
 

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 المناهج ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

           

                  https://www.almanahj.com/sa/9curriculum2                   

* 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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 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 رقم                  ثالث متوسط    –: اختبار القراءة ولالقسم األ
   

  تينِ الَجن   َصاِحب  النص األول: 

ا       ا شاسعةا تَج، َمنَح هللاُ أحدَ الرجاِل ماًلا وفيرا فاألوُل كريٌم  ،طباُعهما ولدان تختلفُ  وكاَن لهذا الرجل ،ودُ بالخيراتِ وأرضا
 ،يسخُر من إقباِل أخيِه على المساكيِن والفقراِء، شبَّ الولدان وبَلغَا َمْبلََغ الرجالِ  والثاني متعال   ،يُحبُّ الفقراَء والمساكينَ 

 كلُّ واحد  عن اآلخر.   ستقلَّ او ،فتقاسما الميراثَ  ،ما جناه ُمخلِّفاا لولديه كلَّ  ماتو ثُمَّ مرضَ ، قدَّم العمُر باألبِ تاألياُم وَ  مّرتْ و

ويُعطي المحروَم حتى لَْم يبَق لهُ ِمْن ، فََراَح يبحُث عن الفقراِء والمساكيِن يُعيُن المحتاجَ  ،أَخذَ األوُل نصيبَهُ من َماِل أبيهِ       
ا أخوهُ فكاَن ُمسْ  .بيتهِ  أَمواِله إًلَّ ما يَسدُّ حاجاتِه وحاجاِت أهلِ   همُ أموالِ ظَ وكانت ُمعْ  ه،فاا في ُحّبِ الماِل والسعي وراء تكديسرِ أمَّ

  .تتدفُق عليِه من بُستَانَيِن َعظيمينِ  وثروتهُ 

تَبِيدَ  ، ونفُسه تُنكُر أَنْ هرُ وأدخلَهُ إلى بستانِه الذي ينتصفَهُ النَّ  ،فأخذهُ ِمْن يَدهِ  ،وأرادَ هذا األُخ المتكبُِّر أَْن يَسخَر ِمْن أَخيهِ        
 .ىَ تَهلك ولْن تَفنْ  لنْ  ةإِنَّ هذه الجنَّ  وقاَل: ،ٌع غير راسخ  زَ عَ ُمزَ  اْعتِقَاده بِقُِدرةِ هللاِ ف ،جنتَهُ لطوِل أَمِلِه وتمادي غفلته

لَك رجالا  كَ عدلَّ  وَ ة  فَ طْ خلقَك من نُ  باهلل الذي أكفرتَ فقال له:  ،هذا الكالمَ  َسِمَع أخوهُ        ماءَ  بَ هِ يُذْ  نْ قادٌر على أَ  إنَّ هللاَ  ،وكمَّ
  . انكتَ سْ بُ  ك فيفنىتِ جنَّ 
 .اهَ وشِ رُ على عُ  يةا اوِ خَ  وهي تهنَّ جَ  إلىَ  وهو ينظرُ يُقلِّب كفيِه  بحَ صْ أَ و أخيهِ  حَ ذكَر نُصْ َم وتَ دِ ونَ جنَّتهُ  لكتْ هَ فَ 

 
 ( باختيار اإلجابة الصحيحة.٨-١من )بعد قراءتك للنص السابق أجب عن األسئلة التالية 

 : القيمة التي حث عليها النص ١
 .بر الوالدين د .الصالة ج .الصدقة ب .الصبر أ

 

 :ناناتسقى به البسيُ مصدر الماء الذي  ٢
 .المطر د .البئر ج .النهر ب .البحيرة أ

 

٣ 
 األخ الثاني ألنه:عاقب هللا 

 .كفر بأنعم هللا د .مسرف في ماله ج .عاق لوالديه ب .أكل مال أخيه أ
 

 موقف األخ األول من أخيه: ٤
 .طيعةالقَ  د .جاهلالتَّ  ج .أييدالتَّ  ب .حصْ النُّ  أ

 

 :نوع األسلوب المستخدم بين األخوين  ٥
 .اريوَ حِ  د .رديسَ  ج ي.وصف ب .استجوابي أ

 

 على: تدلُ  "كفيه يقلّبُ  وأصبحَ " ٦
 .فاؤلاًلستبشار والتَّ  د .حسردم والتَّ النَّ  ج .الغضب واًلنزعاج ب .الفرح والسرور أ

 

 تدل على: "خاوية على عروشها" ٧
 .اجتَ نْ الِ  د .الءتَ مْ اًلِ  ج .رابالخَ  ب .اعسَ اًلتِّ  أ

 

 ما سبب منع أحد األخوين إعطاء الفقراء المال؟ ٨
َ العِ  د .برالتكَّ  ج .حودجُ الْ  ب .لخْ البُ  أ  .دنا

   
 
  
 
 
 
 
 

 ١٦من  ٢
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ترب ِ النص الثاني:   ص  على الط رقَاتِ الَخطر  الم 
فَأَْعَمَل  ،ل النَّقِل والمواصالتِ ائِ ي وسَ ُسبُِل الراحِة واألماِن فِ  دأََب الْنَساُن َعبَر َمسيرةِ تَطورهِ الَحَضاري على تَوفيرِ          

يةَ والتكنولوجيا َعْقلَه ليوفَِّر الوقَت والماَل والُجهدَ، فانفَتَحت أََمامهُ آفاٌق َجديدةٌ من البداعاِت الُمتجددةِ التي توفُِّر الرفاهّ 
  .لمرَكبتِه الَخاَصةِ 

قِل في إزهاِق األرواحِ دِّ من دَوِر وسائِل النَّ بَعدُ من الحَ  يتمكنْ  وُرغَم هذه النجازاِت العظيمِة إًلَّ أَنَّ النساَن لمْ         
َهدر   نْ مِ  كَ ى ذلِ لَ ُب عَ رتَ تَ ا يَ ومَ  ،ياةحَ البشِر الْ  وتَحرُم آًلفَ  ضُّ َمضاجَع كثيرينقُ وإلحاِق الصاباِت الجسديِة المتنوعِة التي تَ 

كوُن المركبةُ ِمعوَل راحة  لإلنساِن؟ ومتى ى تَ متَ  علمَ وَن أَْن نَدُ  قابِ الرِّ ى لطاا علَ سْ يفاا آخر مُ سَ  متلكات، فتشّكِلُ مُ سارة  للْ خَ وَ 
 تكون ِمعوَل قَتل  له؟ 

ألَنَّهم الشريحةُ  ؛وتقليِل األضراِر النّاتجة عنها ،إِنَّ المسؤوليةَ العُظَمى تَقُع على عاتقِ الشبابِ في الحدِّ من هذهِ الحوادث       
. "ِدرَهُم وقاية  خيٌر من قِنطار ِعالج  " ُسبَل الوقايِة من الحوادِث قبَل وقُوِعها عمالا بالحكمِة القائلِة: إذ يجُب التزامُ  ،الكبرى

اِق الثبوتيِة وًلبُدَّ في سَبِيل ذَلك ِمْن التَأُكِد ِمْن َصالحيِة المرَكبِة ميكانيكياا، وأهِليَّتِها للسيِر على الشوارع، وِحياَزتِها لألور
أكد ِمْن َوْضع ِحَزاِم األَماِن له قَبَل ُركوبِها، وحيازة السائق لرخصة  تؤهله لقيادة المركبة،ويَبقى على السائق التَّ السليمِة 

المروريِة التي مِة نظِ وانيِن واألْ ى القَ لَ عَ  اظِ فَ حِ ات الرشادية، والْ صَ اخِ الشَ  امِ زَ تِ ريِق، والْ الطَّ  وفِ رُ ظُ  اعاةِ رَ اِب معه، ومُ كَ وللرُّ 
ي فٌن هِ ، فَ ادةَ يَ القِ  اتِ قيَ الَ خْ يل أَ ثِ مْ تَ  تَحفَظُ لَهُ وِلغيرهِ السالمةَ واألماَن، وتَضمُن له العودةَ السالمةَ ألُسَرتِه، كما أَنَّ على السائقينَ 

 وذوٌق وأخالٌق.
ولتكْن َمْرَكباتنا آلةَ بِناء  وطني  وإنساني  تَحِملُنا إلى َشاِطِئ  .عليها فَْلنَُحافِظَ حظِة تهور  ي لَ إِنَّ الحياةَ أَْغلَى ِمْن أَْن تُهدََر فِ      

 ًل إلى ِضفَاِف الُحزِن واألَلِم والِحرَماِن. األمانِ 
 باختيار اإلجابة الصحيحة. (١٨-٩)من بعد قراءتك للنص السابق أجب عن األسئلة التالية 

٩ 
الراحة واألمان في وسائل تنقله لتوفير الوقت والجهد والمال" العبارة السابقة تلخص "يسعى النسان لتوفير سبل 

 الفقرة:
 .الرابعة د .الثالثة ج .الثانية ب .األولى أ

 

١٠ 
 تحدثت الفقرة الثانية من النص عن:

النجازات العظيمة  أ
 .لإلنسان

سبل الراحة واألمان  ب
 .في المركبات

القواعد واألنظمة  د .الماديةاألضرار  ج
 .المرورية

 

١١ 

 .قاب"ا على الرِّ ا مسلطا سيفا  "لتشكلَ  لمقصود بالصورة الجمالية التالية:ما ا
حوادث السير كالسيف  أ

 .ط على الرقابالمسلّ 
قطع الطريق  ب

ط كالسيف المسلّ 
 .على الرقاب

السرعة الزائدة مثل  ج
ط على السيف المسلّ 

 .الرقاب

األنظمة المرورية  د
ط مثل السيف المسلّ 

 .على الرقاب
 

١٢ 
 " درهم وقاية خير من قنطار عالج" عالَم تدل العبارة السابقة؟

الوقاية بعد وقوع  ب .المال خير من العالج أ
 .الضرر

الوقاية قبل وقوع  ج
 .الضرر

إغفال ربط حزام  د
 .األمان

 

 معنى كلمة حيازة: ١٣
 .قبول د .رفض ج .ترك ب .امتالك أ

 

١٤ 
 ؟مركباتنا آلة بناء وطني وإنساني كيف تكون

اًلهتمام بالسيارات  أ
 .واآلًلت

بناء المنظمات  ب
 .النسانية

تطبيق األنظمة  ج
 .المرورية

 .الدفاع عن الوطن د

 
 
 
 

١٦من  ٣  
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١٥ 
 ؟كما ورد في النَّص مضاجع ماليين الناس ويسلبهم البسمة ما الذي يقضُّ 

حوادث السير  ب .ازدحام الطرقات أ
 .اليومية

 .الحروب د .خسارة الممتلكات ج

 

١٦ 
 ؟باعتقادكوأنت تقود سيارتك وقع أمام نظرك حادث مروري، ما سببه 

إغفال ربط حزام  أ
 .األمان

إنتهاء سريان  ب
 .رخصة القيادة

تأخر الشخص عن  ج
 .موعده

قطع الشارة  د
 .الحمراء

 

١٧ 
 من الثقافة الحديثة ألخالقيات القيادة:

الجبار على األنظمة  أ
 .المرورية

حقوق القيادة ما لي  ب
 ي.وما عل، 

من الغرامة  اًلحتراز د .الخوف من السجن ج
 .المالية

 

١٨ 
 فما العبارة المناسبة لهم:، اآلباءإذا كنت تريد تصميم ًلفتة مرورية تخاطب فيها 

انتبه لإلشارة " ب ."أسرتك بانتظارك" أ
 ."الحمراء

ًل تخسر حياتك في " د ."ًل تتهور يا بني" ج
 ."دقيقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٦من  ٤  
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 الرياضةُ والصحةُ النص الثالث: 

، فَقَد كاَن الجسِم السليِم"، ِمْن ُهنا جاَء اهتماُم النسان ُمنذُ الِقدَِم بالرياضةِ يقوُل الُحكماُء: "العقُل السليُم في 
ا تربوياا ترويحياا لحياتهمظَ نِ  تبرُونَهاةا عالجيةا، وكانوا يَعْ لَ سيْ ةَ وَ اضَ يَ استخدموا الرِّ  الصينيون القدماء من أوائِل الذينَ   .اما

اعنةُ رَ واهتمَّ الفَ  .بِر، فمارسوا ُركوَب الخيِل والِفيلِة، والُمصاَرعةِ ياضاِت التي تعتمدُ على الصَّ ا الُهنودُ فَقَد اهتموا بالرِّ أمَّ 
حكِم، وكانوا يُِعدُّون أطفالهم ياقةَ البدنيةَ شرطاا من شروِط الُ اللَّ  تَبَروااعْ بها؛ ألنَّها جزٌء من التعاليم الدينيِة عندَهم، و

 متْ اتسَ رُس والروماُن بالتربيِة البدنيِة بدافع  َعسكري ؛ لعداد األوًلِد ليكونوا محاربين، فَ كما اهتم الفُ  .بدنياا وحربياا
 رياَضاتهم بالقوةِ والعدوانيِة والقسوةِ.

النساَن يُسأَُل  إِنَّ فِس، فحثَّت على اًلهتماِم بالجسِد، إذْ ت رسالةُ السالِم توازناا بين الَجسِد والعقِل والنَّ وقد َحملَ 
، الخيلِ  وركوبُ  والسباحةُ  بالرياضة، ًلسيَّما الجريُ  -رضوان هللا عليهم  -واهتمَّ الصحابةُ  ،أماَم ربه عن صحتهِ 

، تتماشى وروحُ بالِ ورمي النِّ  السالم وتعاليمه التي تُْعنَى بتربية الجسوم والعقول  ؛ لما فيها من فوائدَ بدنية  وصحية 
 .والنفوس
 ، وركوبُ باحةُ ، والسِّ المختلفةِ  ويةِ رَ الكُ  كثيرة؛ منها المشي، والجري، ورفع األثقَال، واأللعابُ  للرياضِة أنواعٌ        
يختاَر منها ما يُناسُب قدرته، وعمره، وظروفه ، والشطرنج...، إذ يُمكُن لإلنساِن أَْن ، والتزلجُ ، والمصارعةُ الخيلِ 

 الخاصة.

