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 ل: األو   السؤال

hgH,g : 

   

 

 

ي نموذجلها الصحيحة فيما يلي وذلك يتظليل الحرف المناسب   اإلجابةاختاري 
 
(  20  – 1)  اإلجابة  ف  

 

 .. يدل عىل   Ωالرمز   .1

 أمبير   د فولت  ج وات   ب  أوم   أ

 ؟ أي مما يىلي يبطئ انزالق كتاب عىل سطح طاولة   .2

ي  ب  الجاذبية   أ
ي  ج االحتكاك السكون 

 
ي   د االحتكاك االنزالق

 القصور الذان 

ونير   هي  .3  ..  القوة المتبادلة بير  إلكي 

 تنافر  د متعادلة  ج تجاذب   ب  احتكاك  أ

 ..  الجسم تساويم خالل زمن قدره ثانيتير  فإن رسعة 20عندما يقطع جسم مسافة  .4

 م/ث 40 د ث  x م  5     ج ث x م  0,2 ب  م/ث 10  أ

ي جسم ؟  .5
نة ق   ما الذي يتغير عندما تؤثر قوى غير مي  

ي ال القصور  ب  الكتلة  أ
 الوزن   د الحركة   ج ذان 

ي نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية عير  .6
 .. يحدث التفري    غ الكهربانئ

ي  ب  سلك موصل   أ
ي البطارية   د الهواء أو الفراغ   ج مصباح كهربانئ  قطبر

ي دفع أو سحب ؟  .7
 أي مما يأن 

ي  د الزخم  ج التسارع  ب  القوة    أ
 القصور الذان 

ي البطارية تتحول الطاقة …………… بداخلها اىل .8
 كهربائية .  طاقة وضع  ق 

 النووية  د الكيميائية  ج الحركية  ب  الحرارية  أ

ي تقطعها خنفساء تسير عىل خط مستقيم ، إذا بقيت تسير بالرسعة نفسها ، فما الزمن الذي  .9
 الرسم التاىلي المسافة الب 

 يبير 

ي قطع مسافة   
    سم ؟ 4تستغرقه ق 

 

 

 

 

 

 

 

 ..نيوتن يساوي    1 .10

 2كجم ×م/ث  4 د 2كجم ×م/ث  3 ج 2كجم ×م/ث  1 ب  2كجم ×م/ث  2

العربية السعودية  المملكة  
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة  جدة  

 

 اختبار مادة :  العلوم 
 الصف : الثالث المتوسط 

 الزمن : ساعتان  
  3عدد األسئلة : 

 ة + مرأ3عدد األوراق : 
 هـ1444 -1443 الدراسي للعامالثالث  الدراسي للفصل العلوم مادة اختبار أسئلة     

 ………………………………………………. ..................................  .............................................................................................................................:  ةاسم الطالب
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 ثوان 
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 ثوان 

 أ
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ي المجاور حددي أي األجسام يتحرك برسعة أكير    .11
 ؟  من المنحب  البيان 

 

 

 

 

 

 الجسم   د  د الجسم  ج  ج أ الجسم    ب  ب الجسم     

 سرعة جسم عند لحظة معينة  .12

 المتجهة السرعة ا د اإلبتدائيةالسرعة  ج اللحظية السرعة  ب  السرعة المتوسطة أ     

ي دائرة كهربائية إذا تضاعف الجهد مرتير  , ولم تتغير المقاومة   .13
 
ي ق

 ؟  كيف يتغير التيار الكهربانئ

ل اىل النصف  د يتضاعف مرتير   ج يتضاعف ثالث مرات  ب  اليتغير    يخي  

 أي طبقات األرض األتية يتولد فيها المجال المغناطيسي لألرض ؟  .14

ة ي  ب    القرسر  القلب الداخىلي  د الستار ج القلب الخارجر

 ؟   أي األوصاف األتية لقوة الجاذبية غير صحيح .15

  تعتمد عىل كتلة كل            

 من الجسمير  
 ج قوة تنافر  ب 

تعتمدعىل المسافة بير   

 الجسمير  
  توجد بير  جميع األجسام د

 ...  لكل مغناطيس .16

 أقطاب أرب  ع  د ثالث أقطاب  ج قطبان  ب  قطب واحد        

سىم .  .17
ُ
ي مسار دائري ت

 . نوع من الحركة يتحرك فيها الجسم ق 

ازية  ب  الحركة الخطية          الحركة الدائرية  د الحركة الموجية  ج الحركة االهي  

ي سيارة كتلتها  4500إذا أثرت قوة محصلة مقدارها  .18
 ..  تربيع يساويكجم ، فإن تسارع السيارة بوحدة مي  لكل ثانية   1500نيوتن ق 

 6000 د 3000 ج 3 ب  0.33

 ؟ الذي يحىمي األرض من الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس  م.        19

الغالف الجوي  أ           

 لألرض 

المجال المغناطيسي   ب 

 لألرض 

ي  ج ي  د الشفق القطبر
 المجال الكهربانئ

 

