍذخ ٔػاليخ خطأ ) ب( أيبو انؼج √ضغ ػاليخ صخ )    

.زدبيهبأًٌكٍ االعتذالل ػهى دسخخ زشاسح انُدىو يٍ خالل   (  ×  /  )1   

.ٌتًٍض انؼصفىس ػٍ انؼمشة ثىخىد زجم ظهشي(    √)  /  2   

.اندًبػبد انتً تؼٍش فً يغبزخ يسذدح فً انُظبو انجٍئً ُتؼشف ثبنًدتًغ انسٍىي(   √  /  )3   

.ندىيطهك ػهى انشطىثخ  يمذاس ثخبس انًبء فً انغالف اٌ(    √  /  )4   

. ًبال خُغٍ ًاتتكبثش األفبػً تكبثش (   ×  /  )5   

.انشٌش انخفٍف انزي ٌغطً يؼظى خغى صغبس انطٍىس ٌؼشف ثبنشٌش انكفبفً(   ×  /  )6   

 
 

 انسؤال انضبًَ: ) دسخخ نكم فمشح (
 
-كًم انفشاغبد ثًب ٌُبسجٓب فًٍب ٌهً :أ  

 1/ ػُذيب تصجر لطشاد انًبء كجٍشح نذسخخ ال تغتطٍغ انغٍىو زًههب ٌسذث انهطىل.
ُّغ يٍ انُدىو وانغبصاد وانغجبس ٌشتجط ثؼعهب ثجؼط ثمىح اندبرثٍخ تغًى انًدّشح.  2/ َتد
 3/ انًىاد انتً تَعش ثبنًخهىلبد انسٍخ وتسذث خهاًل فً ػًهٍبتهب انسٍىٌخ هً انًهىثبد.

 4/ تتى ػًهٍخ تجبدل انغبصاد فً أثى رٍَجخ ثىاعطخ انخٍبشٍى.
 5/ ٌَصُّف لُذٌم انجسش وانًشخبٌ يٍ ظًٍ يدًىػخ اندىفًؼىٌبد ) انالعؼبد(.
 6/ ) َجبد        خشوف      إَغبٌ( انًخطط انغبثك يثبل ػهى انغهغهخ انغزائٍخ.

 
 يتبع

 

 الثاني الدور األول لدراسيالفصل ا اختبار
 هـ   4767  - 4769

 وزارة التعليم 
 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الرياض

 جلنة جتويد االختبارات
 املتودطة                            مدردة /         

                                     

 

 بديلة *) عام ( علومالاملادة : 
   متودطاألول الصف : 
 داعتانالزمن  : 

هـ  5417 /51/8التاريخ : 
 نموذج اإلجابت 

 

 المجموع 8 7 6 5 4 السؤال

 الدرجت
 63 رقمًا 45 7 8 9 6 رقما
 ثالثون كتابًت   إثنا عشرة أربع خمس ست ثالث كتابت

       المصحح

       المراجع
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 انسؤال انضبنش: ) َصف دسخخ نكم فمشح (
 

-ضغ دائشح دٕل اإلجبثخ انصذٍذخ فًٍب ٌهً:  
 

  -:نؼبكس رؼزًذ ػهىفكشح انًُظبس انفهكً ا/ 1

أ/ اَكغبس انعىء ثىاعطخ ػذعخ يسذثخ                    ة/ اَؼكبط انعىء ثىاعطخ ػذعخ يمؼشح      
 ج/ اَكغبس انعىء ثىاعطخ يشاٌب يسذثخ                     د/ اَؼكبط انعىء ثىاعطخ يشاٌب يمؼشح  

     
ؼذ يٍ انؼٕايم انذٌٍٕخ ؟/ أي يًب ٌهً 2ٌَ  

 أ/ انُجبتبد             ة/ انتشثخ                             ج/ انعىء               د/ انًبء
 

؟يٍ انذششاد انزبنٍخ رًش خالل دٔسح دٍبرٓب ثبنزذٕل انُبلص/ أي 3  

 أ/ اندُبدة         ة/ انُسم                                 ج/ انفشاشبد            د/ انًُم
 

نذبنخ انسبئذح فً انغالف انجٕي اسى:طهك ػهى اٌَ/ 4  

 أ/ انهجبء         ة/ انًُبش                                   ج/ انطمظ                د/ انعغط 
 

  -: أكجش كٕاكت انًجًٕػخ انشًسٍخ ْٕ /5

 أ/ ػطبسد               ة/ صزم                          ج/ أوساَىط              د/ انًشتشي
   