، منها ما نَعلَُمه، ومنها ما نَجَهلُه، ومن هذه الفوائد: أنَّها تُْبِقي القلَب في الجسدِ  لصحةِ  جمةٌ  دٌ وللرياضِة فوائُ 
ِل باألُكسج ، فَُكلَّما مارس النساُن الرياضةَ ازداد ضُخ الدِم الُمَحمَّ َ مِ ين والغذاء إلى جَ حالِة نشاط  دائم  مه، سْ جِ  اءِ حَ نْ يع أ

ُر ، وتؤَ ضالتِ ى تقويِة العَ لَ اجي، والرياضةُ تعمُل عَ وهذا ُمهٌم لمرضى القلب؛ لحمايتهم من جلطات الشريان التَّ  ّخِ
ا ُمعَ  ذلك أَنَّنا نشاهدُ  ثالُ الشيخوخة، ومِ  أعراضَ  ا أشخاصا ، علما أَنَّ أعمارهم قد مَّرين، وًل يعانون من أيِة أمراض 
ي الِعظاَم وتَحمي من هشاشتها، بالضافِة إلى ذلك فإنَّ الرياضةَ والسُّ ياضَ عقدها الثامن، كما أنَّ الرِّ  جاوزتْ  منةَ ةَ تقّوِ

سبِ د الجسدَ، وتُحافُظ على الوزِن الُمناحِرُق الدُهوَن، وتشّ ِضداِن ًل يَجتمعاِن؛ فالرياضةُ تُحافظ على الرشاقِة؛ ألنَّها تَ 
 .لإلنسانِ 

 باختيار اإلجابة الصحيحة. (٢٨-١٩)من بعد قراءتك للنص السابق أجب عن األسئلة التالية 

 اهتم الهنود برياضات تتعلق بـ : ١٩
 .الصبر د .العالج ج .الحرب ب .التعاليم الدينية أ

 

 ال ( هو :بَ معنى كلمة ) نِ  ٢٠
ِ  د .هامالسِّ  ج .جارةالحِ  ب .ثقالاألَ  أ  .العصّي

 

٢١ 
 الفكرة في الفقرة الثالثة هي:

قلة أنواع الرياضة  أ
 .المناسبة

إمكانية انتقاء أنواع  ب
 .الرياضة

ا را مْ عُ  صُ خُ الرياضة تَ  ج
 .وقدرات محددة

كثرة أنواع الرياضة  د
 .يصعب اًلختيار

 

 سبب اهتمام الفرس والرومان بالرياضة هو : ٢٢
 .عدوانيّ  د .عسكريّ  ج .صحيّ  ب .تعليميّ  أ

 

 : ياضة لمرضى القلب فيتكمن أهمية الرّ  ٢٣
 .تقوية العضالت د .الحماية والسالمة ج .تأخير الشيخوخة ب .الجسم بناء أ

 

 على: لُّ دُ الرشاقة مفهوم يَ  ٢٤
 .الثقة بالنفس د .الوزن المالئم ج .زيادة الوزن ب .حرق الدهون أ

 
 
 

١٦من  ٥  



  ٠٥نموذج رقم                  ثالث متوسط    –: اختبار القراءة ولالقسم األ
 

٢٥ 
 : )الرياضة والسمنة ضدان ًل يجتمعان( والسببُ 

الرياضة سبب  ب .السمنة سبب للرياضة أ
 .للرشاقة

الرياضة سبب  د .الثقة سبب للوزن ج
 .للسمنة

 

 الفكرة الرئيسة في الفقرة األولى هي : ٢٦
 .ريخ الرياضةات د .الرياضة اممارسو ج .أهمية الرياضة ب .أنواع الرياضة أ

 

٢٧ 
 تجلط الدم في الشريان التاجي: أسبابمن 

 عدم ممارسة د .الشيخوخة ج .كسجينزيادة األ ب .ضخ الدم بقوة أ
 .الرياضة

 

 كم:ا من شروط الحُ اقة البدنية شرطا الليّ ْعتَبِرالشعب الذي يَ  ٢٨
 .الهنود د .الفراعنة ج .الصينيون القدماء ب .الرومان أ

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهى قسم القراءة                                                                  ال تنتقل إلى القسم التالي
                                                            حتى يأذن لك المعلم  

١٦من  ٦  



=

=============================================^Ï‡_oÿ^=fiå—ÿ=m_Îó_Íàÿ^=á_gk~^=W–=æãÈk‹=pÿ_n=========================================∂=uÖÈMR=

N=

ÌÈkÆ=”ËÑ·ì=Ÿƒ=NN=Ô–_�f=IÚ^àπ=ËNN=IÚ_–áâ=ËNN=IÚ^àò~=ËNN=IÚ^àÕì=l›–áË=_–_�gÿ^m=‚‹=⁄‘=„Èÿ=‚‹=
N=≥d=NN=K^ÖeÃ=lgwã=Ô–_�f=ÓÑv^Ë=�_ÎÛ^Èêƒ=‚‹=·îÿ^I”ËÑ=_›Ã=€_›kv^=„`=’jË`=Ú_–áâ=„È==fi–àÿ^=⁄›¢T\=

 أ
١٦

٤٤
 ب 

١٥

٤٤
 ج 

٧

٢٢
 د 

٧

١١
 

O=

mÉ^á`=Ñ·‰=„`=¸µ=Ú_‡ˇ^=Ïÿ_kÿ^=Ú_ª_fI=Ã›_=Ï‰=ÔÎ›‘=Ú_ª^=;ÿ^=_Âr_k¢\=

=
`=S=éQ=ø=i=S=éP=ø=u=NO=éP=ø=É=NO=éQ=ø=

P=

=
^Öd=„_‘=€Èù=áÈã=Ô—ÍÑv=ÔŸÎ�kå‹=⁄’êÿ^==R==T=======J====P=N=====ÊóàƒË==R==T==========HP=N====I==

„eÃ=Ôv_å‹=Ô—ÍÑ•^W====
`=TS=i=NSO=u=NMRS=É=NPVQ=

Q=
=Ñ·ƒ=Óá_Îã=Ôƒàã=Ôƒàåÿ^=lgo‹=¬ÕÆFUR==„_î—‡=Ë`=ÓÉ_Íäf=éLfiŸ‘R=EéLfiŸ‘I=^=ÁÜ‰=‚ƒ=2≈Í=Ô›Î—ÿ_f=Óá_g≈ÿ

WÏŸÍ=_›‘=Ô—Ÿ�ª^=
`=UR R é  i=UR R é  u=R UR é  É=R UR é  

R=

=
=Ïó_Íá=ÌÉ_‡=Ω=◊^3è˘^=à≈ãSRMM=�̆ _Íá=yfá=håÆË=IRB=�É=€_v=Ω�Ã�∆=� Ÿgª^=`ù_å–�_=�ÔÍàÂè®=∆ÃÉ=^Öd=I=Ñ›

OMMM=�̆ _Íá=�å–Ë=I≥Ë`=Ô≈ÃÉIÏ—gkª^= Ÿgª^=æ=Ã=fi’dÏÿ_∏=\ÌÉ_·ÿ_f=◊^3è˙ÿ=Ê≈ÃÉ=_‹=
`=SUOR=€_Íá=i=SOTR=€_Íá=u=QTOR=€_Íá=É=OOR€_Íá=

S=

Í^äª^=‚‹=ÉÑ≈f=∆k›kÍË=Ô’Ÿ›ª^=ià»=€_6=EflÈÎ‡F=«Ëàê‹=∆—Í=|ÿ=‚’∑=Ê‡`=_Â·‹=ÓÑÍàÕÿ^=_TMB==%_≈ÿ^=„_’ã=‚‹
=€˙~=∆–È›Ÿÿ=€ÈìÈÿ^U=�Í=Kî–`=Ñw‘=m_ƒ_ã�g≈Í_gkª_f=÷ÿÖ=‚ƒ=àWÔ·=

====
`=ÓÑ‹=ÔŸvàÿ^==<==Um_ƒ_ã=i=ÓÑ‹=ÔŸvàÿ^==≤  Um_ƒ_ã=u=ÓÑ‹=ÔŸvàÿ^==>==Um_ƒ_ã=É=ÓÑ‹=ÔŸvàÿ^==≥  Um_ƒ_ã=

T=

=Óá_ã=ÑÍàj=Ú^àè=ÔÿË_ù=íàÕ‹=⁄’êÿ^=ÔŸÎ�kå‹Õ•=_Âkv_å‹=I=uà£=⁄QM=à�‘Üj=∆�kåj=%=K_�≈fà‹=^�3‹==€Èù
�·’ÿË=I_ÂóàƒË=ÔÿË_�ÿ^=ÑÍäÍ=_7Èù=„`=mà�‘Üj=_ÂV‚ƒ=fl==ï—·Í=_ÂóàƒË=I‚�Î≈‹=É�ÑƒVfl=KÊåÕ‡=É�Ñ≈ÿ^=‚ƒ=

�„eÃ=W_›‰=ÔÿË_�ÿ^=úàƒË=€Èù==
`=NPfl=I=NNfl i=NNfl=I=Ofl u=OVfl=I=OMfl= É=OM=fl=I=Ofl 

=

=

=

=
من



=============================================^Ï‡_oÿ^=fiå—ÿ=m_Îó_Íàÿ^=á_gk~^=W–=æãÈk‹=pÿ_n=========================================∂=uÖÈMR=

U=

=⁄’êÿ^=ΩÁ_‡É`=WÔŸŸ¡ª^=Ô—�·ª^=Ôv_å‹=

=
 OHOH=éRQسOHU==éJNR=É=Oس=OJ=U=H=éNR=u=Jس=OHOV=H=éPV=iس=`

V=

á`=Ô≈�–=Ú^àêÿ=ÊåÕ‡=l–Èÿ^=Ω=ÉÈ—·ÿ^=4ÃÈj=Ï‹_ãË=‚∑`=`Ñf=_›Â·‹=⁄‘=„_‘Ë=Kú_n=�_…Ÿg‹=àÃÈÍ�_kf==⁄oµË=àÂè=⁄‘
W„_kÿÉ_≈ª^=====Z=flPQMM==HNTR==Z=é=I=„OSRM==HONM=„=

=Ω=_‰^à�ÃË=;ÿ^=ÉÈ—·ÿ^=ÔÎ›‘F„E=flF=pÎv=I�̂àÂè_ã=ÁàÃË=_‹=EéF=⁄oµË=I‚∑`=ÁàÃË=_‹=⁄oµ=E=m˘É_≈ª^=ÌaÃ=IÏ‹
‹=„_·n˘^=_‰àÃË=;ÿ^=EmF=ÔÎŸ’ÿ^=ÉÈ—·ÿ^=ÔÎ›‘=⁄oµ=ÔÎj˝^�_≈\=

`=m=ZSNRM=HQUR„=i=m=ZOVOR=HPUR„=u=m=ZPSNM=HPUR„=É=m=ZSMRM=HPUR„=

NM=
ÑrÈÍ=Ω=∆·î‹=S=m^ÑÿÈ‹=tk·j=TRMM=ø^Ë=^Öd=Œ–Èj=fi‰Ñv`=‚ƒ=⁄›≈ÿ^=eÃ„=ÔÎ›‘=_‹=Êsk·j=m^ÑÿÈª^W=

`=RMMM=i=RRMM=u=SORM=É=TMMM=

NN=
‚’∑=⁄Îoµ=«_Õjá^=ÓäÕ–=éàÃ=Ω=”_gã=är^È•^=fÔÿÉ_≈ª_=«==ZJR„O=HR=‚‹äÿ^=⁄oµ=E„F=pÎv=„oÿ_feÃ=Ï‡^È„==Óá_g≈ÿ^

=⁄‹^Èƒ=iàó=⁄ì_v=ÓáÈì=Ÿƒ=ÓäÕ—ÿ^=«_Õjá^=⁄oµ=;ÿ^`WÏ‰=ÔÎÿË=
=HNEنFJ=نHRE=É=R=نFR=نHNE=u=JنFنHRE=i=RنFRن=`

NO=
�–�åd=ÔÍàÛ^É=Ó4�Ã=l›=≥S=‘=^Öd=IÔÍË_åk‹=∆�–Èÿ^=Ô≈�—ÿ^=ÔŸk‘=l‡_=ÓÑv^NU=eÃ=fir�„=µ=;ÿ^=ÔÿÉ_≈ª^=ÔŸk‘=⁄o

WÏ‰=ÔŸ‹_‘=Ó4�Õÿ^=
`=NUé=ZNMU=i=NUé==ZS=u=Sé=ZNU=É=é=ZNUCS=

NP=

tk·Í=∆·î‹=`q_n=_‹=⁄—Í=˘=‚ƒ=ORMMM=ÔÿË_ù=�ÍÈ·ã_=¬vÈÿË=`„=VU=B=_Â·‹=4»=KÔgÎ≈‹=^=_‹Ñ•=‡É˚^=ÉÑ≈ÿ=�ÿ^m˘Ë_=
\ÔgÎ≈ª^==

====
`=OQRMM=Ÿƒ=˚^⁄–=i=OQRMM=Ÿƒ=˚^ào‘=u=RMM=ÔÿË_ù=ƒŸ=‘˚^ào=É=RMM=ÔÿË_ù=

NQ=
^Öd=_‡Éâ=€Èù=∆Ÿó=∆fà‹=á^Ñ—¥=RMBI=_›Ã=á^Ñ—‹=ÓÉ_Íäÿ^=Ω=\Êkv_å‹=

`=ORB=i=NORB==u=NMMB==É=OORB==

NR=
�ƒÈ·î‹=ÔÃàêª^=Ôg≈’ÿ^=i_f=„_‘=^Öd_=‹^=h‰Üÿ^=‚`=⁄Î�kå‹=ÔÙÎ‰=Ÿƒ=ïÿ_¶kÿ^=ÁÉ_≈f=ÔÎgÍà—P{O=Ë=flN{T=fi’Ã=Kfl

\Áà�–=€Èù=====
`=NP{N=fl=�gÍà—j_=i=R{Q=fl=�gÍà—j_=u=V{U=fl=�gÍà—j_=É=P{Sfl=�gÍà—j_=

NS=
Ò3è^=⁄rá=m_ƒ_ã=Ô›Î—f=NMMMM€_Íá=_Âƒ_fË= Ÿg¥=NOMMM=I€_ÍáeÃ^Ö=„_‘=Êüá=Ω=‘⁄=Ôƒ_ã=È‰=NMM=€_Íá=
fi’Ã=ÉÑƒ=m_ƒ_åÿ^=;ÿ^=\_Âƒ_f===

`=OM=i=OMM=u=NOMMM=É=NMMM=
=

=
من



=============================================^Ï‡_oÿ^=fiå—ÿ=m_Îó_Íàÿ^=á_gk~^=W–=æãÈk‹=pÿ_n=========================================∂=uÖÈMR 