ي الشكل التاىلي المسافة  هي     .20
 ..  واالزاحة هي   .. ق 

 

 

م             6المسافة           

    م جنوبا 5واإلزاحة 

المسافة صفر واالزاحة   ب 

قا  14  م رسر

المسافة صفر واالزاحة   ج

 صفر

 م  واإلزاحة صفر 8المسافة  د

 أ

 أ

 أ

 أ

 أ

2

 م

2 

 

 

2 

2 
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 أ

 أ
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 ) ب ( ) أ ( 

ون 1 ي يكتسبها اإللكي 
 الدائرة الكهربائية   أ  . مقدار طاقة الوضع الب 

2 
ي  الصعوبة مدى قياس

ونات تواجهها  الب  ي  االلكي 
  ق 

 .  المادة  خالل  التدفق
 الوزن ب 

3 
ي أو لخفضه . 

 جهاز يستخدم لزيادة الجهد الكهربانئ
 

 اإلزاحة  ج 

ي  د  ..  عىل  Kwhيدل الرمز  4
 االحتكاك السكون 

 المقاومة الكهربائية  ه    .  من أمثلة هذا االحتكاك دفع جدار المدرسة 5

 كيلو واط ×ساعه و  . جذب المؤثرة فيهالمقدار قوة  6

ي  ز  من أمثلة المواد العازلة .  7
 المحول الكهربانئ

8 
تتضمن البعد بير  نقطة البداية ونقطة النهاية واتجاه  

 الحركة  .  
 موصالت فائقة التوصيل ح 

ي .  9
 الخشب ط  المسار المغلق الذي يمر فيه التيار الكهربانئ

10 
ي المواد ال 
ي أي مقاومة  ب 

ال يواجه فيها التيار الكهربانئ
 .. تسىم 

ي  ي 
 الجهد الكهربانئ

   التيار  ك   

ي نموذج االجابة     حرف ) خ ( إذا كانت العبارة خاطئةوال صحيحة، عبارةحرف )ص ( إذا كانت ال ظللي ال
 
 : (   10   -  1من  ) ف

 الجواب السؤال

ي المنازل عىل التوازي وليس التواىلي  ةتوصل األجهز  .1
 خ ص . ق 

 هو الجسم الذي يتأثر بقوة الجاذبية األرضية فقط .2
ً
 حرا

ً
 خ ص .  الجسم الساقط سقوطا

ي  .3  خ ص . عندما يزيد قائد الطائرة من الرسعة من أجل إقالع الطائرة فأن التسارع إيجانر

ي  .4
 خ ص . انطالق الصواري    خ من التطبيقات عىل قانون نيوتن الثان 

ونات بسهولة  .5 ي تتحرك فيها االلكي 
 خ ص . العوازل هي المواد الب 

ق .6 ي الير
 خ ص .  من صور التفري    غ الكهربانئ

ي  .7
 خ ص . كلما زادت المقاومة الكهربائية كلما زادت شدة التيار الكهربانئ

دد  للتيار  يرمز  .8  خ ص ( .  AC)  بالرمز   المي 

ي هو سلك ملفوف حول مغناطيس  .  .9
 خ ص المغناطيس الكهربانئ

كجم  .م/ث  نحو    240م/ث نحو الشمال يساوي   2كجم اثرت عليه قوة رسعتها   12زخم صندوق كتلته  .10

 .      الشمال
 خ ص

 

ي نموذج االجابة  اختاري من العمود )ب( ما 
 
يناسب العمود ) أ ( وذلك بتظليل الحرف المناسب له ف

 ( :  10 – 1من) 

 السؤال الثالث : 

ي : 
 السؤال الثان 

 انتهت األسئلة .. 
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 اخرت االجابة الصحيحة مما بني القوسني  السؤال األول :
 فيها اخللية الطاقة لنقل املواد  العملية اليت حتتاج (1)

 النقل النشط -د اخلاصية االمسوزية -ج النقل السليب -ب اإلنتشار -أ
 النواة وحيمل املادة الوراثية  تركيب موجود داخل (2)

 السيتوبالزم -د ةالفجو  -ج البالستيدات -ب الكروموسومات -أ
 كروموسوماً ؛ فإن اخللية اجلنسية حتتوي على  64حتتوي على  نسان اجلسديةالإذا كانت خلية ا (3)

 كروموسومات  23 -د  كروموسوما    64  -ج كروموسوما  32 -ب كروموسوما    64  -أ
 تنفصل الكروموسومات اثناء انقسام اخللية يف الطور  (6)

 البيين -د هيديالتم -ج اإلستوائي -ب اإلنفصايل -أ
 عن طريق تدخل دقائق الطعام الكبرية إىل األميبا  (5)

 البلعمة -د االنتشار -ج النقل السليب -ب اإلخراج اخللوي -أ
 ؟ انتشار املاء ماذا يسمى (4)

