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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
           

                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 انغؤال األٔل:                                                                   )دسخح نكم فمشج(

-اكًم انفشاغبد ثًب ُٚبعجٓب فًٛب ٚهٙ :  
 ........داخم االسطىاَح تـىاسطحفٍه سج انزي ٌؼًم تىلىد انثُضٌٍ . ٌرى زشق انىلىد يسشن انسٍا /1

 شًؼح االزرشاق ) انثىاخً(.
 2/ انسهى ػهى انشسى انًداوس ٌشٍش إنى انغذج انكظشٌح أو انفىق كهىٌح.

 3/ ذشذثط انؼضالخ تانؼظاو ػٍ طشٌك األوذاس.
 4/  ذركاثش انُثاذاخ انالوػائٍح تىاسطح األتىاؽ.

 5/ ٌُغهف سطر انؼظى انسً تطثمح صهثح ذسًى انسًساق.
 6/ كًٍح انطالح انرً ذسًهها انًىخاخ انصىذٍح وانرً ذؼثش يسازح يسذودج خالل ثاٍَح ذسًى شذج انصىخ.

 
 

 
                انغؤال انضبَٙ:                                                                 )َصف دسخح نكم فمشج(

-( أيبو انعجبسح انخبطئخ فًٛب ٚهٙ : ×سح انصحٛحخ ٔعاليخ خطأ ) ب( أيبو انعج √ظع عاليخ صح )    

.يىخاخ انشادٌى يثال ػهى انًىخاخ انكهشويغُاطٍسٍح (√/ )1   

.ٌماط انطىل انًىخً نهضىء تىزذج انُاَىيرش (√/ )2   

.انشًسٍحًٌكٍ اَراج انطالح انكهشتائٍح يٍ انطالح ( √/ )3   

.يٍ إخصاب زٍىاٌ يُىي نثىٌضرٍٍانرىائى انًرًاثهح ذُرح  (×/ )4   

   .يٍ انكايثٍىو صُغُذ انهساء فً انُثاخانخشة ويؼظى خالٌا  (√/ )5 

.وظائف اندهذ ذُظٍى دسخح زشاسج خسى اإلَساٌيٍ  (√/ )6   

 
 يتبع

 انثاني انذور األول انفصم انذراسي اختبار
 هـ   4437  - 4436

 وزارة التعليم 
 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الرواض

 جلنة جتوود االختبارات
 املتودطة             مدردة /                          

                          

 

 بدولة ) عام (* علوم املادة : 
 الثاني متودطالصف : 
 داعتانالزمن  : 

هـ  541 51/8/7التاروخ :   
 نمورج االجابت 

 

 انمجموع 5 4 3 2 4 انسؤال

 انذرجت
 31 رقمًا 41 5 6 3 6 رقما
 ثالثين كتابًت   عشرة خمس سج ثالث سج كتابت

       انمصحح

       انمراجع
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 انغؤال انضبنش:                                                               )كم فمشج َصف دسخح(

 

 ظع دائشح حٕل اإلجبثخ انصحٛحخ فًٛب ٚهٙ:-

-/ ٚحذس رجبدل انًٕاد ثٍٛ دو األو ٔدو انجٍُٛ فٙ:1  

 د/ انًشًٍحأ/ انشزى                     ب/ انًثٍض              ج/ لُاج انثٍض                
 
 -:انحشاس٘يٍ أْى انًٕاد انًغججخ نالحزجبط / 2

  تخاس انًاءد/      ب/ األكسدٍٍ        ج/ األوصوٌ                   أ/ ثاًَ أكسٍذ انكشتىٌ

 
-/ رُزقم يٕجبد انصٕد ثشكم أعشع فٙ:3  

 أ/ انهىاء                   ب/ انضٌد              ج/ انفشاؽ                    د/ انسذٌذ
 
 

-فٙ  : / رٕجذ خالٚب انعصٙ ٔانًخبسٚط4  

 أ/ انمشٍَح                    ب/ انشثكٍح                ج/  انؼذسح                   د/ انثؤتؤ
 

-:انغذح انًغٛطشح عهٗ جًٛع َشبطبد انغذد انصًبء األخشٖ ْٙ انغذح / 5  

 أ/  انضػرشٌح        ب/  انصُىتشٌح               ج/  انذسلٍح               د/ انُخايٍح
 

-:يٍ انُجبربد انٕعبئٛخ انالثزسٚخ / 6  

 أ/ رٌم انسصاٌ       ب/ انصُىتش            ج/ زشٍشح انكثذ              د/ انؼشثح راخ انمشوٌ
 

