
 

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                                           
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* 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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 ةاملركزي االختبارات

  (الثالث املتوسط الصف) منوذج إجابة االختبار التجرييب يف مادة العلوم للصف 

 هـ6/1441/ 11يوم األربعاء 

 

 االختبارات سري آلية

 التعليمات التهيئة وقراءة النشاط
 على القسم األول اإلجابة 

 الرياضيات
 اسرتاحة

على القسم  اإلجابة 
 قراءة الثاني

 اسرتاحة
على  اإلجابة 

 القسم الثالث
 العلوم

 دقيقة 45 دقائق  5 دقيقة 45 دقائق  5 دقيقة 45 دقائق 5 الزمن
    

 : االختبار تعليمات  

 . اإلجابة  ورقة مع بتسليمها وقم إطالقا األسئلة ورقة على تكتب ال -

 .  املطوبة البيانات كتابة تنس ال -

 :أقسام ثالثة من االختبار يتكون

 سؤال 55 من ويتكون الرياضيات اختبار األول القسم. 

 سؤال55 من ويتكون قراءة اختبار الثاني القسم . 

 سؤال55 من ويتكون  علوم اختبار  الثالث القسم .  

 . الصحيح للجواب املخصصة اخلانة يف الصحيحة اإلجابة  على بالقلم بالتظليل قم -

 .الواحد للسؤال إجابتني تظليل جيوز ال-

 .األسئلة مجيع على اإلجابة  جيب-

  

   

 

 

 

 الشؤون التعليميةـ  

 إدارة اإلشراف التربوي           

             



 

 الصف الثالث املتوسط -العلوم  القسم الثالث
 الصف /                                                                                                / ة                                بأسم الطال

 

 

5 
 مراض؟جل ضد بعض األأي مما يلي ميكن أن يزود اجلسم البشري مبناعة طويلة األ

 .الفيتامينات ب( .املضادات احليوية أ(

 .خاليا الدم احلمراء د( .اللقاحات ج(

 

3 

 عملية البناء الضوئي واليت ينقصها يف الشكل املقابل
 لتكتمل : 
 

   .ماء   ـــــ   نثاني أكسيد الكربو ب( .سكر ـــــ  ثاني أكسيد الكربون أ(

 .كسجنيأ ـــــ   ثاني أكسيد الكربون د(   .سكر   ـــــ    أكسجني ج(

 

4 

 ،اجلهاز اهلضمي يف اإلنسان الشكل املقابل يوضح   
 ملية امتصاص عتتوقف معظم فإن رقم اجلزء الذي إذا مت استئصاله سوف 

 الغذاء املهضوم هو : جزيئات
 
 

 5 ب( 1 أ(

 4 د( 3 ج(

 

 

 

 

1 
 السبب يف احتواء الغذاء الصحي على الربوتينات ألنها :

 .مصدر لأللياف الالزمة لعملية اهلضم ب( .مصدر للطاقة أ(

 .مصدر للفيتامينات اليت تزيد من مناعة اجلسم د( .مصدر للمواد الالزمة لنمو اخلاليا ج(

......  + أكسجني                  ماء + طاقة   +  ......  



 

5 

أي من  ،سم( 5( نبتات من الفول طوهلما قبل بداية التجربة )5نمو )ليوضح اجلدول اآلتي نتائج االستقصاء 
 النتائج اآلتية صحيحة ؟

 
 
 
 

 .يقل طول النبتة كلما زادت كمية املاء ب( .( هلما نفس الطولC( و ) Bالنبتتان )  أ(

 .(A( ضعف طول النبتة ) Eطول النبتة ) د( .يزداد طول النبتة كلما زادت كمية املاء ج(

 

6 

 
 وظيفته :الشكل املقابل يوضح أحد مكونات جسم اإلنسان الذي 

 .نقل املاء ب( .محل األكسجني أ(

 .محاية اخلاليا األخرى د( .نقل اإلشارات العصبية ج(

 

7 
 

 ميكن أن تنتقل عرب الوراثة ؟  الأي من الصفات التالية 
 الغمازات. ب( القدرة على ثين اللسان. أ(

 لعب الكرة. د( . دوران الشعر ج(

 

8 

 فما مقدار القوة ،نيوتن 1بها رأس الالعب يف الكرة  ألعلى إذا بلغت القوة اليت يؤثر 
 اليت تؤثر الكرة يف رأس الالعب؟ 

 .صفر نيوتن ب( .نيوتن 1- أ(

 .نيوتن 5 د( .نيوتن 1 ج(

 

9 

 متى يتكون أصغر طول لظل العصا العمودية على األرض ؟يف الساعة الشمسية 
 عندما تغيب الشمس. ب( عندما تشرق الشمس. أ(

 عندما تكون الشمس يف أقرب موضع هلا. د( عندما تكون الشمس يف أعلى موضع هلا. ج(

 



 

 

11 

غادر أمحد منزله لشراء جمموعة من الكتب من املكتبة ، وعندما 
، إن مغادرة  ، ثم عاد إىل منزله مكث بعض الوقت وصل املكتبة

إىل املنزل ثانية ميكن متثيلها  إىل املكتبة ثم  أمحد من املنزل
  يف الشكل املقابل:بيانيًا كما 

  
 كم تبعد املكتبة عن منزل أمحد؟

 
 م611 ب(  م311 أ(

 م 1511 د( م1111 ج(
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 مت تسخني مكعبات من النحاس لدرجات حرارة خمتلفة ، ثم تركا يتالمسان
كما يف الشكل املقابل، أي البدائل األتية صحيحة يف وصف انتقال احلرارة بني  