 النقل النشط -د اإلخراج اخللوي -ج البلعمة -ب اخلاصية االمسوزية -أ

 لوكو  ؟ما اسم العملية اليت تسعمل األكسجني لتحليل اجل (7)

 اإلخراج اخللوي -د اخللوي التنفس -ج التخمر -ب البلعمة -أ
 تسمىالذكرية اخللية اجلنسية الناجتة عن األعضاء التناسلية  (8)

 احليوان املنوي -د الزجيوت -ج البويضة -ب اإلخصاب -أ
 ما الطريقة اليت تتكاثر هبا اهليدرا الجنسياً ؟ (9)

 االنشطار -د اريةالسيقان اجل -ج التربعم -ب التجدد -أ
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 بعيت



 

  
 

KH-P028-F11

 ماذا تسمى املراحل أو األطوار املتتابعة اليت متر هبا اخللية ؟ (11)

 التخمر -د التنفس اخللوي -ج اخلليةدورة  -ب عمليات األيض -أ
 يسمى  DNAأي احنراف ينتج خالل عملية تضاعف  (11)

 RNA -د الكروموسوم -ج اجلني -ب الطفرة -أ

 د القواعد النيرتوجينية يف صورة أ واجأي مما يلي جزئ حلزوين ميتا  بوجو  (12)

 DNA -د الربوتني -ج RNA -ب احلمض النووي -أ

 ؟ DNAوالتوجد يف  RNAما القاعدة النيرتوجينية اليت توجد يف  (13)

 اجلوانني -د األدينني -ج اليوراسيل -ب السيتوسني -أ
 املسؤول عن ظهور الصفة الوراثية غري النقية  املتقابل اجلني (16)

 السائد -د املتقابل -ج الربوتني -ب ياملتنح -أ
 احلمض النووي الذي حيمل الشفرة الوراثية من النواة إىل الريبوسومات  (15)

 RNA -د اجلني -ج الربوتني -ب DNA -أ

  هو العامل مؤسس علم الوراثة (14)

 أوم -د مندل -ج بور -ب فرانكلني -أ
 م/ث شرقاً ؟ 15تحرك بسرعة كجم ي1111كتلته   قطارما  خم  (17)

 كجم.م/ث  4464  -د كجم.م/ث61 -ج كجم.م/ث  51 -ب كجم.م/ث  51222 -أ
 هيكمية املادة ابجلسم  (18)

 السرعة -د التسارع -ج الكتلة -ب الوزن -أ
 أي األجسام التالية اليتسارع ؟ (19)

 طائرة يف حالة إقالع -د سيارة تنطلق يف البداية -ج درجة ختفض سرعتها -ب طائرة تطري بسرعة اثبتة -أ
 م/ث خالل اثنيتني ؛ يكون تسارعها 4دراجة من السكون حىت أصبحت سرعتها  تسارعت (21)

3م/ث 2622 -ب 3م/ث 53   -أ
 3م/ث 4 -د 3م/ث 2   -ج 

 ميل اجلسم ملقاومة احداث أي تغري يف حالته احلركية يسمى  (21)

 اإلزاحة -د القصور الذايت -ج التسارع -ب الزخم -أ
 أي مما يلي ميثل وحدة التيوتن ؟ (22)

 كجم.م/ث  -د كجم/م  -ج 3كجم.م/ث  -ب 3/ثم -أ
 لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية هلا ابملقدار ومعاكسة هلا ابالجتاه  (23)

 قانون حفظ الزخم -د القانون الثالث لنيوتن -ج القانون الثاين لنيوتن -ب القانون األول لنيوتن -أ

 أي مما أييت دفع أو سحب ؟ (26)

 قوةال -د الوزن -ج التسارع -ب الزخم -أ

 بعيت



 

  
 

KH-P028-F11

 بني سطوح األجسام املتالمسة وتعمل علي إيقافها أقوة ممانعة تنش (25) 

 اإلحتكاك -د الزخم -ج التسارع -ب الوزن -أ
 نيوتن عملية إطالق الصواريخ مثال على قانون (24)

 الرابع -د الثالث -ج الثاين -ب األول  -أ
 القوة املتبادلة بني الكرتونني هي (27)

 متعادلة -د جتاذب -ج إحتكاك -ب تنافر -أ
 ما املقصود بتدفق الشحنة الكهرابئية ؟ (28)

 املقاومة الكهرابئية -د التيار الكهرابئي -ج اجملال الكهرابئي -ب اجلهد الكهرابئي -أ
 مسار مغلق مير فيه التيار الكهرابئي بسهولة (29)

 اجلهد الكهرابئي -د الدائرة الكهرابئية -ج االسالك -ب البطارية -أ
 رابئي وحدة قياس اجلهد الكه (31)

 الواط -د األوم -ج األمبري -ب الفولت -أ
 احلركة السريعة للشحنات الفائضة من مكان إىل اخر (31)

 التفريغ الكهرابئي -د اجملال الكهرابئي -ج املقاومة الكهرابئية -ب اجلهد الكهرابئي -أ
 مدى الصعوبة اليت تواجهها االلكرتوانت يف التدفق خالل املادة يسمى (32)

 التفريغ الكهرابئي -د اجملال الكهرابئي -ج املقاومة الكهرابئية -ب رابئيةالقدرة الكه -أ
 أمبري ؟ 1,5فولت وشدة التيار املارة فيه  111ما القدرة الكهرابئية اليت يستهلكها مصباح متصل جبهد كهرابئي  (33)

 واط 55211   -د واط 552   -ج واط 332  -ب واط  11  -أ
 تقوم شركات الكهرابء بتوليد طاقة كهربية وتبيعها للمستهلك بوحدة  (36)

 3كجم/ث  -د 3كجم.م/ث  -ج كيلو واط.ساعة  -ب النيوتن -أ
 تية يستخدم فيها برادة احلديد لكي توضحه ؟أي اجملاالت اآل (35)

 اجملال احليوي -د اجملال املغناطيسي -ج اجملال اجلوي -ب ئياجملال الكهراب -أ
 تنشأ بينهم قوة طبني مغناطيسني مشاليني أحدمها إىل االخرعند تقريب ق (34)

 تنافر -د احتكاك -ج كهرابئية -ب جتازب -أ
 كم قطباً للمغناطيس الواحد ؟ (37)

 اربعة -د ثالثة -ج اثنان -ب واحد  -أ
 ما الذي ينتج عند لف سلك حيمل تياراً كهربياً حول قضيب حديدي ؟ (38)

 احملرك الكهرابئي -د املغناطيس الكهرابئي -ج ياملولد الكهرابئ -ب الشفق القطيب -أ
 ما الذي حيمي األرض من اجلسيمات املشحونة القادمة من الشمس ؟ (39)

 اجملال الكهرابئي -د الغالف اجلوي لألرض -ج الشفق القطيب -ب اجملال املغناطيسي لألرض -أ

 بعيت



 

  
 

KH-P028-F11

 ما اجلها  املستخدم يف قياس شدة التيار ؟  (61)

 املولد الكهريب -د الفولتمير -ج ميراأل -ب احملول الكهريب -أ
 ( أمام العبارة اخلاطئة , مث ظلل يف ورقة اإلجابة×أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (√: ضع عالمة )السؤال الثاين 

  (         )                                      اجلني هو شفرة تصنيع الربوتني  (61)

 ( )           ة ونقطة النهاية وإجتاة احلركةبني نقطة البداي اخلط املستقيم بعدهي  اإل احة (62)

 ( )                              معينة السرعة املتوسطة جلسم متثل مقدار سرعته عند حلظة (63)

 (        )          احملرك الكهرابئي حيول الطاقة الكهرابئية إايل طاقة حركية                                (66)

 ( )    ينشأ بني أسطح األجسام الساكنة                                  تكاك التدحرجياإلح (65)

 ( )      األرض له جذبهو مقدار قوة سم اجلو ن  (64)

 ( )                                                         من أمثلة املواد العا لة النحاس  (67)

 ()                                                   تياراً مرتدداً  تتنتج البطاراي (68)

 السؤال الثالث : 
متنحي  ( من إمرأه لون شعرها اشقر BB)تزاوج رجل لون شعره اسود سائد نقي ) أ ( 

 ؟ ابناء لون شعرهم اسودما إحتمال  (bb) نقي 
.................................................................... 

 يستخدم فلز التنجستني يف صناعة فتيل املصباح الكهرابئي ؟مب تفسر  : )ب( 

................................................................................................ 
 اثنية 31م خالل  91احسب سرعة سباح يقطع مسافة   ( ج)

.................................................................................................... 
 :  السؤال الرابع

 .......................................................     كجم ؟  51احسب و ن جسم كتلتة  ( أ)
  من متطلبات عملية البناء الضوئي . اثننياذكر   )ب(

...................................................................................................... 
 مب تفسر: يفضل استخدام التوصيل على التوا ي يف املنا ل ؟)ج( 

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

 () تمت األسئلة 
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 اخرت االجابة الصحيحة مما بني القوسني  السؤال األول :
 فيها اخللية الطاقة لنقل املواد  العملية اليت حتتاج (1)

 النقل النشط -د اخلاصية االمسوزية -ج النقل السليب -ب اإلنتشار -أ
 النواة وحيمل املادة الوراثية  تركيب موجود داخل (2)

 السيتوبالزم -د ةالفجو  -ج البالستيدات -ب الكروموسومات -أ
 كروموسوماً ؛ فإن اخللية اجلنسية حتتوي على  64حتتوي على  نسان اجلسديةالإذا كانت خلية ا (3)

 كروموسومات  23 -د  كروموسوما    64  -ج كروموسوما  32 -ب كروموسوما    64  -أ
 تنفصل الكروموسومات اثناء انقسام اخللية يف الطور  (6)

 البيين -د هيديالتم -ج اإلستوائي -ب اإلنفصايل -أ
 عن طريق تدخل دقائق الطعام الكبرية إىل األميبا  (5)

 البلعمة -د االنتشار -ج النقل السليب -ب اإلخراج اخللوي -أ
 ؟ انتشار املاء ماذا يسمى (4)

 النقل النشط -د اإلخراج اخللوي -ج البلعمة -ب اخلاصية االمسوزية -أ

 لوكو  ؟ما اسم العملية اليت تسعمل األكسجني لتحليل اجل (7)

 اإلخراج اخللوي -د اخللوي التنفس -ج التخمر -ب البلعمة -أ
 تسمىالذكرية اخللية اجلنسية الناجتة عن األعضاء التناسلية  (8)

 احليوان املنوي -د الزجيوت -ج البويضة -ب اإلخصاب -أ
 ما الطريقة اليت تتكاثر هبا اهليدرا الجنسياً ؟ (9)

 االنشطار -د اريةالسيقان اجل -ج التربعم -ب التجدد -أ
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 بعيت



 

  
 

KH-P028-F11

 ماذا تسمى املراحل أو األطوار املتتابعة اليت متر هبا اخللية ؟ (11)

 التخمر -د التنفس اخللوي -ج اخلليةدورة  -ب عمليات األيض -أ
 يسمى  DNAأي احنراف ينتج خالل عملية تضاعف  (11)

 RNA -د الكروموسوم -ج اجلني -ب الطفرة -أ

 د القواعد النيرتوجينية يف صورة أ واجأي مما يلي جزئ حلزوين ميتا  بوجو  (12)

 DNA -د الربوتني -ج RNA -ب احلمض النووي -أ

 ؟ DNAوالتوجد يف  RNAما القاعدة النيرتوجينية اليت توجد يف  (13)

 اجلوانني -د األدينني -ج اليوراسيل -ب السيتوسني -أ
 املسؤول عن ظهور الصفة الوراثية غري النقية  املتقابل اجلني (16)

 السائد -د املتقابل -ج الربوتني -ب ياملتنح -أ
 احلمض النووي الذي حيمل الشفرة الوراثية من النواة إىل الريبوسومات  (15)

 RNA -د اجلني -ج الربوتني -ب DNA -أ

  هو العامل مؤسس علم الوراثة (14)

 أوم -د مندل -ج بور -ب فرانكلني -أ
 م/ث شرقاً ؟ 15تحرك بسرعة كجم ي1111كتلته   قطارما  خم  (17)

 كجم.م/ث  4464  -د كجم.م/ث61 -ج كجم.م/ث  51 -ب كجم.م/ث  51222 -أ
 هيكمية املادة ابجلسم  (18)

 السرعة -د التسارع -ج الكتلة -ب الوزن -أ
 أي األجسام التالية اليتسارع ؟ (19)

 طائرة يف حالة إقالع -د سيارة تنطلق يف البداية -ج درجة ختفض سرعتها -ب طائرة تطري بسرعة اثبتة -أ
 م/ث خالل اثنيتني ؛ يكون تسارعها 4دراجة من السكون حىت أصبحت سرعتها  تسارعت (21)

3م/ث 2622 -ب 3م/ث 53   -أ
 3م/ث 4 -د 3م/ث 2   -ج 

 ميل اجلسم ملقاومة احداث أي تغري يف حالته احلركية يسمى  (21)

 اإلزاحة -د القصور الذايت -ج التسارع -ب الزخم -أ
 أي مما يلي ميثل وحدة التيوتن ؟ (22)

 كجم.م/ث  -د كجم/م  -ج 3كجم.م/ث  -ب 3/ثم -أ
 لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية هلا ابملقدار ومعاكسة هلا ابالجتاه  (23)

 قانون حفظ الزخم -د القانون الثالث لنيوتن -ج القانون الثاين لنيوتن -ب القانون األول لنيوتن -أ

 أي مما أييت دفع أو سحب ؟ (26)

 قوةال -د الوزن -ج التسارع -ب الزخم -أ

 بعيت



 

  
 

KH-P028-F11

 بني سطوح األجسام املتالمسة وتعمل علي إيقافها أقوة ممانعة تنش (25) 

 اإلحتكاك -د الزخم -ج التسارع -ب الوزن -أ
 نيوتن على قانونعملية إطالق الصواريخ مثال  (24)

 الرابع -د الثالث -ج الثاين -ب األول  -أ
 القوة املتبادلة بني الكرتونني هي (27)

 متعادلة -د جتاذب -ج إحتكاك -ب تنافر -أ
 ما املقصود بتدفق الشحنة الكهرابئية ؟ (28)

 املقاومة الكهرابئية -د التيار الكهرابئي -ج اجملال الكهرابئي -ب اجلهد الكهرابئي -أ
 مسار مغلق مير فيه التيار الكهرابئي بسهولة (29)