NT=
=l‡_‘=^ÖdÔ‹Ñ—‹=ÇËá_ì=Ï–áË=ÔoŸo‹=⁄’êÿ^=«È›ß=€Èù=ÊjÑƒ_–=Êƒ_Õjá^Ë=ÌË_åÍ=NQfiã==IÊkv_å‹Ë=OM=fiãO=K

ÃÈ‰=_›=⁄ì_v=}àù=ÓÑƒ_—ÿ^=‚‹=«_Õjá˘^؟=
`=V=i=U=u=T=É=S=

NU=
œàîÍ==Ñÿ_~SM=�̆ _Íá=ÔgrÈÿ=á_�Ãˇ^=€˙~=K«Ègã˚^=Ãfi’=œàîÍ=€˙~=flÈÎÿ^=\Ñv^Èÿ^=

=
٤٢٢ أ

٥
٣٠٢ ب 

٥
 ٨٫٦ د ٦٠٫٤ ج 

NV=

⁄’êÿ^=Á_‡É`=yóÈÍ=àº=fi¡k·‹=‚‹=∆Î∏=Êj_‰_°^=•IÔ—ÍÑ=Óá_g≈ÿ^=;ÿ^=⁄oµ=Ôv_å‹=^à›ªW=

=
`=VCT i=سO=HSP u=س٤O=HPO=س É=QسO=HPO=H=éSP 

OM=
ÔƒÈ›ß=‚‹=áÈÎ�ÿ^=fiÂÍÑÿ=á_—f˚^Ë=٢٠=ã`á�_=Ë٥٠=�á�r�̇I=Ãfi’=�Óà—f=Ω=.^\ÔƒÈ›=

`=OM=i=NR=u=NM==É=R=

ON=

⁄›Æ=tÍàÂì=ÉÈ–Èÿ^=Ω=Óá_Îã=QR3ÿ�̂=‚‹=ÉÈ–Èÿ^I=÷ŸÂkåj=Óá_Îåÿ^=U{R=�3ÿ^=‚‹=ÉÈ–Èÿ^=⁄‘=NMM=�3‹ÈŸÎ‘^f=Km`Ñ=
=_ÂkÃ_å‹=ÔŸváPRM=�3‹=ÈŸÎ‘^I==ÉÈ–Èÿ^=tÍàÂì=„_‘=Ñ–Ëkº�_ÙŸ=ÉÈ–Èÿ_fI=ÔÎ›‘=_‹=ÉÈ–Èÿ^==tÍàÂîÿ^=Ω=ÔÎ—gkª^

ÿ^=ÔÍ_Â‡=Ñ·ƒ\ÔŸvà=
`=OV{TR=i=OQ{TR=u=NS{OR=É=NR{OR=

OO=
^Öd==Iñ=É^Ñƒ˚^=æãÈk‹=„_‘NSINUINO==ÌË_åÍNR=I\ñ=Ô›Î–=_›Ã=

`=NT=i=NQ=u=NP=É=NM=

OP=

`ÑrË=Ô›Î–==Ié�›Ÿƒ=Ï‰=≤≈fàª^=Ôv_å‹=„af=_٩fiã=�≈fà‹_=Ë=١٦=fiã=�≈fà‹_==

=
`=U=i=S=u=R=É=Q=

OQ=

”à…kåÍ=iÈg‡˚^=fi–á=)١(=Ω= ÍàÕj=ÿ^ÓÑv^Ë=Ôƒ_ã=tÍàÂîI=‡˚^Ëfi–á=iÈg=)٢(=”à…kåÍ=I≤kƒ_ã=ÿ^=‚‹=fi‘=l–È
=”à…kåÍj=≤fÈg‡˘^=ykÃ=Ñ·ƒ=tÍàÂîÿ^= ÍàÕ�_≈‹K==

=
===

`=٤٠=Ô—Î–É=i=٩٠=Ô—Î–É=u=٢٠=Ô—Î–É=É=٥٠=Ô—Î–É=

من



=

=============================================^Ï‡_oÿ^=fiå—ÿ=m_Îó_Íàÿ^=á_gk~^=W–=æãÈk‹=pÿ_n=========================================∂=uÖÈMR=

OR=
=

Ï‰_‹=Ôv_å‹=2‘`=∆fà‹=ÌÈÆ=ÊŸ~^É=ÓàÛ^É=Œî‡=–_‰à�=Q=\fiã=
`=SQ=i=PO=u=OQ=É=NS=

OS=

=
”ËÑ·ì=ÊÿÈù=OM=fiã=ÔóàƒË=Sfiã=Êƒ_Õjá^Ë=NM=fiãI=‰=_‹È=’ª^=‚‹=‚’º=ÉÑƒ=2‘`=^Ü‰=Œìàÿ=m_g≈

=”ËÑ·îÿ^�›Ÿƒ_==Ñv^Èÿ^=h≈’ª^=∆Ÿó=€Èù=„afN{QV=\fiã==
`=PTV=i=PSM=u=PQV=É=PNO=

OT=

=
b=Œê’ÿ=∆·î‹=Ω=Ôÿ=lrà~`=m_sk·ª^=‚‹=hÎ≈ª^OB=`=_‹=ÉÑƒ=„_‘=^ÖeÃ=I_ÂÎŸƒ=à‹=_º=Êkrà~S==fi’Ã=I“ÍÉ_·ì

=Ÿƒ=mà‹=;ÿ^=“ÍÉ_·îÿ^=ÉÑƒ˝^\Ôÿ=
`=SMM=i=PMM=u=SM=É=PM=

OU=

=
=Ú^àè=Ñ›®=É^á`S=�̆ _—jàf=fisŸ‘=^=fl^àrÈŸÎ’ÿ^=à≈ã=„`=l›Ÿƒ=^ÖeÃ=Ñv^ÈÿS=�̆ _ÍáI==Ò3è^=_›Ÿ‘=Ê‡`ËO==fisŸ‘

=Ÿƒ=⁄îvN=\∆ÃÑÎã=fi’Ã=I�_‡_ß=fisŸ‘=
`=PS=i=OQ=u=NR=É=NO=

OV=

=
=^Ñƒ_‹=€_‹=‚‹=Ê≈‹=_‹=œàîf=Ñÿ_~=fl_–NMB==œËàî‹=⁄o∑=ÌÜÿ^= Ÿgª^=‚‹`=ÊÎ~`eÃ=IÑπ=^Ö`=œËàî‹=„_‘=Ñπ

NSM=�̆ _Íá\Ñÿ_~=∆‹=„_‘=ÌÜÿ^= Ÿgª^=_›Ã=K=
`=NTMM=i=NSMM=u=NRMM=É=NQMM=

PM=

=
=WÔÎÿ_kÿ^=m_ráÑÿ^=Ÿƒ=m_Îó_Íàÿ^=á_gk~^=Ω=Ñÿ_~=⁄îvVIVIUINMIV=Iÿ^=á_gk~˘^=Ω=Ü~`=^ÖeÃ=éÉ_åNM==m_ráÉ

\4…kÎã=ÌÜÿ^=é_Î—ª^=_›Ã=
`=ÒÑª^=i=€^È·ª^=u=æÎãÈÿ^=É=æãÈkª^=

=

=

=

=

 àÿ^=fiå–=Âk‡^m_Îó_Í ^=≥d=⁄—k·j=˘_kÿ^=fiå—ÿ=Ïÿ=
^=÷ÿ=„ÖaÍ=kv=fiŸ≈ª 

من



 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  

كبيرة قوة التماسك  ج 
 .اجد  

تأخذ شكل اإلناء  د 
 .الموضوعة فيه

٣ 

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

محلول ممزوج من  أ 
 .مواد صلبة

محلول ممزوج  ب
من مواد صلبة 

 .وسائلة

 ج 
محلول ممزوج من 
 .مواد غازية وسائلة

محلول ممزوج من مواد  د
 .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  

 

-حرارية  -وضع ب  وضع. –حركية  أ 
 وضع.

 –وضع  –حركية  ج 
 حركية.

 وضع. –حركية  –وضع  د 

 ١٦من  ١١
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٩ 

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

 

 .د  النقطة د  .النقطة ج ج .النقطة ب ب  .أ  النقطة أ 

١٠ 

 القوانين التالية تمثل حركة الطيور أثناء تحليقها؟ أي  

قانون نيوتن  ب  .قانون نيوتن األول أ
 .الثاني

 .قانون الجذب العام د  .قانون نيوتن الثالث ج

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  

إذا كانت الصفة  أ
 .بمتنحية في األ

إذا كانت الصفة  ب
سائدة نقية في 

 .األم

إذا كانت الصفة  ج 
 .ممتنحية في األ

إذا كان كال األبوين يحمل  د 
 .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  

امتصاص  ب  .تبادل الغازات أ 
 .عامهضم الط   د .ترشيح البول ج  .عامالط  

١٦ 

 ما السبب في قلة الحشائش في الغابات المتشابكة الكثيفة؟

قلة الضوء الذي  ب .قلة الماء في الغابة أ 
قلة األمالح في  ج  .يصل إليها

 .االحتطاب الجائر د  .التربة

١٧ 

 ما سبب تغير شكل القمر بصورة منتظمة في كل شهر؟

حول األرض تدور  أ 
القمر يدور حول  ب  .محورها

القمر يدور حول  ج  .محوره
 .حاب يغطي القمرالس   د  .األرض

١٨ 

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

عند زيادة العدد يقل  أ 
 ب  .التوهج

يبدأ التوهج 
بالتناقص 

التدريجي إلى أن 
 .ينعدم مع الوقت

 ج 
كلما زاد عدد 

المصابيح الموصولة 
 .زاد التوهج

ال يتغير توهج أي مصباح  د
 .مهما زاد العدد

١٩ 

 :تسمى الدائرة الكهربائية التي لها مجال مغناطيسي

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

 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؟

 تغير ب .تغير كيميائي أ 
 .تغير فيزيائي د  .تغير حيوي ج .حيوكيميائي

 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 )

 

درجة   ٢٥ ب  .درجة مئوية  ٨٠ أ 
 .درجة مئوية  ٦٠ د  .صفر درجة مئوية ج  .مئوية

٢٤ 

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

زيادة نسبة ثاني  أ
 ب  .أكسيد الكربون

تثبيت البرق 
للنيتروجين 
الجوي في 

 .التربة

امتصاص األشجار  ج 
تحرر الطاقة الحرارية من  د  .للحرارة

 .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 

الباذنجان +  ب .الجزر+ الملفوف أ 
 .الجزر + البامية د  .البامية + الباذنجان ج .القرنبيط

 ١٦من  ١٥
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٢٧ 

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

أمالح  لعدم توفر أ 
لتوفر المواد  ج  .لتوفر الماء ب  .بكثرة

 .األسماك بكثرة وجودلعدم  د  .الضرورية لنموها

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

العمليات  ب .البناء الضوئي أ 
 .الحركة د  .إنتاج الحرارة ج  .الحيوية

٣٠ 

 ما العوامل التي تساعد حيوان اإلسفنج على التغذية بالتصفية؟

عدم وجود أجهزة  أ 
 .مكانهثابت في  د  .يتكاثر بالتجدد ج  .سهولة التنقل ب .متخصصة

 انتهى االختبار

 ١٦من  ١٦



  ة/.كرملا تارا%تخالا
  "طسوتم ثلاثلا فصلا"

  ه١٤٤٠ نا%عش ٩ دحألا موي جذومن
 ٠١ جذومنلا مقر

 :ةNنمزلا ةدملاو را%تخالا OPس ةNلآ

 طاشUلا
 ةءارقو ةئيهتلا

 تامNلعتلا

 مسقلا aع ة_اجإلا
 لوألا

 تاNضا/eلا
ةحاOgسا

 مسقلا aع ة_اجإلا
hiاثلا

j 
 ةءارقلا

 
 ةحاOgسا

 مسقلا aع ة_اجإلا
 ثلاثلا
 مولعلا

 ةقNقد ٤٥ ةقNقد ١٥ ةقNقد ٤٥ ةقNقد ١٥ ةقNقد ٤٥ قئاقد ٥ نمزلا

 

 را%تخالا تامNلعت

اقالطإ ةلئسألا ةقرو aع بتكت ال •
v

 .ة_اجإلا ةقرو عم اهمNلسxب مقو 
�i را%تخالا جذومن مقرو ة��لطملا تاناNبلا ة_اتك َسUت ال •

j ة_اجإلا ةقرو. 

