


 

 

 

 

 

 اٌثبٌث اٌصف اٌعٍَٛ اٌّبدح

 عبعزبْ خصِٓ االخبث  اٌزبس٠خ  ا١ٌَٛ

  اعُ اٌطبٌجخ

 )                 ( سلُ اٌدٍٛط
 

 

 

 اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزع١ٍُ

 اإلداسح اٌعبِخ ٌٍزع١ٍُ ثّٕطمخ ...........

 ِذسعخ /

 اٌّدّٛع اٌىٍٟ 
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 ٘ـ 2001 – 2001اخزجبس ِبدح اٌعٍَٛ ) اٌذٚس األٚي ( اٌفصً اٌذساعٟ اٌثبٌث ٌٍعبَ اٌذساعٟ 

 سلُ اٌغؤاي

 اٌذسخخ اٌّغزحمخ
 اعُ 

 اٌّصحح / ح

 اعُ 

 / ح اٌّشاخع

 اعُ 

 / ح اٌّذلك
 اٌذسخخ وزبثخ اٌذسخخ سلّب  

      اٌغؤاي األٚي

      اٌغؤاي اٌثبٟٔ

      اٌغؤاي اٌثبٌث

      اٌغؤاي اٌشاثع

      اٌّدّٛع

 عـــــــــيتب



 -اٌغؤاي األٚي :

 -االخبثخ اٌصح١حخ ف١ّب ٠ٍٟ : ٔخزبسأ ( 

 ٟ٘ اٌمٜٛ اٌزٟ رٕشأ عٓ رالِظ األش١بء . -1 أٞ شٟء ٌٗ وزٍخ ٚحدُ . -2

 لٜٛ اٌزالِظ -أ اٌّبدح -أ

 لٜٛ اٌّغٕبط١غ١خ –ة  اٌزغ١ش اٌف١ض٠بئٟ –ة 

 لٜٛ اٌدبرث١خ -خـ  اٌخبص١خ -خـ 

 ٔغزخذَ ٌم١بط وزٍخ اٌّٛاد . -0 زضاص األخغبَ .٠ٕزح عٓ ا٘ -1

 ١ِضاْ -أ اٌصٛد -أ

 ِخجبس ِذسج –ة  اٌمٜٛ -ة 

 ِغطشح -خـ  اٌّبدح -خـ 

 ِمذاس عحت خزة األسض ٌٍدغُ . -6 خ١ٍظ ِىْٛ ِٓ ِبدر١ٓ ِخزٍفز١ٓ أٚ أوثش . -5

 اٌٛصْ -أ ِخٍٛط -أ

 اٌىزٍخ –ة  ِحٍٛي -ة 

 االٔغّبس -خـ  ِبء -خـ 

 ِبدح ٌٙب شىً ثبثذ ٚحدُ ثبثذ . -8 ٠ٕزشش اٌضٛء فٟ خطٛط . -7

 صٍجخ -أ ِغزم١ّخ -أ

 عبئٍخ -ة  ِزعشخخ -ة 

 غبص٠خ -خـ  ِٕىغشح -خـ 

 ٚحذح ثٕبء اٌّبدح . -24 إرا عمظ اٌضٛء عٍٝ ِشآٖ فأٔٗ . -9

 اٌعٕصش -أ ٠ٕعىظ -أ

 اٌخبص١خ -ة  ٠ٕىغش -ة 

 اٌّحٍٛي -خـ  ٠ٕحشف -خـ 

 ِمذاس اٌجعذ ث١ٓ خغ١ّٓ . -21 ٌّٛاد اٌزب١ٌخ ٠ٕزمً ف١ٙب اٌصٛد ثجظء .أٞ ا -22

 اٌحشوخ -أ اٌّبء -أ

 اٌغشعخ -ة  اٌصخش -ة 

 اٌّغبفخ -خـ  اٌٙٛاء -خـ 
 

 

 -: ِب ٟ٘ ٚحذاد اٌم١بط اٌّع١بس٠خ ٌىال  ِٓ ة ( 
 

 اٌٛحذاد

 اٌّطٍٛة
 اٌحدُ اٌىزٍخ اٌطٛي

 ....................... ....................... ....................... ٚحذح اٌم١بط
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 عـــــــــيتب



 -اٌغؤاي اٌثبٟٔ :

 -: ِب اٌّصطٍح اٌعٍّٟ إٌّبعت ٌٍعجبساد اٌزب١ٌخ(  أ

 ( اٌمٛح -اٌضٛء  –االحزىبن  – اٌغشعخ – اٌىزٍخ) 
 