 اجلهد الكهرابئي -د الدائرة الكهرابئية -ج االسالك -ب البطارية -أ
 رابئي وحدة قياس اجلهد الكه (31)

 الواط -د األوم -ج األمبري -ب الفولت -أ
 احلركة السريعة للشحنات الفائضة من مكان إىل اخر (31)

 التفريغ الكهرابئي -د اجملال الكهرابئي -ج املقاومة الكهرابئية -ب اجلهد الكهرابئي -أ
 مدى الصعوبة اليت تواجهها االلكرتوانت يف التدفق خالل املادة يسمى (32)

 التفريغ الكهرابئي -د اجملال الكهرابئي -ج املقاومة الكهرابئية -ب رابئيةالقدرة الكه -أ
 أمبري ؟ 1,5فولت وشدة التيار املارة فيه  111ما القدرة الكهرابئية اليت يستهلكها مصباح متصل جبهد كهرابئي  (33)

 واط 55211   -د واط 552   -ج واط 332  -ب واط  11  -أ
 تقوم شركات الكهرابء بتوليد طاقة كهربية وتبيعها للمستهلك بوحدة  (36)

 3كجم/ث  -د 3كجم.م/ث  -ج كيلو واط.ساعة  -ب النيوتن -أ
 أي اجملاالت االتية يستخدم فيها برادة احلديد لكي توضحه ؟ (35)

 اجملال احليوي -د اجملال املغناطيسي -ج اجملال اجلوي -ب ئياجملال الكهراب -أ
 تنشأ بينهم قوة طبني مغناطيسني مشاليني أحدمها إىل االخرعند تقريب ق (34)

 تنافر -د احتكاك -ج كهرابئية -ب جتازب -أ
 كم قطباً للمغناطيس الواحد ؟ (37)

 أربعة -د ثالثة -ج اثنان -ب واحد  -أ
 ما الذي ينتج عند لف سلك حيمل تياراً كهربياً حول قضيب حديدي ؟ (38)

 احملرك الكهرابئي -د املغناطيس الكهرابئي -ج ياملولد الكهرابئ -ب الشفق القطيب -أ
 ما الذي حيمي األرض من اجلسيمات املشحونة القادمة من الشمس ؟ (39)

 اجملال الكهرابئي -د الغالف اجلوي لألرض -ج الشفق القطيب -ب اجملال املغناطيسي لألرض -أ

 بعيت



 

  
 

KH-P028-F11

 ما اجلها  املستخدم يف قياس شدة التيار ؟  (61)

 املولد الكهريب -د الفولتمير -ج ميراأل -ب احملول الكهريب -أ
 ( أمام العبارة اخلاطئة , مث ظلل يف ورقة اإلجابة×أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (√: ضع عالمة )السؤال الثاين 

  (   √  )                                       اجلني هو شفرة تصنيع الربوتني  (61)

 (  √   )           ة ونقطة النهاية وإجتاة احلركة نقطة البدايبني اخلط املستقيم بعدهي  اإل احة (62)

 ( ×  )                              معينة السرعة املتوسطة جلسم متثل مقدار سرعته عند حلظة (63)

 (  √  )            احملرك الكهرابئي حيول الطاقة الكهرابئية إايل طاقة حركية                                (66)

 ( ×  )    ينشأ بني أسطح األجسام الساكنة                                  اإلحتكاك التدحرجي (65)

 (   √  )      األرض له جذبهو مقدار قوة سم اجلو ن  (64)

 (   ×   )                                                         من أمثلة املواد العا لة النحاس  (67)

 (   ×   )                                           ياراً مرتدداً ت تتنتج البطاراي (68)

 السؤال الثالث : 
متنحي  ( من إمرأه لون شعرها اشقر BB)تزاوج رجل لون شعره اسود سائد نقي ) أ ( 

 ؟ ابناء لون شعرهم اسودما إحتمال  (bb) نقي 
 % لون شعر اسود111

 فلز التنجستني يف صناعة فتيل املصباح الكهرابئي ؟يستخدم مب تفسر  : )ب( 

 ألن درجة انصهاره عالية جدا  
 اثنية 31م خالل  91احسب سرعة سباح يقطع مسافة   ( ج)

 م/ث3=  31÷91الزمن       ÷السرعة = املسافة 
 :  السؤال الرابع

 نيوتن 691=  9.8 ×51         9.8×و= ك     كجم ؟  51احسب و ن جسم كتلتة  ( أ)
  من متطلبات عملية البناء الضوئي . اثننياذكر   )ب(

 ضوء الشمس –اثين أكسيد الكربون  –املاء 
 مب تفسر: يفضل استخدام التوصيل على التوا ي يف املنا ل ؟)ج( 

 لكي يكون كل جها  مستقل وال يتأثر إبنقطاع الكهرابء بباقي األجهزة
 

 ) تمت األسئلة (
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 املنلكة العربية الصعودية
 ( 482)  وزارة التعليه