 :ماسقأ ةثالث نم را%تخالا نوكتي

 .لاؤس ٣٠ نم نوكت/و تاNضا/eلا را%تخا لوألا مسقلا•
hiاثلا مسقلا •

j لاؤس ٢٨ نم نوكت/و ةءارقلا را%تخا. 
  .لاؤس ٣٠ نم نوكت/و مولعلا را%تخا ثلاثلا مسقلا •
�i ةحNحصلا ة_اجإلا aع ملقلا_ لNلظتلا_ مق•

j حيحصلا باوجلل ةصصخملا ةناخلا. 
  .دحاولا لاؤسلل �Piتباجإ لNلظت زوج� ال•
 .ةلئسألا عيمج aع ة_اجإلا بج� •
 .ةثالثلا تارا%تخالل ة_اجإلا ةقرو سفن مدختسا •

 م+لعتلا ةرازو
 ر34طتلاو ط+طختلا ةلا-و

 ءادألا سا+قو ةدوجلل ةماعلا ةرادإلا

۱من۱۲



10وج  من  متوسط   ثالث  –قسم األول:اختبار الرياضيات ال         

0

 3، 2، 0، 1لى: مان عند إجراء جتربة إلجياد احتمال احلصول عالنتائج اليت حصل عليها سليالتمثيل البياني يبّين 
 ؟لقادمةاة لى ثالث صور يف الرمياحتمال احلصول ع ما مرة على األرض. 22صور عند إلقاء ثالث قطع نقّدية 

 1 أ
2

 1 ب
3

1ج
1د 22

11 

2

وجبة ، وتكلفة جتهيز الريااًل 0011تكلفة التجهيزات األولية  وكانت نك بدأت مشروعًا لبيع املأكوالتافرتض أ
د( هو:واإليرادات )ة الكلية )ك( . النظام الذي يعرب عن التكلفريااًل 31، وسعر بيعها ريااًل 21الواحدة )س( هي 

أ
س21+  0011= ك
 س31= د

ب
س31 - 0011ك= 
 س21د= 

س31+  0011ك= 
 س21د= 

د
س21 - 0011ك= 
 س31د= 

3

ذه القطعة؟مت سعاد قطعة زجاجية كما يف الشكل اجملاور. ما حميط هصمَّ

018د69011ب88أ

4
 ،( 4+س3بعداها ) س ، وس يساوي حميط أرض مستطيلة الشكل 3إجا كان حميط أرض مربعة الشكل بعدها 

 فإن س تساوي:
 2 أ

5
 2 ب

3
4 د2 ج

0
عن كل ساعة  ريااًل 21مضافًا إليها ريااًل  01جرة العامل الغرف، إجا كانت أ ىحدإتريد مها تركيب خزانة يف 

 إجا استغرق العامل ساعتني ونصف؟ ةعمل بعد الساعة األوىل، ما تكلفة تركيب اخلزان
ريااًل 81دريااًل 61ريااًل 011بريااًل 001أ

9
 سنتني عدب وكانت قيمته خطية بصورة ينخفض سعره نأ علمت فإجا ،ريااًل 4٤٤٤ بقيمة حاسوبًا روان اشرتت
 ره؟سعالسنوي يف  االخنفاض مقدار فما ،ريااًل 25٤٤

ريااًل15٤٤د ريااًل٠5٤  ريااًل125٤ب ريااًل25٤٤أ

سم 41

سم 28

سم 8

۲من۱۲
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7
كجم بزيادٍة أو نقص كجم واحٍد. 0إجا كان الوزن الطبيعي الصحي لألرنب هو 

 ي:املتباينة الصحيحة اليت متثل األوزان غري الصحية لألرانب ه
1| =  5| س + د1 ≤ | 5| س + 1 ≤ | 5 -| س ب5 ≤ | | سأ

8
ع سعر تذكرة جلمي ريااًل 01 ريااًل للساعة الواحدة باإلضافة إىل 001إجا كانت رسوم جلسة ترفيهية يف منتجٍع ما 

 :عيدكرة ألعاب البنه فإن إمجالي ما دفعه سألعاب املنتجع، فإجا حجز سعيد جلسة ملدة أربع ساعات مع تذ
ريااًل 811دريااًل 701ريااًل 901بريااًل 911أ

6

حد ضلعي فإجا كان القص موازيًا أل، سم 3لقائمة فيه زاوية من مثلث قائم الزاوية طول كل من ضلعي ا سارةت قُص
جلزء املتبقي من املثلث ل مساحة افالعبارة اليت متث ،القائمة، وطول اجلزء املقصوص من ضلع القائمة اآلخر )س( سم

هي :

سأ
3
2

 + 9
2

2سب 1

2
 −  9

2
ج

9

2
 − س

3

2
س3+  9 د

01

 ،ريااًل 2220ن الطابع الذي سيلصقه على كل رسالة يريد خالد أن يرسل عددًا من الرسائل بالربيد، علمًا بأن مث
ن تبني عدد الرسائل اليت ميكن أ العبارات اآلتية ريااًل، أيُّ 26270كما يريد أن يرسل طردًا بريديًا أجرة إرساله 

 ؟ريااًل 01يرسلها خالد إجا كان املبلغ الذي رصده لذلك هو 
01 < س2220+ 26270د01 ≤ س2220+ 0126270 > س2220+ 26270ب01 ≥ س2220+ 26270أ

00

؟ حتتاجها اليت املاء كمية امف ،باملاء التالي اإلناء متأل أن هند أرادت

ط 4س 02دط 3س 02ط 3س 9بط 4س 9أ

02

 ريااًل 21 لسجادل الواحد املرت سعر كان إجا ،ودهانه املدرسة لفرش مصلى ريااًل 911صحابه مبلغ أمجع حممد من 
 :حممد ما مجعه نإف

أ
 فقط للفرش يكفي

لدهانل يكفي وال
ب

 للفرش يكفي
 والدهان

فقط للفرش يكفيد لفرشل يكفي ال

۳من۱۲
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03
 2 عندما يوفر أمحد 

بنهاية الشهر . ريااًل 01مصروفه الشهري يكون لديه  0
من مصروفه الشهري؟ %81ما العدد املمثل ل 

70د01181ب020أ

04
،مئوية درجة41 للتسج النهار ساعات خالل درجات 8 الصيف مأيا أحد يف ازدادت احلرارة درجة نأ خالد الحظ

احلرارة هلذا اليوم قبل الزيادة؟ درجة فما 
48د4832-ب32-أ

00
 فكم ،املاضي العام عن الفرتة نفس يف عبوة 201بـ  تقل وهي ،معينة فرتة يف عبوة 2931 مصنع نتا إ خط يبلغ

املاضي؟ العام من أفضل تا اإلن خط يصبح لكي للعبوات الكلي اإلنتا  يكون
عبوة 201 من أكثردعبوة2931 من أكثر  ةعبو 2881 من أكثربعبوة 2881 من قلأأ

09
 01 منه ىاشرت، ريااًل 31 بسعر والثاني ،علبًة 21 منه اشرتى ،ريااًل 00 بقيمة األول الدهان، من نوعني تاجر اشرتى
 بالريال؟ اخلليط من الواحدة لعلبةا فما سعر ،معًا الكميتني خبلط قام إجا .علب

08د2106ب20أ

07

 4 ن االب ويدور كاملة دورة املضمار حول باأل يدور
 فكم م 011 املضمار طول نكا إجا الوقت، نفس يف املضمار 0

دورات؟ 3 كملأ قد باأل كان إجا االبن يقطعها اليت املسافة

411د0211811ب0011أ

08
.محبالق زراعتها وأراد ،مرتًا 42 يساوي الشكل، حميطها مستطيلة مستوية ًاأرض حممد اشرتى

 بالقمح؟ زراعتها حملمد ميكن اليت لألرض مساحة أكرب فما
440د001221ب42أ

06

ربعات؟امل بداللة بالشكل املوضح اخلماسي مساحة احسب

27د2628ب31أ

21
 جاإف ،ريااًل 3٤ لغبمب وغري اجمللد ريااًل 4٤ بلغمب اجمللد الغالف اج الكتاب تبيع حيث عرضًا املكتبات حدىإ تقدم
 اشرتاها؟ليت ا اجمللدة الكتب عدد فما كتب،  8لــ   مثنًا ريااًل 29٤ عبداحلكيم دفع

3د04ب9أ
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 ،تية هلذا احلوضوهو يفكر يف التصاميم األ حديقتهيف  حوضًاأن حييط بها  اخلشب، يريدمن  مرتًا 32 جنار لدى
 وض؟ أيهما غري مناسب لعمل هذا احلف

 أ

 

 ب

 

  

 

 د

 

22 
 ؟2ص+2فما قيمة     س ،  8 ، س ص= 9ص= +س  كانت جاإ
 21 د 91   61 ب 021 أ

23 

لة، فإجا ة جانبيًا لتكون طاولة واحدة طويوضعها مرتاص طاوالت مربعة الشكل، مت01َّيف مكتبة املدرسة  يوجد
ملمكن جلوسه فكم العدد األقصى ا ،اولة الواحدةيستطيع اجللوس على كل جنب للط ًاواحد ًاعلمت أن شخص

 ؟على الطاوالت مرتاصة
 22 د 39   41 ب 48 أ

24 
 0   عزيز يطلي

 0  السور يف الساعة الواحدة بينما يطلي ناصر   9
كم يستغرقا من السور يف الساعة الواحدة، ف  4

 ؟معًا نالوقت لطالء السور بأكمله عندما يعمال
 ةدقيق 12 و ساعتني د ةدقيق 2٤ و ساعتني   ةدقيق 24 و ساعتني ب ةدقيق 3٤ و ساعتني أ

20 
 2( 066)  - 2(211: )  املقدار قيمة

 368 د 366   4106 ب 4166 أ

29 
 مثنه يالذ حسن ثوب عن ريااًل 41 يقل بداهللع ثوب وكان عبداهلل ثوب عن ريااًل 01 يزيد بثمن ًاثوب فهد اشرتى
 فهد؟ ثوب مثن ماف. ريااًل 041

 61 د 011   021 ب 001 أ

27 
 تا ؟صناديق ثالثية ومخاسية فكم صندوق حي فوجد كراتكرة وأراد شراء صناديق حلفظ ال 09لدى فهد 

 3 د 4   0 ب 9 أ

28 
ة إىل د عدد األصناف الرئيسبات، إجا زابالت وثالثة أنواع مشرو ونوعني مقم يقدم وجبة الغداء بصنفني رئيسنيمطع

 مخسة فكم عدد االختيارات اليت يستطيع بها اختيار الوجبة؟
 02 د 21   31 ب 91 أ

26 
 ار حممد وأمحد وخالد معًا؟فما احتمال أن خيت ،العبني يف الفريق 01من  3إجا أراد مدرب اختيار 

1 أ

1٤٤٤
ب

1

12٤
ج

3

1٤٤
د

3

1٤

31 

 رأس: )غنم وبقر وماعز(  09مزرعة بها 
 دد املاعز؟إجا كان البقر ضعف عدد املاعز والغنم ضعف عدد البقر. فكم ع

    
 8 د 6   02 ب 09 أ

 

ياضياتانتهى قسم الر  لي لقسم التاال تنتقل إىل ا
 ملعلم حتى يأجن لك ا

٥من۱۲



 ٠١ مقر جذومنطسوتم ثلاث – ةءارقلا رابتخا :يناثلا مسقلا

 

أ :لوألا صنلا
+

أ َني
/

0ِّ
2  

ا
3

لا ُلفِّطلا َكسم
;

ا ِدDَْب Aُْ@ِغَّص
F

ذ ِهِّم
َ

ا ِةJَKLََلا تا
;

ثلاو ِةَتPِاNَل
ِّ

Dَلا ِباNَِلاDَبِا ،ِةVَل َمَس
+

نأل ٍّبُحYِ اَه
َّ

 اه
ت
َ

ذPَ َفلَخ ُكِلم
َ

ق ِثَّرلا fرَهظَملا ا
َ

نوُنَح اNًل
ً

فخ ا
َّ

قا
ً

ألاو fرِعاَشَملاYِ ا
َ

او ُلفِّطلا َلَخَد .fسoِساَح
F

قufvَط هُّم
ً

 ا
ظُم

;
دَ{ ُتلفُ{ ُهلعَج اَّمِم ,fساَّنلاYِ اًمِحَدْزُم اًمِل

َ
Pََو اvَدِقف

ُ
Pََع ِلفِّطلا ُنوُنُج َّنُج ,ِماَحِّزلا َطسَو ا�

+
ا 
F

 هِّم
او
3

ةلاح ُهتباص
َ

فَصَعَو ،ٍد{ِدَش ٍلاَعِفنا 
َ

ن ِهYِ ت
َ

غو ٍفوَخ ُتاَ��
َ

فDِنَع ٍبَض
َ

ف ،ٍة
َ

ألَم
ََ

�َملا 
+

�Yُ َنا
+

ال�fvَعَو ًءا
ً

 
خُ�َ{ َوPَُو

ُ
لَو ,اَهِنْضُح �ٕا َدوُعDِل اَهيِداَنvُو 

+
�َ{ ْم

/
ذ ْن

َ
ا َكِل

�
ت اَنPُو ..اًنِكمُم اًرم

َ
ق
َ

د
َّ

خيَش َم
ٌ

 ِلفِّطلا �إ Aٌ@بك 
قَو
َ

ل َلا
+

ا يAf@ِغَص ا{ َكDلٕا :ُه
F

د{ِدَج ا�م
َ

ة
ً

ن ,
َ

ةَِ��
ً

KLُْم و 
fق

َ
ة
ً

ا ,
�

ةقDن
َ

ثلا 
ِّ

Dَذا ،ِباPَنٕا اَهَعَم ْب
َّ

ا اه
F

 ،نآلا َكُّم
ل
+

�ْنَملا لفِّطلا َّنِ�
/

فَر بو
َ

ذPَ َض
َ

ا ِهDلع َنوُضfرعَ{ مهنٕا ،ضرَعلا ا
F

ا ا�م
F

لَو ,ىرخ
+

ا ىَرَي ُهَّنِ�
F

ا ُهَّم
3

 َلمج
ألا

ُ
او ِتاَهَّم

3
او َّنPَّزع

3
أل َّنهمظع

َ
ن
َّ

ا اه
F

�Pَ .هَّم
+

ذ
َ

ا اَ{ ُنَطَولا ا
�

§¦انب
ظَ{ 2

+
ا اًمْوَد ُّل

�
 .ْنا�َم زع

 
Yلاتلا ةلئسألا نع بجأ قباسلا صنلل كتءارق دعD١٤-١ نم( ة( YتخاDاجإلا راYحصلا ةDةح. 

١ 
 ؟مألا رهظم نا° فDك
قسانتم ب .اًخسVم أ

ً
ئ́@هم ج .ا

ً
قDنأ د .ا

ً
 .ا

 

٢ 
 .همأ نادقف دعY لفطلا ةلاح ْفِص

 .لمأ د .مالسVسا ج .̧@ص ب .علP أ
 

٣ 
 :لفطلا �عA@ب�لا خيشلا ضرع
الح ب .هعم ثدحتلا أ

ً
 Yال{د

ً
ةد{دج اYًاDث د .هعم ثحNلا ج .

ً. 
 

٤ 
�¾ ترهظ 2́¼لا ة�A@مملا ةمDقلا

 :صنلا 2
 سفنلا طNض ب اAP@غصل مألا ةNحم أ

 بضغلا دنع
 ام انيطعت ال ةاDحلا ج

 .دuvن
 نم مPأ رPوجلا د

 .رهظملا
 

٥ 
Yش َمNنعلا بضغلا تا��ن بتا�لا هD؟ةف 
 .با́@لا د .راَّنلا ج .حــــuvلا ب .رحNلا أ

 

٦ 
�¾ )ماحزلاو مالظلا( 2́¼مل° زمرت

 :�إ صَّنلا 2
 ماحزلاو مالظلا أ

 .�2عفلا
 .ة{اهنلاو ة{ادNلا د .بورحلاو كراعملا ج .تVشVلاو عاDضلا ب

 

٧ 

ةقDقح سoلو اً{أر لثمت ةDلاتلا تاراNعلا نم اَّ{أ
ً

 YلاÈسN؟صنلل ة 
�¾ همأ لفطلا عاضأ أ

2 
 .ماحزلا

 تاذ مألا تنا° ب
ÉKLة YاPةت. 

