
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث المتوسط في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/9science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                             

       

                  https://www.almanahj.com/sa/9science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade9                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 ضؼٍ دائشج حىه االجاتح اىصحُحح:
ىَاء ٍِ اىخيُح اىخاصُح األسَىصَح هٍ حشمح ا -1

 و إىُها.
 اىضخٌ َساوٌ اىنريح ٍقسىٍح ػيً اىسشػح. -11 

 أذفق. أ. أذفق. أ.
 ال أذفق. ب. ال أذفق. ب.
األمسجُِ ضشوسٌ ىيرْفس اىخيىٌ اىزٌ َْرج  -2

 ػْهُ ذحشس اىطاقح اىالصٍح ىيخيُح.
ػْذٍا ذقفض إىً أػيً فٍ اىهىاء ذؤثش األسض  -12

 تقىج فٍ جسَل.
 أذفق. أ. أذفق. أ.
 ال أذفق. ب. ال أذفق. ب
االّقساً غُش اىَثاششهى اّقساً اىْىاج إىً  -3

 ّىاذُِ ٍرَاثيرُِ.
اىجسٌ اىزٌ َرحشك فٍ ٍساس دائشٌ تسشػح  -13

 ثاترح ٍقذاساً ال َرساسع.
 أذفق. أ. أذفق. أ.
 ال أذفق. ب. ال أذفق. ب.
ػذد َحذز فٍ االّقساً االخرضاىٍ اخرضاه  -4

 اىنشوٍىسىٍاخ إىً اىْصف.
 ذسحة اىجارتُح مافح االجساً اىرٍ ىها مريح. -14

 أذفق. أ. أذفق. أ.
 ال أذفق. ب. ال أذفق. ب.
اىَحَىه ػيً   DNAاىجُِ هى جضء ٍِ  -5

 اىنشوٍىسىً.
َُؼذ االحرَاء ذحد شجشج فٍ أثْاء حذوز  -15

 اىصاػقح ذصشفاً آٍْاً.
 أذفق. أ. أذفق. أ.
 ال أذفق. ب. ال أذفق. ب.
ََنِ ذحىَو اىطاقح اىنهشتائُح إىً أشناه  -16 قذ ذنىُ اىجُْاخ سائذج أو ٍرْحُح. -6

 أخشي ٍِ اىطاقح.
 أذفق. أ. أذفق. أ.
 ال أذفق. ب. ال أذفق. ب.
اىىساثح اىحقُقُح ىألتْاء ٍِ  ظهش ٍشتغ تاُّدَُ  -7

  أتىَهَا.
اىنهشتائٍ فٍ اىذائشج ػْذٍا َنىُ اىجهذ  -17

اىنهشتائُح ثاتراً فئُ اىرُاس اىنهشتائٍ َضداد 
 تِْقصاُ اىَقاوٍح.

 أذفق. أ. أذفق. أ.
 ال أذفق. ب. ال أذفق. ب.
َُحاط اىسيل اىزٌ َحَو ذُاساً مهشتائُاً تَجاه  -18 اىَسافح اىَقطىػح و اإلصاحح ٍرساوَراُ دائَاً  -8

 ٍغْاطُسٍ.
 أذفق. أ. أذفق. أ.
 ال أذفق. ب. ال أذفق. ب
 ذجزب األقطاب اىَرخاىفح ىيَغاّظ تؼضها تؼضاً. -19 إرا ذساسع جسٌ فئُ سشػرِه َجة أُ ذضداد. -9
 أذفق. أ. أذفق. أ.
 ال أذفق. ب. ال أذفق. ب.
اىسشػح و اىسشػح اىَرجهح َؼثشاُ ػِ اىشٍء  -11

 ّفسه.
 اىطاقح َؼَو اىَحىه اىنهشتائٍ ػيً ذحىَو -21

 اىحشمُح إىً طاقح مهشتائُح.
 أذفق. أ. أذفق. أ.
 ال أذفق. ب. ال أذفق. ب.

 
 

  اىذسجح:


