
 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

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 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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 األسئلــــة واالختيارات

  : أي مما يلي نباتات وعائية ال بذرية 
 

 حشيشة الكبد – 1
 

 حزازياتال – 4 الصنوبر - 3 ذيل الحصان  -2

  : يتكون معظم اللحاء والخشب الجديد للنباتات في 
 

 الخاليا الحارسة – 1
 

 الكيوتيكل – 4 لثغورا -3 الكامبيوم  – 2

  : أي الموارد التالية متجدد 
 

 نفطال -3 ضوء الشمس – 2 الفحم  – 1
 

 األلومنيوم  – 4

 ة على البيئة تسمى : المادة الدخيل 
 

 المطر الحمضي – 1
 

 األوزون  – 4 المادة الملوثة – 3 التلوث - 2

  : أي مما يلي يستخدم في عملية البناء الضوئي 
 

 الدم – 1
 

 كلوروفيلال – 4 الحديد – 3 سليلوزال – 2

 

 

 

 

 

 
 

 مستقرة ..........................................................................تسمى النباتات التي تنمو أوالً في البيئات الجديدة أو غير ال – 1

 ......... لنقــــل المـــــــــــــاء .اللحــــــــــــــاء لعمليــــــــــة نقـــــــــــــل الغـــــذاء مثــــــــــــــــــل .................................... – 2

 .......................................النفــــــــــــــــط نــــــــــــــــــــــــــوع من أنـــــــــــــــــــــــواع ......................................... – 3

 اسم .............................................................اللحـــــــــــــــاء والخشــــــــــــــــــــب والكامبيوم يطلــــــــــــــــق عليها  – 4

 حفــــــــــــــــــوري .إن استخـــــدام الطاقـــــــــــــــــــــــــــة ................................................ يقلل من استخدام الوقود األ – 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 )          ( . ـــــات جميعهـــــــا لها جذور وسيقــــــان وأوراقالنباتــــــــــــــــ – 1

 )          ( . الطبقة الشمعيـــــــــــــــة في النباتات تقلل من عملية تبخر المـاء – 2

 )          ( . النباتـــات الزهريــــة هي أكثر النباتــات عدداً على سطح األرض – 3

 )          ( . د األحفوري إلستخراج الطاقة المخزونة فيهأن يحرق الوقو جبي – 4

 )          ( . مصادر الميـــــــــــــــــــــــــاه الجوفيــــة آمنـة مــــــــن التلـــوث – 5

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وزارة التربية والتعليم 

 إدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة 
 مدرسة عباد بن بشر المتوسطة 

   هـ 1434 – 1433( الثاني  ( الفصل الدراسي ) الثانيةاختبار الفترة ) 

 الصـف الدراسـي : ثاني متوسـط 

 ـومالــــــــمــــــــــادة : عـلـــــــــ

 دقــيـــقــة 30الـــــــزمـــــــــن : 

 هـ  143الــــــتــــاريــخ :   /      /              

 )) من غشنا فليس منا ((  قال الرسول 

 
 الدرجـة : االسم :

 السؤال األول / اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي بوضع رقم االختيار في المستطيل المجاور للسؤال :

 ر الصحيحاالختيارقم 

 

 السؤال الثاني / أكمل الفراغات التالية :

 

 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي : ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ✓السؤال الثالث / ضع عالمة ) 
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