  ............... ـباإلدارة العامة للتعليه 

 علوو املادة :
 الثالث الفصل الدراشي :

 ثالث متوشط الصف :
 شاعتان السمن :

 ـه3665 العاو الدراشي

  نهاية الفصل الدراسي الثالثمراجعه 

  الفصل  اشه الطالب

 اجملنوع الصؤال الثالث الصؤال الثاىي الصؤال األول رقه الصؤال

     الدرجة
 

 استعن باهلل ثم أجب علَ ما ىلٌ :

 

 ول ال الأ   :أختس الحسف الري ًدل على الإجابت الصحٌحت فٌما ًلٍ  : السؤ 
 

 :ِؤشش يؼًّ ػٍٝ ذغييش حشوح األجغاَ  .1

A االحرىان B ًاٌشغ C اٌمٛج D اٌغالح 

 :ػٕذِا ذضداد ورٍح اٌجغُ فئْ صخّٗ ) وّيح حشورٗ ( عٛف  .2

A ذضداد B ٗذثمٝ شاتر C ًذم D غيش ِا عثك 

 :ػٕذِا يضداد عّه اٌّٛصً فئْ ِماِٚرٗ اٌىٙشتائيح  .3

A ذضداد B ذثمٝ شاترح C ًذم D  غيش ِا عثك 

 :ٌىً لٛج فؼً لٛج سد فؼً ِغاٚيح ٌٗ تاٌّمذاس ِٚؼاوغح ٌٗ تاالذجاٖ  .4

A لأْٛ ٔيٛذٓ اٌصاٌس B لأْٛ ٔيٛذٓ اٌصأي C لأْٛ ٔيٛذٓ اٌشاتغ D لأْٛ ٔيٛذٓ األٚي 

 :يؼشف اذجاٖ اٌحشوح ِٓ ٔمغح اٌثذايح إٌٝ ٔمغح إٌٙايح   .5

A اٌّغافح B  اٌغشػح C ٔمغح االعٕاد D اإلصاحح 

 :ِٓ أِصٍح اٌّٛاد اٌؼاصٌح  .6

A  اٌثالعريه B إٌحاط C اٌفضح D َٛاألٌِٕٛي 

 :حاصً لغّح اٌرغيش في اٌغشػح اٌّرجٙح ػٍٝ صِٓ ٘زا اٌرغييش يغاٚي  .7

A  اٌغشػح B  اٌّغافح C اٌرغاسع D  وّيح اٌحشوح 

 ؟ 2َ / ز  11ٔيٛذٓ فرغاسع تّمذاس  3ِا ورٍح جغُ أشش ػٍيٗ تمٛج ِحصٍح ِمذاس٘ا  .8

A 1,3  ُوج B 31  ُوج C 3,3  ُوج D 31  ُج 

 أي ِّا يٍي يحٛي اٌغالح اٌحشويح إٌٝ عالح وٙشتائيح  .9

A اٌّحشن اٌىٙشتائي B اٌجشط اٌىٙشتائي C اٌّحٛي اٌىٙشتائي D اٌٌّٛذ اٌىٙشتائي 

 ِا اٌغشػح اٌري يرُ ٚصفٙا تاٌّمذاس ٚاالذجاٖ ِؼاً ؟ .11

A اٌّرٛعغح B  اٌٍحظيح C اٌّرجٙح D  اٌصاترح 

 :ػٕذ اصغذاَ وشج ِرحشوح راخ ورٍح صغيشج تىرٍح وثيشج عاوٕٗ فئٔٙا عٛف ................... تؼذ اٌرصادَ  .11

A  ذرٛلف B ًذشذذ تغشػح أل C ذضداد عشػرٙا D ذشذذ تغشػح أوثش 
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 ال ي   السؤ 
ان   :  ( إذا كانت العبازة خاطئت Bحسف ) ال( إذا كانت الإجابت صحٌحت، و A) أختس الحسف : الث 

 

 A B السؤال

   اٌّجاي اٌّغٕاعيغي ٌألسض يحّيٙا ِٓ األشؼح اٌّرأيٕح اٌمادِح ِٓ اٌشّظ  .21

   ذٍغي لٛج اٌفؼً لٛج سد اٌفؼً ألْ وً ِّٕٙا يؤشش ػٍٝ جغُ ِخرٍفال  .22

   اٌغشػح اٌٍحظيح : ٘ي عشػح اٌجغُ ػٕذ ٌحظح صِٕيح ِؼيٕح  .23

    اٌرٛاٌييٛصً جٙاص اٌفٌٛرّيرش ضّٓ اٌذائشج اٌىٙشتائيح ػٍٝ  .24

   لٜٛ خاسجيح في اٌّجّٛػحيٕص لأْٛ حفظ اٌضخُ : اٌضخُ اٌىٍي ٌّجّٛػح ِٓ األجغاَ شاترا ِاٌُ ذؤشش  .25