 نأ لفطلا �ع نا° ج
ادDج همأY ثJشVي

Ë. 
 خيشلا ضرع د

 لفطلا �ع A@ب�لا
 .مألا لادVNسا

                                          
 

٦من۱۲



 
 ٠١ مقر جذومنطسوتم ثلاث – ةءارقلا رابتخا :يناثلا مسقلا

 

٨ 
�¼عت اذام

�¾ ةدراولا )نضح( ةمل° 2
 ؟صَّنلا 2

 .تoب د .لالقتسا ج .ةحار ب .نامأ أ
 

٩ 
Îش@A °إ )بوكنملا( ةمل�: 
فَملا د .جuْحُملا ج .مئاشVملا ب .قياضتملا أ

ْ
 .ع�ُج

 

١٠ 
 ؟A@ب�لا خيشلا نم مدقملا لحلل ُهَّجوُي يذلا داقتنالا ام
قعم ُّلحلا أ

ّ
 بناج مدخ{ ُّلَحلا د .تقؤم ُّلَحلا ج .Ñ́2طنم A@غ ُّلحلا ب .د

 .دحاو
 

١١ 
2̧¼ح �ع بت́@ي يذلا ام

�¼طول ِّ
 ؟2

 Ó2ومط قيقحت أ
 .Õ2متجم ةvؤرو

 Ó2ومط قيقحت ب
 .v¼́2ؤرو

 ةvؤرو ح�مط قيقحت ج
 .Õ2متجم

 2×لاصم قيقحت د
 .ةDصخشلا

 

١٢ 
فُ{ �¼عم

ْ
 :تِل

 .بحسÈي د .كسم{ ج .ك́@ي ب .ضNق{ أ
 

١٣ 
�¾ يوغللا بولسألا ع�ن ام

أ ( ةمل° 2
+

 :) ّنPزَّع
 .Ó̧2́@لا د .لDضفتلا ج .بجعتلا ب .دDكوتلا أ

 

١٤ 
 :هل ضرعلا م{دقت دعY لفطلا لعف ةدر
 .ضفر د .ةشقانم ج .ةضراعم ب . لوبق أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۷من۱۲



 
٠١ مقر جذومنطسوتم ثلاث – ةءارقلا رابتخا :يناثلا مسقلا

�¦اثلا صنلا
ك :2

/
قلا ِلDِجلا ُبُت

َ
 مِدا

             Îش@A ئاصحإلاDهنأ تا ¾�
ألا ِةَّرمللو ٢٠٠٨ ماع 2

ُ
�¾ �و

ت fخــــvراَّتلا 2
َ

لغ
Ø

Nِبم تDلا تاَع�
/

�¾ ِةDنو́@�لإلا ِبُت
أ 2ِ

+
زاَم

ُ
 �ع نو

�لا
/

�¾ مويلاو .ِةDَّقرولا ِبت
أ ٢٠٠٨ ماع 2

+
�لا ِتحNَص

/
ةDَّنو́@�لإلا ُبُت

ُ
قوKملا 

َ
ة
ُ

ةَدوُجوملا وأ 
ُ

ناجم 
ً

 PDFةغDصY تن́@نإلا �ع ا
ت
َ

ف
ُ

�لا ُقو
/

ةDقرولا َبت
َ

�¾ %١٢٠٠ ةNسÈب 
  .ةNسÈلا تداز ة�Dلملا عبطلا قوقح قا́@خا عمو ؛اuvßمأ 2

�¦املألا غ̧@نتوج ع́@خا ذنم بات�لل سفانم يأ رهظ{ مل نKLvعلا نرقلا ة{اهن ́¼ح هنأ ةقDقحلاو       
 ماعلا ةعاNطلا 2

اقح بات�لا نم تلعج د{دج �ع ة{ادY ةDلآلا هتعNطم تنا°،١٤٥٠
Ë

اعاشم 
Ë

ا�لمو 
Ë

اروسoم 
Ë

 Yاردان نا° نأ دع
Ë

اروصحمو 
Ë

 �ع 
âL ل° تA@غ 2́¼لا- ةDتوبكنعلا ةكNشلا روهظ ذنم A@غتت تأدY رومألا نأ A@غ .ءامßحلاو ءاuvثألا

2 ¾�
 ام كانP حبصأف -انتاDح 2

�¦و́@�لإلا بات�لا مساY فرع{
 ،2́¾رولا ِبات�لا ِلاوز ْنِم قلقلاY ُرعشå ُعيمجلا أدA. Y@بك ءانع نود هلDمحتو ەؤاãL نكم{ يذلا 2

ßِسامَتُم َّلظ هَّن�لو
Ë

 بJسÉ كلذ نأ تدجو – نآلا ́¼ح – ةاDحلا دDق �ع 2́¾رولا بات�لا ءاقY باNسأ نع تلءاسæA� Îحو .ا
Éانتملا هتطاسPDل 2́¼لا ة

+
ت ْم

ُ
�¾ اDجولونكت يأ حلف

ذإ .اهتسفانم 2
ْ

الثم َكُنكمُ{ 
ً

�¾ باتِ�لا ُلمح 
 وأ .كرãv �إ ەذخأ وأ كNيج 2

�¾ هتءارق ́¼ح
�¾و .ءارحصلا قامعأ وأ لNجلا سأر 2

 èزافلتلا وأ رتويبم�لا وأ ةDتوبكنعلا ةكNشلا عم كلذ لعف عيطتسÎ ال لYاقملا 2
ةنراقم ەءانتقا ُعيمجلا ُعيطتسå ثDح دPDزلا هنمث كلذك

ً
 Yو́@�لإ زاهج يأ¦�

 ٍةمDمح ٍةقالعو ٍةDفطاع ٍةDصوصخA� Y@متي ام°.2
 ع�ضوملا ةملقأو لDختلا ةuvح يJKLلا غامدلل حيVت هDف روصلا ة{دودحم نأ نع كPDان ِةثيدحلا تاDنقتلا عم اهب رعشé ال
Yطلاuvاري 2́¼لا ةقPا. 
ةمPêv ُدعVNسأ ال تا�A@مملا ەذP ل° مغر ْن�لو          

َ
اد{دحتو نآلا نم ِتاونس عبس لالخ 2́¾رولا باتِ�لا 

Ë
 ¾�

 .٢٠٢٥ ماعلا 2
ةقحالتملا ُتاروطتلاف

ُ
 نمض جــــvردتلاY رهظت تأد�و ،)ەالعأ( 2́¾رولا باتِ�لا ا{ازم نم اAً@ثك ت�́@قا تامولعملا اDجولونكتل 

 هَّن�لو ،اًمامت َرثدني ْنل ،ةDقرولا فحصلا لثم اًمامت اAً@حمو اًضماغ 2́¾رولا باتِ�لا ُءاقY حبصأ .ةDلاحلا تامولعملا ةDنقت
ل 2́¼لا ِةلDصألا ِلويخلا لثم اًزêvعو اًردان ُلظDس

+
 .ةثيدحلا تاراDسلا عا́@خا اهلتق{ ْم

 ةNسÈلاY دكؤملا َّن�لو - تامولعملا ةDنقتل عــــKvلا روطتلا مامأ - 2́¾رولا باتِ�لا لNقتسمY مزجلا ٌدحأ عيطتسå ال ام�ر            
      .ةDقرو ٍةقuvطY مأ ةDنو́@�لإ ٍةقuvطY ەéKL مت ٌءاوس دDجلا ىوتحملل نوكDس ءاقNلا َّنأ �2

 )ف�تب - ه١٤٤٠ ١ì ١٤ì:ضاuvلا ةفDحص ،يدمحألا رماع نب دهف :بتا�لل(
 

Yلاتلا ةلئسألا نع بجأ قباَّسلا صَّنلل كتءارق دعDكلذو )٢٨-١٥ نم( ة YتخاDاجإلا راYحصلا ةDةح. 

١٥ 
�¾ بتا�لا مدختسا

 :هلاقم ناونع 2
 .ةفرطلا د .ق�vشVلا ج .راßنVسالا ب .زازفتسالا أ

 

١٦ 
¾�
 :بتا�لا مدختسا " ةاDحلا دDق �ع لاز ال 2́¾رولا بات�لا " ةراNع 2
 .اvًزاجم �¼عم د .اDًقDقح �¼عم ج .اDًنمض �¼عم ب .اًحïv �¼عم أ

 

١٧ 
�¦و́@�لإلا بات�لا �æAب ةقالعلا نأ بتا�لا ىري

 :2́¾رولا بات�لاو 2
 .ةDسفانت د .ةDح�ر ج .ةDبðس ب .ة{داصتقا أ

 

١٨ 
 :ءاقNلا نأ بتا�لا دقتع{
 بات�لل ب .بات�لا لßشل أ

�¦و́@�لإلا
2. 

 .ىوتحملل د .2́¾رولا بات�لل ج

 

١٩ 
 :�إ اًدنVسم 2́¾رولا بات�لا ءاقNل اYًاNسأ بتا�لا ركذ
 .ةDملع ثوحY د .ءاملعلا لاوقأ ج .�æAفلؤملا ءارآ ب .ةDصخش ءارآ أ

                                         
 
 

۸من ۱۲



 ٠١ مقر جذومنطسوتم ثلاث – ةءارقلا رابتخا :يناثلا مسقلا

٢٠ 
 :ةمتاخY صَّنلا بتا�لا òنأ
 .ةحوتفم د .ةقلغم ج .ة�A@حتم ب .ةKفم أ

٢١ 

 :بتا�لا لواح{ لاقملا لالخ نم
ةظفاحملل ةوعدلا ب .لNقتسملا ءارقتسا أ

 بات�لا �ع
�¦و́@�لإلا

2. 

�¦و́@�لإلا بات�لا معد ج
 .قئاقحلا ركذ د .2

 

٢٢ 
�¾ اNًلس رثؤت درفلل ةفDعضلا ة{داصتقالا ةلاحلا نأ بتا�لا ىري

2: 
 ءارقفلا ءانتقا أ

 .ةDنو́@�لإلا بت�لل
 ءارقفلا ءانتقا ب

 .ةDقرولا بت�لل
 .�æAفلؤملا ةفرعم د .بت�لا ةعاNط ج

 

٢٣ 
âL ل° تA@غ 2́¼لا(

�¾ ء2
 :�ع ةقYاسلا ةراNعلا لدت )انتاDح 2

 .ءاعدلا د .مDمعتلا ج .هðDشVلا ب .صDصختلا أ
 

٢٤ 

 :ةثلاثلا ةرقفلل ةNسانملا ةراNعلا
 2́¾رولا بات�لا أ

 �ع ظفاحDس
 .ةDلاحلا هتناßم

 2́¾رولا بات�لا ب
�ÑتخDس

 نم 2
 .ملاعلا

 2́¾رولا بات�لا ج
 .اردان اثارت حبصDس

 2́¾رولا بات�لا د
 .ءاقNلل مواقDس

 

٢٥ 
 ؟ةقوKملا ةDنو́@�لإلا بت�لا راشVنا بJس ام
 ددع ةماخض أ

 .بت�لا
 اهقوقح لامPإ ج .اهلDمحت ةلوهس ب

 .ة�Dلملا
 .اناجم اPرفوت د

 

٢٦ 
 :2́¾رولا بات�لا تا�A@مم نم
 . ەؤاãL د .هتناDص ج .هتقادص ب . هتءارق أ

 

٢٧ 
åو́@�لإلا بات�لا �ع لوصحلا ساَّنلا ل° عيطتس¦�

2 ÉسJب: 
 ةDصوصخلا د .هنمث صخر ج .هئانتقا ةDناßمإ ب .هلمح ةلوهس أ

 .ةDفطاعلا
 

٢٨ 
�¾ 2́¾رولا بات�لا ءاقY بتا�لا هNّش

 :ـY هتمDق 2
 .فحصلا د .تاراDسلا ج .ضومغلا ب .لويخلا أ

 

انتهى قسم القراءة۹من۱۲
ال تنتقل إىل القسم التالي 
حتى يأجن لك املعلم  
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34لا ةرهصنملا روخصلا )س& اذام ١
 ؟ضرألا حطس >ع قفدتت 5

اللا .ب .ممحلا .أ
ّ

Iللحتلا .د .عدصلا .ج .ة. 
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

34لا تام�سجلا ام ٤
 ؟ةرذلا ةاون لخاد دجوت 5

 .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
 .أ

.ب ةیرارح ¬ ةیئایمیك
 ةیئایمیك .ج ةیكیناكیم¬ةیئایمیك

 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
نأ .أ

ّ
 در لعف ل�ل 

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

نأ  .ج
ّ

 ةلصحم 
 ةرثؤملا ىوقلا
 .رفص يواس&

نأ .د
ّ

 ىوقلا ىدحإ 
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  
¢3يبلا ماظنلا ع¼نت .أ

¾¡ارو ع¼نت .ب.5
3Wيج ع¼نت  .ج .5

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

 
 نطوملا gkمدت .أ

¢3يبلا
5. 

 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
34لا ة�لاتلا داوملا ÅkWب نم ةداملا امف ،5

 ەذه نع جت£ت 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
34لا ةف�ثnلا

5 
 .هفلغت

 ةجرد عافترا بuس\  .د
 .هحطس ةرارح

34لا ةداملا ام كالسألا ددع صقنل لمتكت مل ة�ئا«ºهك ةرئاد لص�ف ىدل ١٨
5 T؟ة�لاتلا داوملا نم هترئاد قلغت نأ نكم 

 .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
 

٠١ مقر جذومن طسوتم ثلاث – مولعلا رابتخا :ثلاثلا مسقلا

۱۱من۱۲



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

الاثم دع3 ال ة�لاتلا تالعافتلا نم ّيأ ٢٤
ً

 ؟ ةرارحلل دراط لعافت >ع 
 
  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
34لا ةقاطلا تالوحت ام ،ة�ضا�ºلا ن�رامتلا دمحأ يدؤي امنيح ٢٥

VW ثدحتس 5
 ؟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

 

علوم لا ثالث: اختبار  لا قسم  لث متوسط– لا  نموذج رقم ٠١اث

۱۲من۱۲

انتىه االختبار



 

 
 االختبارات المركزیة 

 " متوسطلصف الثالث ا"

 ھـ ١٤٤٠شعبان  ١٠ ثنیننموذج یوم اال

  ٠٢ج نموذرقم ال

 

 آلیة سیر االختبار والمدة الزمنیة: 

 

 النشاط

التھیئة وقراءة 
 التعلیمات

اإلجابة على القسم 
 األول

 قراءةال

 

 استراحة

اإلجابة على القسم 
 ثانيال

 الریاضیات

 

 استراحة

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 الثالثةاستخدم نفس. 