 . ِمذاس ِب ٠حز٠ٛٗ اٌدغُ ِٓ ِبدح(   ...................................)   -2

 . لٜٛ رٕشأ عٓ حشوخ األخغبَ عٕذِب رحزه ثدغُ آخش(   ...................................)   -1

 . شىً ِٓ أشىبي اٌطبلخ ٔحظ ثٗ ثبٌع١ٓ(   ...................................)   -1

 . اٌزغ١ش فٟ اٌّغبفخ ثّشٚس اٌضِٓ(   ...................................)   -0

 . ِؤثش ٠غ١ش اٌحبٌخ اٌحشو١خ ٌٍدغُ(   ...................................)   -5
 

 

 

  ( √)  أشبسٖٔصٕف اٌزغ١شاد اٌزب١ٌخ اٌٝ ) رغ١ش و١ّ١بئٟ . رغ١ش ف١ض٠بئٟ ( ثٛضع ة ( 

 رغ١ش ف١ض٠بئٟ رغ١ش و١ّ١بئٟ اٌزغ١ش

   احزشاق اٌخشت

   رغٛط االعٕبْ

   طجخ اٌطعبَ

   رمط١ع اٌٛسق

   ردّذ اٌّبء
 

 

 

 

 
 

 

 -اٌغؤاي اٌثبٌث :

 ( ِزعشج – دٚسا١ٔخ – خظ ِغزم١ُ -)  ِزأسخحخ  -: أ ( ٔحذد ٔٛع اٌحشوخ ِٓ خالي اٌصٛس اٌزب١ٌخ
 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 -ة ( ٔصً اٌعّٛد ) أ ( ثّب ٠ٕبعجٗ ِٓ  اٌعّٛد ) ة ( :
 

 ) ة (  ) أ (

 ِحٍٛي ................... ِٓ طشق فصً اٌّخٍٛط -2

 األرْ .................... اٌزغ١ش فٟ ِٛلع اٌدغُ -1

 حًٍ اٌضٛء إٌٝ أٌٛأٗ اٌغجعخلطعخ ِٓ اٌضخبج ر ..................... ِٓ أٔٛاع اٌمٜٛ -1

 لٜٛ اٌدبرث١خ .................... إٌّشٛس اٌضخبخٟ -0

 اٌحشوخ .................... عضٛ اٌغّع فٟ اإلٔغبْ -5

 اٌغشثبي .................... اٌٍّح ِع اٌّبء -6
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 عـــــــــيتب

 
24 



 -اٌغؤاي اٌشاثع :

 -ج ( ٔىًّ اٌخش٠طخ اٌزب١ٌخ :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ة ( ً٘ اٌعجبساد اٌزب١ٌخ صح١حخ أَ خبطئخ :

 (  ..........)    ٠غزخذَ اٌض٠ذ ٌٍزم١ًٍ ِٓ االحزىبن فٟ ا٢الد اٌّزحشوخ .   -2

 (  ..........)  خ اٌدغُ صادد لٛح خبرث١خ األسض ٌٗ .          ٍوٍّب صادد وز -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أزٙذ األعئٍخ

 ثبٌزٛف١ك

 اٌشّشِٞعٍّخ اٌّبدح / عىشح 

 األخغبَ حغت ٔفبر اٌضٛء رصٕف

 

 أخغبَ
............................   

 

 أخغبَ
............................   
 

 

 أخغبَ
............................   
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 الثالث الصف العلوم المادة
 ساعتان ةزمن االجاب  التاریخ  الیوم

  اسم الطالبة

 (                 ) رقم الجلوس
 

 

 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم

 اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة ...........
 مدرسة /

 المجموع الكلي�

 

٤٠ 

 ھـ ١٤٤٣ – ١٤٤٢اختبار مادة العلوم ( الدور األول ) الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 

 رقم السؤال
 الدرجة المستحقة

 اسم 
 المصحح / ة

 اسم 
 / ة المراجع

 اسم 
 / ة المدقق

 الدرجة كتابة الدرجة رقماً 

      السؤال األول

      السؤال الثاني

      السؤال الثالث

      السؤال الرابع

      المجموع

ΑΗϳ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϊ 












































































































نموذج اجابه 



 -السؤال األول :

 -االجابة الصحیحة فیما یلي : نختارأ ) 

 ھي القوى التي تنشأ عن تالمس األشیاء . -٢ أي شيء لھ كتلة وحجم . -١
 قوى التالمس -أ المادة -أ