   ذؼرّذ ذىٍفح اٌغالح اٌىٙشتائيح ػٍٝ وً ِٓ ) صِٓ االعرٙالن ، اٌمذسج اٌىٙشتائيح ، سعَٛ االعرٙالن ( .26

   عشػح اٌجغُ ػٕذِا ذؤشش اٌمٛج اٌّحصٍح في جغُ ػىظ اذجاٖ حشورٗ  ذضداد .27

   يضداد اٌمصٛس اٌزاذي ٌجغُ تضيادج ورٍرٗ  .28

   ( DCتاٌشِض ) يشِض ٌٍرياس اٌىٙشتائي اٌزي يرغيش اذجا٘ٗ ِغ اٌضِٓ  .29

 :ذؼشف وّيح اٌّادج في اٌجغُ تــ  .12

A  اٌىرٍح B  ُاٌحج C  اٌىصافح D اٌضغظ 

 :عشػح ذرغاٜٚ فيٙا لٛج ِماِٚح اٌٙٛاء ِغ لٛج اٌجارتيح األسضيح  .13

A  اٌغشػح اٌٍحظيح B  اٌغشػح اٌحذيح C اٌغشػح اٌّرجٙح D  اٌغشػح اٌّرٛعغح 

 :يغٍك ػٍٝ اٌزسج اٌري ذفمذ أٚ ذىرغة إٌىرشْٚ أٚ أوصش  .14

A ْٛتشٚذ B ْٛأي C ْٚٔيٛذش D ْٚإٌىرش 

 ؟ عاػراْوُ خالي  151ِا عشػح جغُ يمغغ ِغافح  .15

A 1,113 وُ / عاػح B 75 وُ / عاػح C 311 وُ / عاػح D 51 وُ / عاػح 

 :تٛحذج  ذماط اٌّماِٚح اٌىٙشتائي .16

A  B  C  D  
 ؟ اٌحشوح ِٓ اٌجغُ  يّٕغأي ِّا يٍي  .17

A االحرىان االٔضاللي B االحرىان اٌرذحشجي C االحرىان اٌذيٕاِيىي D  اٌغىٛٔياالحرىان 

 : فٌٛد 9أَٚ ٚيؼًّ ػٍٝ فشق جٙذ وٙشتائي ِمذاسٖ  4ِا ليّح اٌرياس اٌّاس تّصثاح وٙشتائي ِماِٚرٗ  .18

A 5 أِثيش B 2,25 أِثيش C 1,4 أِثيش D 36 أِثيش 

 :يؼشف أرماي اٌشحٕح اٌىٙشتائيح ِٓ ِىاْ إٌٝ آخش تــ  .19

A  اٌشحٕح اٌىٙشتائيح B اٌرياس اٌىٙشتائي C اٌرفشيغ اٌىٙشتائي D اٌّماِٚح اٌىٙشتائيح 

 ذثذأ خغٛط اٌّجاي اٌّغٕاعيغي ِٓ اٌمغة ................. ٚذٕرٙي تاٌمغة ............... .21

A اٌشّاٌي ، اٌجٕٛتي 
B  اٌششلي ، اٌشّاٌي C اٌشّاٌي ، اٌغشتي D اٌجٕٛتي ، اٌشّاٌي 
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   يمصذ تاٌشحٕح اٌىٙشتائيح اٌغاوٕح تأٗ ػذَ اٌرٛاصْ ٌٍشحٕح اٌىٙشتائيح ػٍٝ اٌجغُ  .31

   يؼرّذ ػّش اٌثغاسيح ػٍٝ اعرٙالن اٌّٛاد اٌىيّيائيح اٌّٛجٛدج داخً اٌثغاسيح  .31

   تغشػح شاترٗ  غيش ِرضٔح إرا واْ اٌجغُ يرحشنذىْٛ اٌمٜٛ اٌّؤششج ػٍٝ جغُ  .32

   إٌّغمح اٌّغٕاعيغيح : ٘ي ِجّٛػح ِٓ اٌزساخ ذرٛافك في اذجاٖ ِجاالذٙا اٌّغٕاعيغيح  .33

   يماط ٚصْ اٌجغُ تٛحذج ) وجُ . َ / ز ( .34

   ذٛصً األجٙضج في إٌّاصي ػٍٝ اٌرٛاصي  .35

 

 

   الث ال الث   أجب عن الأسئلت التالٌت   :السؤ 

    : ونيع القيٍ املغناطًسًُ اآلخر حدد نيع  قطب املغناطًس  أ ( 
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Quiz

S
tudents:

F
ill circles com

pletely w
ith black ink or pencil.

E
rase all stray m

arks com
pletely.

T
eachers:H

old paper on flat surface w
hen grading.

B
e aw

are of bright lights and shadow
s.

This document available under Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 3.0 license.  Feel free to 
print and customize as many copies as you wish. ZipGrade.com

Student ZipGrade ID

Version
Key

A

B

C

D

E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