 وزارة التعلیم

 وكالة التخطیط والتطویر

اإلدارة العامة للجودة وقیاس األداء

 ١٤من  ١



 ٠٢نموذج رقم                  ثالث متوسط    –: اختبار القراءة ولالقسم األ
   

)تینِ الَجنّ  َصاِحبُ (النص األول: 
فاألوُل  ،طباُعھماولدان تختلفُ  وكاَن لھذا الرجل ،ودُ بالخیراتِ َمنَح هللاُ أحدَ الرجاِل ماًال وفیًرا وأرًضا شاسعةً تَج     

یسخُر من إقباِل أخیِھ على المساكیِن والفقراِء، شبَّ الولدان وبَلغَا َمْبلََغ والثاني متعالٍ ،كریٌم یُحبُّ الفقراَء والمساكینَ 
كلُّ  ستقلَّ او ،فیتقاسما المیراثَ  ،ما جناهُمخلِّفًا لولدیھ كلَّ  ماتو ثُمَّ مرضَ ، قدَّم العمُر باألبِ تاألیاُم وَ  مّرتْ و ،الرجالِ 

واحٍد عن اآلخر.  
ویُعطي المحروَم حتى لَْم یبَق لھُ ، فََراَح یبحُث عن الفقراِء والمساكیِن یُعیُن المحتاجَ  ،أَخذَ األوُل نصیبَھُ من َماِل أبیھِ      

ا أخوهُ فكاَن ُمسْ  .بیتھِ ِمْن أَموالِھ إالَّ ما یَسدُّ حاجاتِھ وحاجاِت أھلِ  ُم ظَ وكانت ُمعْ ھ،اِل والسعي وراء تكدیسفًا في ُحّبِ المرِ أمَّ
.تتدفُق علیِھ من بُستَانَیِن َعظیمینِ وثروتھُ أمواِل ھذا األخُ 

ھُر، ونفُسھ تُنكُر أَنْ وأدخلَھُ إلى بستانِھ الذي ینتصفَھُ النَّ  ،فأخذهُ ِمْن یَدهِ  ،وأرادَ ھذا األُخ المتكبُِّر أَْن یَسخَر ِمْن أَخیھِ        
.ىَ تَھلك ولْن تَفنْ لنْ  ةإِنَّ ھذه الجنَّ وقاَل: ،ٌع غیر راسخٍ زَ عَ فیقینھُ با�ِ ُمزَ  ،تَبِیدَ جنتَھُ لطوِل أَمِلِھ وتمادي غفلتھ

لَك رجًال  كَ عدلَّ  وَ ةٍ فَ طْ خلقَك من نُ  با� الذي أكفرتَ فقال لھ:  ،ھذا الكالمَ  َسِمَع أخوهُ        بَ ھِ یُذْ  نْ قادٌر على أَ إنَّ هللاَ  ،وكمَّ
  . انكتَ سْ بُ ك فیفنىتِ جنَّ  ماءَ 

 .اھَ وشِ رُ على عُ  یةً اوِ خَ  وھي تھنَّ جَ  إلىَ  وھو ینظرُ یُقلِّب كفیِھ  بحَ صْ أَ و أخیھِ  حَ ذكَر نُصْ َم وتَ دِ ونَجنَّتھُ  لكتْ ھَ فَ 
 

 ) باختیار اإلجابة الصحیحة.٨-١من (بعد قراءتك للنص السابق أجب عن األسئلة التالیة 

 :القیمة التي حث علیھا النص ١
 .بر الوالدین د .الصالة ج .الصدقة ب .الصبر أ

 

 :ناناتسقى بھ البسیُ مصدر الماء الذي  ٢
 .المطر د .البئر ج .النھر ب .البحیرة أ

 

 األخ الثاني ألنھ:عاقب هللا ٣
 .كفر بأنعم هللا د .مسرف في مالھ ج .عاق لوالدیھ ب .أكل مال أخیھ أ

 

 موقف األخ األول من أخیھ: ٤
 .طیعةالقَ  د .جاھلالتَّ  ج .أییدالتَّ  ب .حصْ النُّ  أ

 

 :نوع األسلوب المستخدم بین األخوین  ٥
 .اريوَ حِ  د .رديسَ  ج ي.وصف ب .استجوابي أ

 

 على: تدلُ "یقلّب كفیھ وأصبحَ " ٦
 .فاؤلاالستبشار والتَّ  د .حسردم والتَّ النَّ  ج .الغضب واالنزعاج ب .الفرح والسرور أ

 

 تدل على:"خاویة على عروشھا" ٧
 .اإلنتاج د .االمتالء ج .الخراب ب .االتساع أ

 

 ما سبب منع أحد األخوین إعطاء الفقراء المال؟ ٨
 .العناد د .التكبر ج .الجحود ب .البخل أ
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 )ُص على الُطرقَاتِ الَخطُر الُمتربِّ (النص الثاني: 
 ،ُسبُِل الراحِة واألماِن في وسائل النَّقِل والمواصالتِ دأََب اإلْنَساُن َعبَر َمسیرةِ تَطورِه الَحَضاري على تَوفیرِ                

لرفاھیةَ فَأَْعَمَل َعْقلَھ لیوفَِّر الوقَت والماَل والُجھدَ، فانفَتَحت أََمامھُ آفاٌق َجدیدةٌ من اإلبداعاِت الُمتجددةِ التي توفُِّر ا
.والتكنولوجیا لمرَكبتِھ الَخاَصةِ 

قِل في إزھاِق األرواحِ  من دَوِر وسائِل النَّ دِّ بَعدُ من الحَ  یتمكنْ  وُرغَم ھذه اإلنجازاِت العظیمِة إالَّ أَنَّ اإلنساَن لمْ         
وما یترتُب على ذلك من  ،البشِر الحیاة وتَحرُم آالفَ وإلحاِق اإلصاباِت الجسدیِة المتنوعِة التي تقضُّ َمضاجَع كثیرین

ل سیفًا آخر مسلًطا على الرِّ  متى تكوُن المركبةُ ِمعوَل راحٍة لإلنساِن؟  علمَ قاب دوَن أَْن نَھدٍر وخسارةٍ للممتلكات، فتشّكِ
أو تقویٍض لحیاتھ؟  ،ومتى تكون ِمعوَل قَتٍل لھ

وتقلیِل األضراِر النّاتجة عنھا ألَنَّھم  ،من ھذِه الحوادث إِنَّ المسؤولیةَ العُظَمى تَقُع على عاتِق الشباِب في الحدِّ        
ِدرَھُم وقایٍة خیٌر من قِنطار "إذ یجُب التزاُم سُبَل الوقایِة من الحوادِث قبَل وقُوِعھا عمًال بالحكمِة القائلِة:  ،الشریحةُ الكبرى

بِة میكانیكیًا، وأھِلیَّتِھا للسیِر على الشوارع، وِحیاَزتِھا لألوراِق . والبُدَّ في سَبِیل ذَلك ِمْن التَأُكِد ِمْن َصالحیِة المركَ "ِعالجٍ 
أكد ِمْن َوْضع ِحَزاِم الثبوتیِة السلیمِة قَبَل ُركوبِھا، وحیازة السائق لرخصٍة تؤھلھ لقیادة المركبة،ویَبقى على السائق التَّ 

ت اإلرشادیة، والحفاظ على القوانیِن واألنظمِة األَماِن لھ وللركابِ معھ، ومراعاة ظروف الطریِق، والتزام الشاخصا
 تمثیل أخالقیاتِ  المروریِة التي تَحفَُظ لَھُ وِلغیرهِ السالمةَ واألماَن، وتَضمُن لھ العودةَ السالمةَ ألُسَرتِھ، كما أَنَّ على السائقینَ 

، فھي فٌن وذوٌق وأخالٌق.القیادةَ 
ولتكْن َمْرَكباتنا آلةَ بِناٍء وطنيٍ وإنسانيٍ تَحِملُنا إلى َشاِطِئ  .علیھا إِنَّ الحیاةَ أَْغلَى ِمْن أَْن تُھدََر في لحظِة تھوٍر فَْلنَُحافِظَ      

 ال إلى ِضفَاِف الُحزِن واألَلِم والِحرَماِن. األمانِ 
 باختیار اإلجابة الصحیحة. )١٨-٩(من بعد قراءتك للنص السابق أجب عن األسئلة التالیة 

٩ 
"یسعى اإلنسان لتوفیر سبل الراحة واألمان في وسائل تنقلھ لتوفیر الوقت والجھد والمال" العبارة السابقة تلخص 

 الفقرة:
 .الرابعة د .الثالثة ج .الثانیة ب .األولى أ

 

١٠ 
 تحدثت الفقرة الثانیة من النص عن:

اإلنجازات العظیمة  أ
 .لإلنسان

سبل الراحة واألمان  ب
 .في المركبات

القواعد واألنظمة  د .األضرار المادیة ج
 .المروریة

 

١١

ً  "لتشكلَ  لمقصود بالصورة الجمالیة التالیة:ما ا  قاب"ا على الرِّ مسلطً  سیفا
حوادث السیر كالسیف  أ

 .المسلط على الرقاب
قطع الطریق  ب

كالسیف المسلط 
 .على الرقاب

السرعة الزائدة مثل  ج
السیف المسلط على 

 .الرقاب

األنظمة المروریة  د
مثل السیف المسلط 

 .على الرقاب
 

١٢ 
 " درھم وقایة خیر من قنطار عالج" عالَم تدل العبارة السابقة؟

الوقایة بعد وقوع  ب .المال خیر من العالج أ
 .الضرر

الوقایة قبل وقوع  ج
 .الضرر

إغفال ربط حزام  د
 .األمان

 

 معنى كلمة حیازة: ١٣
 .قبول د .رفض ج .ترك ب .امتالك أ

 

١٤ 
 ؟مركباتنا آلة بناء وطني وإنساني كیف تكون

االھتمام بالسیارات  أ
 .واآلالت

بناء المنظمات  ب
 .اإلنسانیة

تطبیق األنظمة  ج
 .المروریة

 .الدفاع عن الوطن د

 
 
 
 

١٤من  ٣  
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١٥ 
 مضاجع مالیین الناس ویسلبھم البسمة؟ ما الذي یقضُّ 

حوادث السیر  ب .ازدحام الطرقات أ
 .الیومیة

 .الحروب د .خسارة الممتلكات ج

 

١٦ 
 ؟باعتقادكوأنت تقود سیارتك وقع أمام نظرك حادث مروري، ما سببھ 

إغفال ربط حزام  أ
 .األمان

إنتھاء سریان  ب
 .رخصة القیادة

تأخر الشخص عن  ج
 .موعده

قطع اإلشارة  د
 .الحمراء

 

١٧ 
 من الثقافة الحدیثة ألخالقیات القیادة:

اإلجبار على األنظمة  أ
 .المروریة

حقوق القیادة ما لي  ب
 ي.وما عل، 

من الغرامة  االحتراز د .الخوف من السجن ج
 .المالیة

 

١٨ 
 فما العبارة المناسبة لھم :، إذا كنت ترید تصمیم الفتة مروریة تخاطب فیھا اآلباء

انتبھ لإلشارة  ب .أسرتك بانتظارك أ
 .الحمراء

ال تخسر حیاتك في  د .ال تتھور یا بني ج
 .دقیقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٤من  ٤  
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  )الریاضةُ والصحةُ (النص الثالث: 
، فَقَد كاَن السلیِم"، ِمْن ُھنا جاَء اھتماُم اإلنسان ُمنذُ الِقدَِم بالریاضةِ یقوُل الُحكماُء: "العقُل السلیُم في الجسِم 

 .اًما تربویًا ترویحیًا لحیاتھمظَ ةً عالجیةً، وكانوا یَعُدونَھا نِ لَ سیْ ةَ وَ اضَ یَ استخدموا الرِّ  الصینیون القدماُء من أوائِل الذینَ 
واھتمَّ  .بِر، فمارسوا ُركوَب الخیِل والِفیلِة، والُمصاَرعةِ تعتمدُ على الصَّ یاضاِت التي ا الُھنودُ فَقَد اھتموا بالرِّ أمَّ 
حكِم، وكانوا یُِعدُّون یاقةَ البدنیةَ شرطًا من شروِط الُ اعنةُ بھا؛ ألنَّھا جزٌء من التعالیم الدینیِة عندَھم، وَعدُّوا اللَّ رَ الفَ 

بالتربیِة البدنیِة بدافعٍ َعسكريٍ؛ إلعداد األوالِد لیكونوا محاربین، أطفالھم بدنیًا وحربیًا، كما اھتم الفُرُس والروماُن 
ریاَضاتھم بالقوةِ والعدوانیِة والقسوةِ. متْ اتسَ فَ 

اإلنساَن  أنَّ فِس، فحثَّت على االھتماِم بالجسِد، إْذ وقد َحَملت رسالةُ اإلسالِم توازنًا بین الَجسِد والعقِل والنَّ 
 وركوبُ  والسباحةُ  بالریاضة، السیَّما الجريُ  -رضوان هللا علیھم  -واھتمَّ الصحابةُ  ،ھِ یُسأَُل أماَم ربھ عن صحت

اإلسالم وتعالیمھ التي تُْعنَى بتربیة الجسوم  ؛ لما فیھا من فوائدَ بدنیٍة وصحیٍة، تتماشى وروحُ بالِ ، ورمي النِّ الخیلِ 
 .والعقول والنفوس

 ، وركوبُ ، والسباحةُ المختلفةِ  الكرویةِ  كثیرة؛ منھا المشي، والجري، ورفع األثقَال، واأللعابُ  للریاضِة أنواعٌ        
منھا ما یُناسُب قدرتھ، وعمره، وظروفھ ، والشطرنج...، إذ یُمكُن لإلنساِن أَْن یختاَر ، والتزلجُ ، والمصارعةُ الخیلِ 

الخاصة.
، منھا ما نَعلَُمھ، ومنھا ما نَجَھلُھ، ومن ھذه الفوائد: أنَّھا تُْبِقي القلَب في الجسدِ  لصحةِ  د جمةٌ وللریاضِة فوائُ 

ِل باألُكسجین والغذ اء إلى جمیع أنحاء جسمھ، حالِة نشاٍط دائٍم، فَكُلَّما مارس اإلنساُن الریاضةَ ازداد ضُخ الدِم الُمَحمَّ
ُر وھذا ُمھٌم لمرضى القلب؛ لحمایتھم من جلطات الشریان التَّ  اجي، والریاضةُ تعمُل على تقویِة العضالت، وتؤّخِ