 املكعبني ودرجة احلرارة النهائية لكل منهما؟
 درجة احلرارة النهائية لكل مكعب انتقال احلرارة بني املكعبني البديل 

 س O 31 5إىل املكعب  1من املكعب  1

 س O 91 5إىل املكعب 1من املكعب  5

 س O 61 1 إىل 5من املكعب  3

  س O 95 1إىل املكعب  5من املكعب  4
   5 ب( 1 أ(

 4 د( 3 ج(

 

15 

مشروب الذرة يف قعر وعاء فارغ وأضاف طبقة من اجللسرين والزيت  عبد اهللسكب 
 هي العبارة الصحيحة؟ ثم أسقط قرص من البالستيك يف الوعاء ما ،واملاء

 

 لسرين أكثر كثافة من الزيت.اجل ب( من مشروب الذرة. الزيت أكثر كثافة أ(

 مشروب الذرة أقل كثافة من املاء  .                     د( البالستيك أقل كثافة من الزيت. ج(



 

 
 

13 

ورمز ، للحرارةأجرى أمحد توصيل عدة معادن 
) س، ص، ع، ل ،م ( من خالل قياس   هلا بالرموز

يف  وكانت النتائج ،زمن انصهار  الشمع 
  :املقابل اجلدول 

 للحرارة هو: من اجلدول املعدن األقل توصياًل

 م ل ع ص س املعدن

الزمن الذي يبدأ الشمع عنده 
 باالنصهار ) بالثانية(

91 151 131 141 161 

 ع ب( س أ(

 م د( ل ج(

 

14 

 شعاع ضوئي يسقط على مرآة كما يبني الشكل اآلتي : 

 

 أي من الرسومات اآلتية توضح أفضل اجتاه للضوء املنعكس ؟
  ب(  أ(

  

  

  ج(

 

 

  د(

 

 

 

 

15 
 معظم أنوية الذرات حتتوي على :

 .بروتونات ونيوترونات ب( .نيوترونات فقط أ(

 .والكرتوناتنيوترونات  د( .بروتونات والكرتونات ج(
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  كما يف الشكل املقابل:تصاعد من فنجان القهوة لبخار املاء املأي االستنتاجات صحيحة 
 

 .حركة اجلزيئات عشوائية واملسافة تقل ب( .ة تقلحركة اجلزئيات اهتزازية واملساف أ(

 .لقئات انتقالية واملسافة تيحركة اجلز د( .واملسافة تزداد عشوائيةحركة اجلزيئات  ج(

 
 

18 

أنبوبة االختبار فحدث تفاعل  جثم أضاف سائال للمسحوق وروبة اختبار بوضع أمحد بعض املسحوق يف أن
 ؟كيميائيالتفاعل الدليل على حدوث  ال يعدأي مما يلي ، كيميائي

 .راسب  ظهور ب( .غاز تصاعد أ(

 .تغري يف درجة احلرارة د( .ذوبان املسحوق ج(

 
 

19 

من ضمن هذه التفاعالت الكيميائية احرتاق  ،بعض التفاعالت ماصة للطاقة بينما أخرى تتحرر منها الطاقة
 ؟، أي اخليارات اآلتية صحيحة على التفاعالت اليت تتحرر منها الطاقةالفحم وانفجار األلعاب النارية

 .كال من احرتاق الفحم وانفجار األلعاب النارية ب( .احرتاق الفحم فقط أ(

 .الفحم وال انفجار األلعاب النارية ال احرتاق د( .انفجار األلعاب النارية فقط ج(

 

51 

محد أن يقارن سرعة إذابة كميات متساوية من السكر يف كميات متساوية من املاء عند درجات حرارة أأراد 
 فوجد أن معظم كمية السكر تذوب يف : ( ، فاتر ، ساخن بارد ، )خمتلفة 

 .املاء البارد ب( .املاء الفاتر أ(

 .تذوب بنفس السرعة يف مجيع درجات احلرارة د( . املاء الساخن ج(

 
 
 
 

16 
 دهست سيارة علبة وحطمتها متاما أي من العبارات الصحيحة بشأن تركيب الذرات يف العلبة ؟

 .تتسطح الذرات ب( .تنكسر الذرات أ(

 .تتغري الذرات إىل ذرات خمتلفة د( .تبقى الذرات كما هي ج(



 

51 
 ؟أي من األمثلة التالية يعد حملوال مكونا من سائل يف سائل

 .ملح الطعام يف املاء ب( .ثاني اكسيد الكربون يف املاء أ(

 .خبار املاء يف اهلواء د( .األسيتون يف املاء ج(

 
 

 

55 
 ؟السنة على سطح األرضون فصول أي مما يلي يؤدي إىل تًك

 ميالن حمور األرض. ب( دوران األرض حول حمورها. أ(

 ميالن حمور الشمس. د( دوران الشمس حول حمورها. ج(

 

53 
 أبطأ املوجات الزلزالية وصواًل إىل حمطات الرصد الزلزالي :

 املوجات الثانوية. ب( املوجات األولية. أ(

 املوجات اجلسمية. د( املوجات السطحية. ج(

 

54 
 أي األسباب التالية تفسر ارتفاع درجة حرارة الزهرة عن عطارد؟

 طول مدة دوران الزهرة حول الشمس. ب( قلة امتصاص الضوء بسبب نقص الغازات. أ(

 قلة سقوط األشعة مباشرة على عطارد. د( (يف الغالف اجلوي. CO2ارتفاع نسبة )  ج(

 

55 
 ؟مثااًل على املوارد غري املتجددةأي من اآلتية يعد 

 األشجار. ب( الطاقة القادمة من الشمس. أ(

 النفط. د( املاء. ج(

 انتهى االختبار 