 قوى المغناطیسیة –ب  التغیر الفیزیائي –ب 
 قوى الجاذبیة -جـ  الخاصیة -جـ 
 نستخدم لقیاس كتلة المواد . -٤ تزاز األجسام .ینتج عن اھ -٣
 میزان -أ الصوت -أ

 مخبار مدرج –ب  القوى -ب 
 مسطرة -جـ  المادة -جـ 
 مقدار سحب جذب األرض للجسم . -٦ خلیط مكون من مادتین مختلفتین أو أكثر . -٥
 الوزن -أ مخلوط -أ

 الكتلة –ب  محلول -ب 
 االنغمار -جـ  ماء -جـ 
 مادة لھا شكل ثابت وحجم ثابت . -٨ ینتشر الضوء في خطوط . -٧
 صلبة -أ مستقیمة -أ

 سائلة -ب  متعرجة -ب 
 غازیة -جـ  منكسرة -جـ 
 وحدة بناء المادة . -١٠ إذا سقط الضوء على مرآه فأنھ . -٩
 العنصر -أ ینعكس -أ

 الخاصیة -ب  ینكسر -ب 
 المحلول -جـ  ینحرف -جـ 
 مقدار البعد بین جسمین . -١٢ لمواد التالیة ینتقل فیھا الصوت ببطء .أي ا -١١

 الحركة -أ الماء -أ
 السرعة -ب  الصخر -ب 
 المسافة -جـ  الھواء -جـ 

 

 

 -: ما ھي وحدات القیاس المعیاریة لكالً من ب ) 
 

 الوحدات

 المطلوب
 الحجم الكتلة الطول

������������������������������������������������������������������������ وحدة القیاس

�
١٥ 

ΑΗϳ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϊ 












































































































لترالكيلو جرام املتر



 -السؤال الثاني :
 -: ما المصطلح العلمي المناسب للعبارات التالیة)  أ

 ) القوة -الضوء  –االحتكاك  – السرعة – الكتلة( 
 

 . مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة)   �����������������������������������(   -١

 . قوى تنشأ عن حركة األجسام عندما تحتك بجسم آخر)   �����������������������������������(   -٢

 . شكل من أشكال الطاقة نحس بھ بالعین)   �����������������������������������(   -٣

 . التغیر في المسافة بمرور الزمن)   �����������������������������������(   -٤

 . مؤثر یغیر الحالة الحركیة للجسم)   �����������������������������������(   -٥
 

 

 

  ) √(  أشارهنصنف التغیرات التالیة الى ( تغیر كیمیائي . تغیر فیزیائي ) بوضع ب ) 

 تغیر فیزیائي تغیر كیمیائي التغیر

�� احتراق الخشب
�� تسوس االسنان

�� طبخ الطعام
�� تقطیع الورق
�� تجمد الماء

 
 

 
 

 
 

 

 -السؤال الثالث :
 ) متعرج – دورانیة – خط مستقیم -(  متأرجحة  -: أ ) نحدد نوع الحركة من خالل الصور التالیة

�

 
 
 
 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 

 
 

 

 -ب ) نصل العمود ( أ ) بما یناسبھ من  العمود ( ب ) :
 

 ( ب )  ( أ )
 محلول ................... من طرق فصل المخلوط -١
 األذن .................... التغیر في موقع الجسم -٢
 حلل الضوء إلى ألوانھ السبعةقطعة من الزجاج ت ..................... من أنواع القوى -٣
 قوى الجاذبیة .................... المنشور الزجاجي -٤
 الحركة �������������������� عضو السمع في اإلنسان -٥
 الغربال �������������������� الملح مع الماء -٦

 

 

�
١٠ 

ΑΗϳ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϊ 

�
١٠ 












































































































الكتلة

االحتكاك

الضوء

السرعه

القوة

متآرجحهدورانيةمتعرجخط مستقيم 



 -السؤال الرابع :
 -ج ) نكمل الخریطة التالیة :

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 -ب ) ھل العبارات التالیة صحیحة أم خاطئة :

 )  ����������(    یستخدم الزیت للتقلیل من االحتكاك في اآلالت المتحركة .   -١

 )  ����������(  ة الجسم زادت قوة جاذبیة األرض لھ .          لكلما زادت كت -٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتھت األسئلة

 بالتوفیق

 الشمريمعلمة المادة / سكرة 

 األجسام حسب نفاذ الضوء تصنف

 

 أجسام
����������������������������   

�

 أجسام
����������������������������   
 

�

 أجسام
����������������������������   
 

�
٥ 










































شبه شفافهغير شفافهشفافة


