
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

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

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

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي
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 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 املادة: علوم      بسم هللا الرمحن الرحيم              اململكة العربية السعودية      
        متوسط الثاينالصف:                      وزارة الرتبية والتعليم      
 ساعتانالزمن:                                ابجلوف اإلدارة العامة للرتبية والتعليم  
                                    متوسطة   

                                       
 

  الدور األولالدور األول  اختبار الفصل الثايناختبار الفصل الثاين                      
   

 :ول السـؤال األ
 املناسبة :(  يف الدائرة   )وذلك بوضع عالمة  لصحيحةاإلجابة ا ارياخت –أ      

 أين تنتج خالاي الدم احلمراء:  1  

 العضالت     -د  خناع العظم      -ج الغضروف   -   ب العظم الكثيف      -أ

 أي أجزاء النبات يعمل على تثبيته يف الرتبة 2  

 الثغر      - د اجلذر      -ج األوراق  -    ب الساق      -أ

 يستطيع حتويل الطاقة الضوئية إىل طاقة كهرابئيةأي ممايلي  3  

 حمطات الطاقة اجلوفية     - د حمطات الطاقة النووية    -ج نشورامل  -    ب اخلالاي الشمسية       -أ

 أي العمليات التالية حتدث عندما يتالمس جسمان خمتلفان يف درجيت احلرارة 4  

 تكاثف    - د توصيل حراري     -ج إشعاع  -    ب محل حراري      -أ

 الوحدة اليت تستخدم لقياس الرتدد هي 5  

 نيوتن     - د مرت     -ج هرتز  -    ب ديسيبل      -أ

 تتكاثر السرخسيات بواسطة 6  

 األزهار     - د البذور      -ج املخاريط -    ب األبواغ      -أ

 املصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية : اكتيب   -ب            
 

 املصطلح العلمي العبارة م

  الغطاء اخلارجي الصلب للعظـم   1
  آلخر وسط من انتقالها بسبب سرعتها تتغير عندماالضوئية الموجة اتجاه تغير 2
  عضالت تتحكمني أنِت يف حركـتها 3
  احتجاز الغازات املوجودة يف الغالف اجلوي ألشعة الشمس 4

        
        

 

 

    الدرجة 

  

  

  

  

  

  

 كتابتا   رقما  

 التوقيع ةاسم املصحح

 التوقيع ةاسم املراجع

  .................................................   :اسم الطالبة

  
 

   ..............................  ::  رقم اجللوس

    

 ( 3عدد أوراق األسئلة ) 
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 التصحيح:مع  فيما يلي أمام العبارة اخلاطئة ( مة ) عالأمام العبارة الصحيحة و  (  عالمة ) يضع ج(-ج 
 

 {     }    الوقودينتج الضباب الُدخاين عن تفاعل ضوء الشمس مع الغازات املنبعثة من إحرتاق  -1

 {     }    تسمى الطاقة احلرارية املوجودة يف القشرة األرضية بطاقة احلرارة النووية -2

 {     }    حتدث معظم مراحل عملية البناء الضوئي يف الورقة يف الطبقة األسفنجية -3

 {      }   تعـترب الغـدد اللعـابية من الغـدد الصـماء -4

 {      }   الكدمات هي سحق لألوعية الدموية الصغرية املوجودة حتت اجللد -5

 {      }   تعمل الثالجة على نقل الطاقة احلرارية من داخلها إىل خارجها ابستخدام غاز التربيد -6
 {      }   معراة البذور نبااتت وعائية تكون بذورها غري ُُماطة بثمار -7
 {      }   رؤيـة جسم ما البد وأن يصدر أو ينعكس عنه ضـوءلتتكمن العني من  -8

 

 السؤال الثاين :
 : مطلوب منكِ هو ا حسب م ييبمث اجدا  األشكال التالية جي يادرس،  ةاملكتشف ةالطالب عزيزيت -أ

 

 املطلوب من الشكل االول الشكل األول

1 
 

 اجلمجمة .....................ماوظيفة عظام    

 مانوع مفاصل عظام اجلمجمة ...................
 ثايناملطلوب من الشكل ال اينالشكل الث

2 

    

  

 

 ماأسم هذا اجلهاز .....................

 أين حتدث عملية اإلابضة ...................

 ...............أين حتدث عملية اإلخصاب 

 أين حتدث عملية اإلنزراع...............    

 ثالثاملطلوب من الشكل ال 

3 

 

 

وذلك إلن هذه الزهرة من نبااتت ذوات الفلقة الواحدة أم ذوات الفلقتني ..............   
 بتالت األزهار عددها........... 

 صورة ..............احلزم الوعائية يف هذه النبااتت ترتتب يف 

              
 
 

 ب(
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 ب (  أكملي كآل من العبارات التالية مبا يناسبها علميا                      

 تستخدم أشعة ......... لقتل البكترياي اليت تسبب فساد األطعمة. ـ 1   

 التؤام ............... تنمو من بويضتني خمتلفتني ُخصبتا من حيوانني خمتلفني. ـ 2            
 يعترب ضـوء الشمس من املوارد ............... ـ 3            
 تساهم مركبات الفلور وكلوروكربون يف حتلل طبقة ......... ـ4            
 يُقاس الطول املوجي بوحدة صغرية جدآ تسمى ........ ـ 5            

 ج ( عللي ملاأييت تعليآل علميآ مناسبآ         
        ____________________________ 

 تبطن أسقف و جدران قاعات اإلحتفاالت مبواد لينة . ـ1              

                 .........................................      .................... 
 تسمية نبات حشيشة الكبد هبذا االسم. ـ2             

     ................................................................. 
 ـ حزازيات قدم الذئب مهددة باإلنقراض3              

                 .......................................        .............................. 

 السؤال الثالث:                
 أجييب عن األسئلة التالية:          

             _____________ 

 وأنِت تبحثني يف جهازك احلاسويب عن موضوع احلرارة شعرِت بسخونة يف جزءه السفلي ...أي أنواع احلمل  ـأ (          

 احلراري يستخدم احلاسوب من أجل إحاطة املكوانت اإللكرتونية ابهلواء البارد.؟            
                     .....................................................................................         

 ب( ذهبت أحدى السيدات ملستشفى النساء والوالدة لتضع مولدها األول فقرر هلا الطبيب عملية              
 قيصرية..ماسبب تقرير الطبيب هلا ابلعملية القيصرية .؟         

                   ....................................    ...................................... 
 ف كم تساوي هذه الدرجة على املقياس السيليزي ؟   86ج ( أشار مقياس احلرارة يف يوم صيفي إىل القراءة          

                                                                  .................................................................... 

                                                                                                                                                                                  .................  ................................ ................ 

                                                                                                                                                                              ........................................................................ 
 د( وحدة تركيب اجلهاز العصيب هي العصبوانت أواخلالايالعصبية..وضحي ابلرسم وكتابة البياانت عليه مكوانت             

                                                                                                                                                              الرسم خلف الصفحةاخللية العصبية..؟                                

 إنتهت حبمد هللا                                                                         
 معلمة املادة/                                                                                                     
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