رین، وال یعانون من أیِة أمراٍض، علًما أَنَّ أعمارھم قد أشخاًصا ُمعَ  ذلك أَنَّنا نشاھدُ  ثالُ الشیخوخة، ومِ  أعراضَ  مَّ
ي الِعظاَم وتَحمي من ھشاشتھا، باإلضافِة إلى ذلك فإنَّ الریاضةَ والسُّ یاضَ الثامن، كما أنَّ الرِّ عقدھا  جاوزتْ  منةَ ةَ تقّوِ

حِرُق الدُھوَن، وتشد الجسدَ، وتُحافُظ على الوزِن الُمناسبِ ِضداِن ال یَجتمعاِن؛ فالریاضةُ تُحافظ على الرشاقِة؛ ألنَّھا تَ 
.لإلنسانِ 

 باختیار اإلجابة الصحیحة. )٢٨-١٩(من بعد قراءتك للنص السابق أجب عن األسئلة التالیة 

 اھتم الھنود بریاضات تتعلق بـ : ١٩
 .الصبر د .العالج ج .الحرب ب .التعالیم الدینیة أ

 

 ال ) ھو :بَ معنى كلمة ( نِ  ٢٠
 .العصي د .السھام ج .الحجارة ب .األثقال أ

 

٢١
 الفكرة في الفقرة الثالثة ھي:

قلة أنواع الریاضة  أ
 .المناسبة

إمكانیة انتقاء أنواع  ب
 .الریاضة

ا رً مْ عُ  صُ خُ الریاضة تَ  ج
 .وقدرات محددة

كثرة أنواع الریاضة  د
 .یصعب االختیار

 

 سبب اھتمام الفرس والرومان بالریاضة ھو : ٢٢
 .عدوانيّ  د .عسكريّ  ج .صحيّ  ب .تعلیميّ  أ

 

 : یاضة لمرضى القلب فيتكمن أھمیة الرّ  ٢٣
 .تقویة العضالت د .الحمایة والسالمة ج .تأخیر الشیخوخة ب .الجسم بناء أ

 

 على: لُّ دُ الرشاقة مفھوم یَ  ٢٤
 .الثقة بالنفس د .الوزن المالئم ج .زیادة الوزن ب .حرق الدھون أ

 
 
 

١٤من  ٥  
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٢٥
: (الریاضة والسمنة ضدان ال یجتمعان) والسببُ 

الریاضة سبب  ب .السمنة سبب للریاضة أ
.للرشاقة

الریاضة سبب د.الثقة سبب للوزنج
 .للسمنة

الفكرة الرئیسة في الفقرة األولى ھي :٢٦
.تاریخ الریاضةد.الریاضة ممارسوج.أھمیة الریاضةب.أنواع الریاضةأ

٢٧
تجلط الدم في الشریان التاجي: أسبابمن 

 عدم ممارسة د.الشیخوخة ج.كسجینزیادة األ ب.ضخ الدم بقوة أ
 .الریاضة

كم:الشعب الذي یعد اللیاقة البدنیة شرطا من شروط الحُ ٢٨
.الھنود د.الفراعنة ج.الصینیون القدماء ب.الرومان أ

انتھى قسم القراءة  تنتقل إلى القسم التاليال 
 حتى یأذن لك المعلم  

١٤من  ٦  
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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



االختبارات المركزية 
 " متوسطلصف الثالث ا"

هـ ١٤٤٠شعبان  ١٢ ربعاءنموذج يوم األ
 ٠٤ج نموذرقم ال

آلية سير االختبار والمدة الزمنية: 

النشاط
التهيئة وقراءة 

التعليمات
اإلجابة على القسم 

 األول
استراحة قراءةال

اإلجابة على القسم 
 ثانيال

استراحة الرياضيات
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

۱ من ۱٦
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 العََصائُِر الطَّبِيِعيَّةُ النص األول: 

ُروِريَّ ِة إِنَّ تَنَاُوَل َعِصيِر الفََواِكِه الطَّازَجِة َطِريقَةٌ ُممتازةٌ ِلتَزِويِد الِجسِم بالفيتَاِمينَاِت والمعَادِن الضَّ
 َكذَِلَك ِمَن السَّهِل إعدَادهُ واستِهََلكهُ. .اللَِّذيِذ والفَِريدِ فَُهَو يَمتَاُز بالطَّعِم ِمَن األَمَراِض،  التي تَُحارُب العَِديدَ 

يَاٍت ربَها بَعدَ إِعدَادوِمن النََّصائِحِ الُمهَمِة ِلتَنَاوِل َعَصائِر الفَاِكَهة: شُ  َها ُمبَاَشرةً؛ ِلذَا يَِجُب إِعدَادُ َكم ِ
يَِة، وفي ألَنَّ تَخزينََها يُفِقدُهَا الَكثِيَر ِمَن  ؛ُمعتَِدلَةٍ  يَِجُب تَنَاُوُل العصائِر الطَّازَجة  الوقت نفسهالعَنَاِصِر الُمغَذ ِ

سَاَعةً، ألَنَّ ن وأَْربع وِعْشربِدَرَجِة َحَراَرةِ الغُرفَِة، َويَِجُب أََّلَّ نَشرَب أَيَّ َعِصيِر فََواِكه َمَضى َعلَى إِْعدَاِدِه 
 ِمنهُ.يِة هذا يَعنِي َضيَاع العَنَاِصر الُمغذ  

ََلُح األفَضُل ِلُمَكافََحِة نَزََّلِت البَْرِد، فَُهَو َغنِي   البُرتُقَالِ إنَّ َعِصيُر البُرتُقَال:  فََوائِدَ وإليك اآلن          هو الس ِ
ي الَمنَاَعةَ، ويُِفيدُ في تَجِديِد َخََليَا ) ج (بِِفيتَاِميِن  ِ  .البََشَرة الَِّذي يُقو 

ا         ُل تَنَاُولُ  طر أَمَراِض السََّرَطاِن،يَُخف ُِض خَ فإنه الطََّماِطم: عَِصيُر أمَّ َعِصيِر الطََّماِطِم قَبَل  َويُفَضَّ
وََّل يُمِكُن تَنَاُولُهُ ِلَمرَضى القرَحِة، أو األَمَراض َحيُث يُسَاِعدُ َعلَى الَهضِم،  ؛نِصِف َساَعٍة ِمْن َوجبَِة الطَّعَامِ 

 تَبَِطة بُِحُموَضِة المعدةِ.المعَِويَّة األخرى الُمر

ِة للعَصائِِر الطَّبِيِعيَِّة         ْغِم ِمَن الطَّْعِم اللَِّذيِذ َوالفََوائِِد الَجمَّ فَعَلَْيَك بُشرِب وَّل تَْنَس َعِزيِزي القَاِرئ أَنَّهُ بالرُّ
َّل  من غيرهفالماُء ِمْن أََساِسيَّاِت الَحيَاةِ لَجِميعِ الَكائِنَاِت الَحيَِّة، و ؛أَكَواٍب ِمَن الَماِء يوميًاثمانية إلى ستة 

ُل نِسبَةً َعاِليَةً ِمْن تَكويِن ِجسِم اإلنساِن وهو أََساٌس لِلِحفَاِظ إذ  ؛يَستَِطيُع اإِلنسَاُن اَّلستِمَراُر في الَحيَاةِ  ُهَو يَُشك ِ
 على استِقراِر الِجسِم وتََواُزنِه.

 
 باختيار اإلجابة الصحيحة. (٨ -١)من ابق أجب عن األسئلة التالية ص السَّ بعد قراءتك للنَّ 

 

١ 

 روريات التي يحتاجها الجسم؟العصائر من الضَّ  لماذا تعدُّ 
ألن تخزينها يفقدها  أ

الكثير من العناصر 
 المغذية.

الجسم  ألنها تمدُّ  ب
 المعادن.بالفيتامينات و

يعطي الجسم ألن شربها  ج
 الرشاقة.

ألن اإلنسان َّل  د
يستطيع العيش 

 .بدونها
 

 ألنه يمتاز بـ: ،وقت شرب عصير الفاكهة أيُّ  أستطيعُ  ٢
 .سهولة إعداده د .يحتوي على السكر ج .رخص ثمنه ب .توفره في كل مكان أ

 

٣ 
 يُستَحسن تناول العصير:

 .في أي وقت د .األكل بنصف ساعةقبل  ج .مع األكل ب . بعد األكل مباشرة أ
 

٤ 
 مضى على إعداده أكثر من يوم؟ ماذا يحدث لعصير فاكهةٍ 

يفقد عناصره  أ
 .الغذائية

يتحول إلى ماء و  د .تزداد قيمته الغذائية ج .يبقى كما هو ب
 .سكر

 
 
 

١٦من  ٢  
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 ص تعني:كلمة )السَلح( في النَّ  ٥
 .درعال د .الدواء ج .المحارب ب .البندقية أ

 

٦ 
 لماذا َّل يمكن للمصابين باألمراض المعوية تناول عصير الطماطم؟

 حموضةيزيد من  أ
 .المعدة

يرفع من خطر اإلصابة  ج .يسبب عسر هضم ب
 .بالسرطان

 .شاط الزائديسبب النَّ  د

 

٧ 

 ي عن شرب الماء والسبب:غنِ عصائر الفاكهة َّل تُ 
الماء يحتوي على  أ

فيتامينات أكثر من 
 العصير.

عصائر الفاكهة َّل  ب
 تحتوي على ماء.

العصائر تحتوي على  ج
 .الكثير من السكر

يشكل نسبة عالية من  د
تكوين الجسم 
 واستقراره.

 

٨ 
 من شرب عصائر الفاكهة الطبيعية: نكتسبهامن أعظم المنافع التي قد 

محاربة العديد من  ب .تخفيف الوزن أ
 .األمراض

المساعدة على صفاء  ج
 .البشرة

إمداد الجسم بالنشاط  د
 .و الطاقة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

   

١٦من  ٣  
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 الُمَحافََظِة على البِيئَةِ  النص األول: أََساِليب
ة يئَ بِ  جنبِ لتَ ئي، وَ يْ ام البِ ظَ ى الن ِ لَ افظة عَ حَ ِمْن أَهَم األْهداف اْلتِي تَْطَمُح ُحكومات دَُول العَالم ِلتحِقيقها المُ          

 اليب:سِ ه األَ ن هذِ ث، ومِ ن التلو  د مِ باعها للحَ ن ات ِ مكِ ي يُ اليب الت ِ سِ األَ  عِض ك بَ الِ نَ، هُ فاتِ خل  المُ ة بِ ليئِ مَ 
 تَوفِيُر الطَّاقَِة: -١

بِالَكهربَاِء إلى استخدَاِم َطاقٍَة َوَهميٍَّة، وتَستَِمرُّ في تَُؤد ِي األَْجِهَزةُ الَكهَربَائِيَّةُ ِعندَ تَرِكَها َموُصولَةً 
ِة ِلتَوفِيِر الطَّاقَِة: إَِزالَةُ َشاِحِن الَحاُسوِب والَهاتِِف،  ؛استِخدَاِم الطَّاقَِة َحتَّى لَْو َكانَْت ُمطفَأَةً  ِلذَا ِمْن الخطَواِت الُمِهمَّ

 سَاَعةً قَاِدَمةً، ِمثل: الت ِلفَاِز واألَضَواِء والطَّابِعَاِت. ِسُت وثََلثِينََلَل وفصُل قَابِِس األَجِهَزةِ التي َّل تَعمُل خِ 
 :تَْرِشيد اْستهَلِك الْماءِ الُمَحافََظةُ على  -٢

فَاِت الطَّبِ  الَماُء َمْصدٌَر َطبِيِعي           ، فَُهَو ُمِهٌم ِجدًا ِللبِيئَِة، َويُمِكُن استِخدَاُم الُمنَظ ِ يِعيَِّة بَدًََّل ِمَن َحيَِوي 
البيكنج صودا َمَع الِملحِ؛ فَِهي فعَّالَةٌ في  الِكيميَائِيَِّة، ِمثْل: َخِليِط َخل ِ التُّفَّاحِ َمَع الَماِء أو عَِصير اللَّيُموِن أو

ي، التَّنِظيِف دُوَن تَلويِث الماِء، فَالَمَوادُ الِكيميَائِيَّةُ التي تُستَخدُم للتَّنِظيِف تَتَدَفَّ  ح ِ ُق إِلَى قنَواِت الصَّرِف الص ِ
 وتَْنتَهي في تَْمديدَاِت الماِء، وهِذِه الَمَوادُ لَيَست ِجيدَةً ِلْلَحيََوانَاِت أَِو النَّبَاتَاِت أو اإلنَساِن.