-:انجضء انزكبصش٘ فٙ انُجبربد انٕعبئٛخ انجزسٚخ / 7  

 أ/ انضهشج             ب/ انساق                ج/ انىسلح                     د/ اندزس
 

-:يٍ انًٕاسد انًزجذدح فٙ انطجٛعخ / 8  

 أ/ األنىيٍُىو             ب/ انُفط               ج/ األنًاط                   د/ انشٌاذ 
 

-/ يزٕعط قًٛخ انطبقخ انحشكٛخ نهجضٚئبد فٙ حبنخ انحشكخ انعشٕائٛخ  :9  

 أ/ انطالح انسشاسٌح       ب/ دسخح انسشاسج           ج/ انطالح انسشكٍح         د/ دسخح كهفٍ 
 

-:اَزقبل انطبقخ انحشاسٚخ ثٍٛ األجغبو عٍ طشٚق انزاليظ ٚغًٗ / 01  

 أ/ انسًم انسشاسي     ب/ انرىصٍم انسشاسي      ج/ االشؼاع انسشاسي          د/ انؼضل انسشاسي 
 

-ُقم انزشثخ انغطحٛخ يٍ يكبٌ ٜخش :/ ٚطهق عهٗ انعًهٛخ انطجٛعٛخ ن00  

 أ/ انرذوٌش                 ب/ انرؼشٌح                  ج/ انردىٌح                    د/ انسشاثح
 

-:رزكٌٕ عُذ اْزضاص انُبثط يٕجخ / 02  

 أ/ زهضوٍَح             ب/ دائشٌح                   ج/ طىنٍح               د/ يسرؼشضح 
 
 
 

تبعي  
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 انغؤال انشاثع :- أجت عًب ٚهٙ                                                                         

                       ) دسخح نكم فمشج (:          عهم ) اركش انغجت ( فًٛب ٚهٙ  أ/
 

 .ر انًاءظهىس انمهى وكأَه يُكسشًا ػُذ سط -1
  تسثة اَرمال انضىء يٍ وسط شفاف إنى وسط شفاف آخش يخرهف فً انكثافح.

 ػذو سًاع انصىخ ػهى سطر انمًش. -2
 0تانمًش ) وسط يادي (نؼذو وخىد غالف خىي يسٍط 

 اخرالف نىٌ اندهذ يٍ شخص إنى آخش.  -3
 0فً انثششجتسثة اخرالف كًٍح صثغح انًٍالٍٍَ 

  
                  

                                                     ) َصف دسخح نكم فمشج(ظع انًصطهح انعهًٙ انًُبعت نكم يًب ٚهٙ:        ة/
 

 ( رزي) اإلنسان. ركبةنوع المفصل في  -1
 (انثغىس )ػهى انسطر انسفهً نىسلح انُثاخ. ذىخذصغٍشج فرساخ  -2
 (انؼىاصل) .نها تسهىنحيادج ذًُغ اَرمال انطالح انسشاسٌح خال -3

) انىلىد األزفىسي( تـ ذؼشف .تماٌا يخهىلاخ زٍح ذكىَد فً انمششج األسضٍح يٍ رو يالٌٍٍ انسٍٍُ -4  
 

 انغؤال انخبيظ :-  
 ط. كى رغبٔ٘ ْزِ انذسجخ 28عّجم يقٛبط دسجخ حشاسح انجٕ فٙ يذُٚخ انشٚبض  أ /

 عهٗ انًقٛبط انفٓشَٓبٚزٙ ؟
) ثالز دسخاخ(                                                -انسم:  

    32 + ( ط˚) (=)         ف˚             
 
 

ف˚ 82,4=   32+  50,4=  32+  28 × 1,8 = 32 + ( 28 ) ()             = ف˚              

 
 

 (دسخاخ 4)                    أكًم انًقبسَخ فٙ انجذٔل انزبنٙ : ة/
 
             

 َجبربد رٔاد انفهقزٍٛ  َجبربد رٔاد انفهقخ انٕاحذح ٔجّ انًقبسَخ 
 زهمٍح ػشىائٍح ذىصٌغ انسضو انىػائٍح

 شثكً يرىاصي ذؼشق انىسلح
 

               -:حغت األسقبو انًٕظحخ عهٗ انشكم صى أكًم انجٛبَبد انشكم انز٘ أيبيكرعّشف عهٗ  ط/
        (           خاخدس3)   

 
 
 
 

 

 اَزٓذ األعئهخ
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 جسم انخهيت/ 4
 اننواة/2
 شجيراث عصبيت/3
 محور اسطواني/4

 انشكم هو انخهيت انعصبيت

 -:هي  انيباناث

1 2 

3 

4 

 درجت واحذة

 نكم فراغدرجت نصف 
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