  -: انُجٕو راد انكزم انكجٍشح جذًا ثؼذ اٌ رصجخ َجًًب فٕق يسزؼش رشكم /6

 أ/ يدشح              ة/ ثمت أعىد                         ج/ لضو أعىد              د/ لضو أثٍط
 

  -: َٕع انزًبصم فً دٔدح األسض /7

 أ/ شؼبػً            ة/ غٍش يتًبثم                       ج/ خبَجً                 د/ داخهً
 

  -: يٍ انًخهٕلبد انذٍخ انًُزجخ نهغزاء /8

 أ/ انُخم              ة/ اندًم                           ج/ األفؼى                 د/ انؼمشة
 

  -: يٍ انًٕاسد انطجٍؼٍخ انًزجذدح /9

 أ/ انذٌضل              ة/ انجُضٌٍ                             ج/ انغبص انطجٍؼً         د/ انًبء
 

-/ انًصطهخ انًُبست انزي ٌصف ) انًؼذح (:11  

 أ/ خهٍخ              ة/ َغٍح                               ج/ ػعى                  د/ خهبص
   

 انسؤال انشاثغ :-
. 

تأكذ ثأَه يبنشغى يٍ ػذو يؼشفته نهزا انسٍىاٌ إال أَه وخذ أزًذ هٍكاًل ػظًًٍأ ألزذ انسٍىاَبد . وث -1
) دسختبٌ ( يفتشط ) آكالد انهسىو( . وّظر كٍف ػشف رنك ؟  

انسٍىاَبد انًفتشعخ نهب أٍَبة ثبسصح وطىٌهخ. –يٍ خالل األعُبٌ   
 

) دسختبٌ ( فّغش كٍف ٌسذث انشػذ؟ – 2  
يغججًب صٌبدح عشػته يظ نهجشقًالاستفبع يفبخئ وكجٍش نذسخخ زشاسح انهىاء انٌسذث َتٍدخ .  
ثشكم أكجش يٍ عشػخ انصىد  فٍُدى ػٍ رنك اَفدبس صىتً هى انشػذ .   
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 انسؤال انخبيس:-
. 

) َصف دسخخ نكم فمشح ( : -انؼًٕد األٔل أيبو يب ٌُبسجٓب فً انؼًٕد انضبًَ: يٍضغ سلى انؼجبسح  /أ  
 

 و انؼًٕد األٔل و انؼًٕد انضبًَ
لخاَتبج انطب  1 اندذاس انخهىي 5 

 2 انفدىاد 3 ػًهٍخ انجُبء انعىئً
 3 انجالعتٍذاد انخعشاء 1 زًبٌخ انخهٍخ

 4 انُىاح 6  ٌسىي انًىاد انكًٍٍبئٍخ انالصيخ نهخهٍخ
 5 انًٍتىكُذسٌب 4 تُظٍى ػًم أَشطخ انخهٍخ

 6 انغشبء انجالصيً 2 تخضٌٍ انغزاء وانًبء وانفعالد
نخهٍخ وإنٍهبٌُظى يشوس انًىاد يٍ ا  6   

 
 

 
 

  دسخخ نكم فمشح (َصف )  انجذٔل انزبنً:فً  خصبئص انضذٌٍبد ٔاألسًبن لبسٌ ثٍٍ/ ة
 

 أٔجّ انًمبسَخ انضذٌٍبد األسًبن
انصٕف –انٕثش  –انشؼش  –انجهذ  انمشىس  غطبء اندغى 
 انتُفظ انشئتٍٍ انخٍبشٍى
 دسخخ انسشاسح ثبثتخ  يتغٍشح 

 

 
 

( نهششذ ودسخخ نهشعى ) دسختبٌ سٕف؟كٍف رذذس ظبْشح انك ٔكزبثخ انجٍبَبد اششح يغ انشسى/ ط  
 ػُذيب ٌكىٌ انمًش ثٍٍ األسض وانشًظ

خضء  انمًش ظىء انشًظ ػٍ ٌسدت   
  فٍسذث انكغىف. األسضيٍ  
 

 
 

 
 

؟خ نهششة لهٍهخ ػهى سطخ األسض. ػذد صالس طشق يُبسجخ نهذفبظ ػهٍٓب كًٍخ انًٍبِ انؼزثخ انصبنذ /د   
يٍ انزهٕس بانذفبظ ػهٍٓ -1  
)دسخخ نكم فمشح(                                                   اسزخذايّ ثذزس ) انزششٍذ( -2    
.سٍ انمٕاٍٍَ نضجط اسزخذايّ -3    

     
،،اَزٓذ األسئهخ                                                   

 

 

45 
45 

 د6

 د6

 د6

 د6

almanahj.com/sa