ُب ِمنهُ الماُء، وإغ إِْصَلحفي الماِء يَُكوُن َعْن َطِريق  اَّلقتَِصادَ إنَّ         َلِق ُصنبُوِر الماِء أَثنَاَء أَي  َمَكان يَتََسرَّ
ِ النَّبَاتَاِت والتَّنِظيِف. ُحوِن وتَْنِظيِف األسنَاِن، واستِخدام الماِء الفَائِِض ِمنَها ِلِري   َغسِل الصُّ

 تَْقليُل استِخدَاِم البََلستِيِك: -٣
لتََّحلُِّل، وتُوَجدُ بَدَائٌِل أُْخَرى َصِديقَةٌ ِلْلبِيئَِة، ِمثْل: التََّوقُُّف عَِن استِخدَاِم البََلستِيِك، فَُهَو غَيُر قَابٍِل لِ َعلينا        

ٍة، ويُْمِكنَُك تََجنُّب ِشَراِء اْلَمْشُروبَاِت في عُبَواٍت بََلستِيِكيٍَّة، فالماُء والعَِصيُر يُبَاَعاِن َعادَةً في ُعبَواٍت بََلستِيِكيَّ
َجاِجيَِّة، ويُمِكُن استِبدَاُل البََلستِيك ِلِحْفِظ الطَّعَاِم فِي ِشَراُء النَّْوعِ الَمحفُوِظ في الَوَرِق المُ  ى أو العُبواِت الزُّ قَوَّ

 َ جاِجيَِّة بِأ دَأ، َمَع ُمَراَعاةِ َعدَِم َمْلِء العُْبواِت الزُّ جاجِ والَمعِدِن َغيِر القَابِل ِللصَّ  كثَِر ِمْن ثُلثَيَها.أجهزةِ التَجِميِد بالزُّ
 

 باختيار اإلجابة الصحيحة. (١٨-٩ )منبعد قراءتك للنص السابق أجب عن األسئلة التالية 

 ز عليها المقال:كَّ ي رَ الت ِ  وادُ مَ الْ  ٩
 .ماءنظفات/الْ مُ يك/الْ تِ َلسْ البْ  د .باتماء/النَّ اقة/الْ الطَّ  ج .فاياتاقة/النَّ اء/الطَّ مَ الْ  ب .تيكَلسْ ماء/البْ اقة/الْ الطَّ  أ

 

١٠  
 :عملٍ  دونَ   بالكهرباءِ موصوَّلً  الجهازِ  لبقاءِ  ة ممكنةٍ ى مدَّ قصَ أَ
 .ساعة أربُع وعشرون د .فونِص  يومٌ  ج .انيومَ  ب .واحدٌ  يومٌ  أ

 

١١ 
 ل على:ل المادة يد  حل  تَ 
انفصال عناصرها  ب .ر لونهاغيُّتَ  أ

 .عن بعضها
 .تراقهااحْ  د .ب عناصرهالُ صتَ  ج

 

١٢ 
 المقال بـ: نصحُ يَ 
قليل استخدام تَ  أ

 .البَلستيك
لغاء استخدام إِ  ب

 .البَلستيك
 .نيع البَلستيكعدم تصْ  د .البَلستيك استخدامِ  ج

 

 : تكونبالطبيعيةِ  المواد الكيميائية مقارنةً  ١٣
 .أكثر ضرًرا د .أكثر استهَلًكا ج .سعًرا أقلُّ  ب .فاعليةً  أكثرُ  أ

 

١٤ 

 ا يلي :المعلومة الخاطئة ممَّ  دد ْ حَ 
األجهزة المطفأة  أ

تستمر باستخدام 
 .الطاقة

البدائل الطبيعية  ب
 .أفضل من الكيميائية

المواد الطبيعية المذكورة  ج
 .وث الماءلَّ تُ 

الماء والعصير يباعان في  د
 .عبوات بَلستيكية

 
١٦من  ٤   
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ِ  استخدام الفائِض  يعتبرُ  ١٥  النباتات: من الماء في ري 
 .ارائجً  د .امميزً  ج .ااقتصاديً  ب .اتقليديً  أ

 

 لثيها.من ثُ  ألكثرَ  صل لو مألنا زجاجةً ماذا سيحْ  توقعْ  ١٦
 .بخرض للتَّ تعرَّ تَ  د يتغي ر لونها. ج .يما هِ بقى كَ تَ  ب .لَلنفجارِ  تتعرضُ  أ

 

 األسنان:نبور أثناء تفريش غلق الص  يعد  من يُ  ١٧
 .واعيًا د .بخيًَل  ج .مسرفًا ب .غنيًا أ

 

١٨ 
 هم في الحفاظ على بيئتي عن طريق:سِ ، أُ سرتيأمع  ةأكون في نزه ندماعِ 
استغَلِل الموارد  أ

استخداِم المواد  ب الطبيعية. 
الحفاِظ على الموارد  ج البَلستيكية بكثرة. 

رمي النُفايات في غير  د الطبيعي ة.
 أماكنها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٦من  ٥  
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 أَربع َعشرةَ فِكرةً الجتياز الُمقابلِة الوظيفيةِ 

 وهي على التوالي: –إِْن شاء هللا  -َِّلجتِياز الُمقَابَلة الوِظيِفيَة إليك أربع عشرة فكرةً مقترحةً        

ِ وظيفٍة تأكَّد ِمن أَنَّ حساباتَك في الشبكات اَّلجتماعية خاليةٌ من صراعاٍت وصداماٍت ومواضيَع قد  -١ قَبَل تَقديمَك على أي 
 تُْحِرُجَك؛ ألَنَّ المؤسسة التي تأمُل أَْن تعمَل لديها ستبحُث عنَك في هذه المواقعِ أوًَّل. 

فالصراحة والوضوح يشيران إلى شخصية جادة  كترونيًا يحِمُل اسًما مستعَاًرا.بريدًا إل في سيرتك الذاتية اْحذَر أَْن تََضعَ -٢
 وسوية.

ز على القسم الذي تَودُّ اَّللتحاق به، اسأل اقرأ كثيرً -٣ ا عن المؤسسة أو الوزارة أو الجهة التي تَْرغَُب العمل فيها، ورك ِ
 موظفين سابقين وحاليين عن التحديات التي تواجههم. 

ابتعد عن العَلماِت ارتَِد مَلبَِس رسمية، اعتِن بمظهرَك جيدًا، وَّل تنَس اختيار الِعْطر الُمناسب، َّل تُبَاِلغ في ِلبسك، -٤
 فاألناقة َّلتعني المبالغة وَّل المباهة. التجاريِة التي ترتديها في المناسباِت الَخاصِة.

م ُشكرك الجزيَل إلتاحِة الفرصِة لهذه الُمقابلِة، وأَْبِد تقديرك للوقت الثمين الذي ُوف َِر لك.-٥   قَبَل أَْن تبدأَ الُمقابلة قَد ِ

 وخطواتٍ  ِمْن خَلِل الحديِث عن الجهِة التي تودُّ العمَل فيها، وأَِشر إلى مشاريعَ  ك في الوظيفةِ بَتَ وَرغْ ك أَْظِهر شَغَفَ -٦
رة عنها وسعة اطَلعك على أعمالها. بها مستندً  إيجابيٍة قامتْ   ا إلى قِراءاتَِك الُمبَك ِ

لكنَّه لَْن يَنَس  ، الممكن أَْن يَنَس َمْن يُقابِلَُك ماذا قُلتَ تََحلَّ باَّلبتسامة، فاَّلبتسامةُ تَمنُحك جاذبيةً وتفوقًا وثقةً، إِْذ ِمنْ -٧
 ابتسامتك. 

ب كثيًرا مع زمَلئك على الُمقابلة، وتذكر أَنَّك جديٌر -٨ َّل تَبدُ ُمرتبًكا. المؤسسات تبحُث عن الشخصياِت الممتلئة ثقةً، تَدرَّ
 . بهذه الوظيفِة بناًء على ما تملُكهُ ِمْن مهاراٍت وإمكاناتٍ 

 المجال نفسه، قارن بينها على نحٍو عاٍم وَّل تَْدُخل في التفاصيل.  نتمي إلىَك، تَكلَّم َعْن شركاٍت عالميٍة تأَْظِهر ثقافتَ -٩
 قَد تُْربُِكَك وتُحِرُجَك.فإنها المراوغةُ واحذْر إذا لم تعرف شيئًا َّل تتردد في أَْن تَقوَل َّل أَملُك َخلفيةً عن هذا الموضوع، -١٠

المؤسسات تبحُث وأعلم أنَّ ، ى كتب لم تقرأهاتتطرق إلوَّل تَكلَّم عن ُكتٍب أثارت اهتمامك وانعكست على شخصيتك، -١١
  عن شاٍب مثقٍف مختلٍف.

 المفاوضاُت المالية تأتي في مرحلٍة متقدمٍة بعد المقابلة. ف ؛إَّل إذا سُئِلت، احذر الخوض في األمور المالية في المقابلة-١٢

 يقول إيليا أبو ماضي:، تَحدَّث ِعندَما يُْطلَُب ِمنكا. أبدً  َّل تقاطع-١٣
 القوِل فٌن          فاجعل اإلصغاء فنًا.  إنَّ بعضَ                             

، وتأكد أَنَّك إذا لَْم صةَ رْ لهم هذه الفُ  ٌف غيرك لَْم تُتَحْ آلاآلأَنََّك محظوٌظ أَنَّك دخلتها، فبِ مهما كانت نتيجةُ المقابلة تذكَّر -١٤
 على أَْن تنجَح في غيِرها.  -إِْن شاء هللا -ستساِعدُك  افإنها حتمً  فيها تنجحْ 

 (ف ، بتصر  )د. عبدهللا المغلوث

 باختيار اإلجابة الصحيحة. (٢٨ - ١٩)من بعد قراءتك للنص السابق أجب عن األسئلة التالية 

١٩ 
 :حسابك الشخصييكون تأكد من أن   ،عند تقدمك لوظيفة

 كخاليًا من إنجازات أ
 .الشخصية

يحوي على هواياتك  ب
 .المفضلة

من الصراعات  خاليًا ج
 .والصدامات

مشاكلك  يحوي د
 .الشخصية

 

٢٠ 
 :ـحديات أقوم بلمواجهة التَّ 

اَّلستفادة من  أ
 .تجارب اآلخرين

ركيز على أهم التَّ  ب
 .التحديات

ركيز على التخصص التَّ  ج
 .المطلوب

 .ركيز على المالالتَّ  د

 

٢١ 
 ألجل وظيفتي المستقبلية أقوم بمتابعة:

حسابات تطوير  ب .توعوية حسابات أ
 .الذات

 .حسابات المشاهير د .الحسابات الخاصة ج

 
١٦من  ٦  



٠٤نموذج               ثالث متوسط       –القسم األول: اختبار القراءة   

 
 

٢٢ 
 :البريد اإللكترونيمعنى كلمة 

وسيلة لتبادل  د .موقع إلكتروني ج  .ة إلكترونيةصفح ب .مدونة إلكترونية أ
  .الرسائل

 

٢٣ 
 :عند كتابة السيرة الذاتيةيجب 

ذكر العَلقات  أ
 .الشخصية

 .كتابة الهوايات د .ذكر اَّلسم الصريح ج .تحديد الراتب ب

 

 :صيحة الخامسة تحثُّ على مبدأالنَّ  ٢٤
 .اَّلستعداد د .اَّلحترام ج .حسن اَّلستقبال ب .الثقة أ

 

 رة السادسة:على ضوء الفكدمين ستختار المتق من اأيَّ ٢٥
 .المتفوق د .المتأنق ج .الُمجامل ب .المصر   أ

 

 من العبارات التالية تمثل الثقة بالنفس: اأيَّ ٢٦
 .أتزن وأهدأ د .ر ثقافتيأُظهِ  ج .أضحك بصوت عالٍ  ب .الغ في اَّلرتداءبَ أُ  أ

 

٢٧ 
 :نجاح المقابلة الوظيفية رُّ سِ 
قراءة الكثير من  أ

 .الكتب
ترك الخوض في  د .الجاذبية والتفوق ج .ميز والتفردالتَّ  ب

 .التفاصيل
 

 " احذر الخوض في األمور المالية " معنى كلمة الخوض: ٢٨
 .الرفض د .الكتابة ج .الصمت ب النقاش. أ

 
 

١٦من  ٧  

 ال تنتقل إلى القسم التالي

 حتى يأذن لك المعلم

 انتهى قسم القراءة
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 ال تنتقل إلى القسم التالي
 انتھى قسم الریاضیات لك المعلمحتى یأذن 
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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

قوة التماسك كبيرة  ج 
 .جدا

تأخذ شكل اإلناء  د 
 .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

باب الضَّ  ب  .األوزونثقب  أ 
 .الدخاني

 .األشعة الفوق بنفسجية د .المطر الحمضي ج 

٨ 
 من التحولت التالية هو تحول من طاقة كيميائية إلى حركية؟ اأيَّ

سقوط كرة من أعلى  ج  .اشتعال شمعة ب  .التمثيل الضوئي أ 
 .برج

 .م١٠٠عداء قطع مسافة  د 

 ١٦من  ١٢
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٩ 

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

 

  ٦٠ د  ٥٠ ج ٤٠  ب  ٣٠  أ 

١٠ 
 القوانين التالية تفسر اندفاع خرطوم الماء للخلف عندما يفتح في حين يندفع الماء لألمام؟ أي  

قانون نيوتن  ب  .قانون نيوتن األول أ
 .الثاني

 .قانون الجذب العام د  .قانون نيوتن الثالث ج

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

تزداد الحيوانات  ج .ايصبح عقيمً  ب .ليحدث شيء أ 
 .تنخفض درجة الحرارة د  .المنوية

 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؟

قلة امتصاص الضوء  أ 
 ب  .بسبب نقص الغازات

ارتفاع نسبة ثاني 
أكسيد الكربون 

في الغالف 
 .الجوي للزهرة

 ج 
طول مدة دوران 

الزهرة حول 
 .الشمس

قلة سقوط األشعة مباشرة  د 
 .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

عدد لفاته كبيرة ويمر  أ 
 ب .فيه تيار صغير

عدد لفاته كبيرة 
ويمر فيه تيار 

 .كبير
عدد لفاته قليلة ويمر  ج

قليلة ويمر فيه عدد لفاته  د .فيه تيار كبير
 .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؟

 

أكبر من  (أ)كثافة  أ 
 (.ب)كثافة 

أكبر  (ج) كثافة ب
أكبر من  (ب)كثافة  ج  .(ب)من كثافة 

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

 ١٦من  ١٤
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٢١ 

 :م أكثر لزوجة من الماء النقيالد   عد  ي  

بسبب المواد الذائبة  أ 
 ب  .في الدم كالبروتينات

ألن ترتيب 
جزيئات الماء 
 .يختلف عن الدم

 ج
درجة حرارة ألن 

الماء أعلى من درجة 
 .حرارة الدم

حركة جزيئات الدم بسبب  د 
 .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 

 

نترات الصوديوم  أ 
(3NaNO).  نترات البوتاسيوم  ب

(3KNO).  كلوريد الصوديوم  ج
(NaCl).  جميع المواد لها نفس  د

 .الذائبية

٢٤ 
 :عندما يمتص التفاعل حرارة في التفاعالت الماصة للحرارة تكون طاقة الروابط في المتفاعالت

أعلى منها في  ب  .أقل منها في النواتج أ
ا في أقل استقرارً  ج  .النواتج

 .ل تتغير طاقتها د  .النواتج

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؟

ل ينمو في هذه  أ 
ينمو بشكل  ب .البيئة

يستهلك القليل من  ج  .أسرع
يؤثر اختالف البيئة على ل  د  .الماء

 .نموه

٣٠ 
 ؟ةما األسباب المتوقع ،لوحظ نمو الحزازيات في المناطق الرطبة أكثر من أي منطقة أخرى

عدم وجود نسيج  ب .وجود نسيج وعائي أ 
 .وجود جذور عميقة د  .ألنها نباتات عشبية ج  .وعائي

 انتهى االختبار

 ١٦من  ١٦


