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 اٌضبٌش اٌصف اٌؼٍَٛ اٌّبدح

 ػزبْطب سِٓ االعبثخ  اٌزبرٌخ  اٌٍَٛ

  اطُ اٌطبٌجخ

 )                 ( رلُ اٌغٍٛص
 

 

 

 

 

 

 

 ٌزجـــغ      

 اٌٍّّىخ اٌؼزثٍخ اٌظؼٛدٌخ

 ٚسارح اٌزؼٍٍُ

 اإلدارح اٌؼبِخ ٌٍزؼٍٍُ ثّٕطمخ ...........

 ِذرطخ /

 اٌّغّٛع اٌىًٍ 
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 ٘ـ 1444ٌٍؼبَ اٌذراطً  األٚي( اٌفصً اٌذراطً  اٌذٚر األٚي)  اٌؼٍَٛاخزجبر ِبدح 

 رلُ اٌظؤاي

 اٌذرعخ اٌّظزؾمخ
 اطُ 

 اٌّصؾؼ / ح

 اطُ 

 / ح اٌّزاعغ

 اطُ 

 / ح اٌّذلك
 اٌذرعخ وزبثخ اٌذرعخ رلّب  

      اٌظؤاي األٚي

      اٌظؤاي اٌضبًٔ

      اٌظؤاي اٌضبٌش

      اٌظؤاي اٌزاثغ

      اٌّغّٛع
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 -اٌظؤاي األٚي :

 -أ ( ِب اٌّصطٍؼ اٌؼًٍّ إٌّبطت ٌٍؼجبراد اٌزبٌٍخ :

 ( اٌجٕبء اٌضٛئً,  اٌزؾٛي,  اٌجذرح,  اٌّٛطٓ,  اٌزىٍف) 

 . ػٍٍّخ رصٕغ فٍٙب إٌجبربد غذاؤ٘ب(   .......................................)   -1

 . طٍظٍخ ِٓ اٌزغٍزاد ٌّز ثٙب اٌّخٍٛق اٌؾً فً ّٖٔٛ(   .......................................)   -2

 . رزوٍت ٌّىٓ أْ ٌٕجذ ٌٍّٕٛ ٌٚصجؼ ٔجبد عذٌذ(   .......................................)   -3

 . ِىبْ ٌؼٍش فٍٗ اٌّخٍٛق اٌؾً(   .......................................)   -4

 . طٍٛن أٚ رزوٍت ٌظبػذ اٌّخٍٛق اٌؾً ػٍى اٌجمبء(   .......................................)   -5
 

 

 -ة ( ٔخزبر اإلعبثخ اٌصؾٍؾخ فٍّب ًٌٍ :

 ِٓ أٔٛاع اٌّؾٍالد . -2 أي ِّب ًٌٍ ٌؼزجز ِخٍٛق ؽً  . -1

 األطذ -أ اٌزًِ -أ

 اٌجىززٌب ٚاٌذٌذاْ –ة  إٌجبد –ة 

 اٌفزاشخ -عـ  اٌٙٛاء -عـ 

 إدخبي ِٛاد ضبرح إٌى اٌجٍئخ . -4 ظ اٌّخٍٛق اٌؾً أفزاد ِٓ ٔٛػٗ .ٌٕز -3

 االٔمزاض -أ اٌؾزوخ -أ

 اٌزٍٛس –ة  اٌزىبصز -ة 

 اٌزذٌٚز -عـ  إٌّٛ -عـ 

 ٌظًّ أٚي ِخٍٛق ؽً فً اٌظٍظٍخ اٌغذائٍخ . -6 رغٍز ٌؾذصٗ األٔظبْ فً اٌجٍئخ . -5

 اٌّؾًٍ -أ اٌشالسي -أ

 زظإٌّ –ة  اٌؾزائك -ة 

 اٌّظزٍٙه -عـ  إٌّٛ -عـ 

 اطزخذاَ اٌشًء أوضز ِٓ ِزح . -8 رىٍفبد اٌؾٍٛأبد اٌصؾزاٌٚخ . -7

 االطزٙالن -أ اٌظجبؽخ -أ

 اٌززشٍذ -ة  اٌٙزٚة -ة 

 إػبدح اطزخذاَ -عـ  إٌشبط ٌٍال   -عـ 

 ِٛرد ٌؾزبعٗ اٌّخٍٛق اٌؾً . -14 اٌؾٍٛاْ اٌذي ٌصطبد غٍزٖ . -9

 ٙغزحاٌ -أ فزٌظٗ -أ

 اٌّبء -ة  ِفززص -ة 

 االخزجبء -عـ  ِؾًٍ -عـ 
 

  ٌزجغ                                                                                                                         
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 -اٌظؤاي اٌضبًٔ :
 

 -أ ( ِب ً٘ أعشاء إٌجبد اٌزً رمَٛ ثبٌٛظبئف اٌزبٌٍخ :
 

  

 عشء إٌجبد اٌٛظٍفخ

 ..................................................................... صٕغ اٌغذاء

 ..................................................................... ٔمً اٌّبء ٚاألِالػ

 ..................................................................... رضجٍذ إٌجبد فً اٌززثخ

 

 

 

 

 

 

 -( ػٕذ اٌخبطئخ  :  ×( ػٕذ اٌؼجبراد اٌصؾٍؾخ ٚػالِخ )    √أ ( ٔضغ أشبرٖ )   

 .     اٌغشء اٌّذوز فً اٌش٘زح ٌٕزظ ؽجٛة اٌٍمبػ -1

 .   ٌزىْٛ إٌظبَ اٌجٍئً ِٓ ِخٍٛلبد ؽٍخ ٚغٍز ؽٍخ -2

   . ٚاٌؾشزاد رجذأ ؽٍبرٙب ثبٌجٍضخ داٌجزِبئٍب -3

 .   اٌخالٌب صغٍزح عذا  ال ٌّىٓ رؤٌزٙب ثبٌؼٍٓ -4

 .  رؾصً ِؼظُ إٌّزغبد ػٍى اٌطبلخ ِٓ اٌشّض -5

 .   ٌؤدي اٌصٍذ اٌغبئز الٔمزاض اٌؾٍٛأبد -6

 .   اٌزذٌٚز ٚإػبدح االطزخذاَ ٌضز اٌجٍئخ -7

 

 

 

 

 ٌزجغ  
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  (..........  ) 

  (..........  ) 

  (..........  ) 

  (..........  ) 

  (..........  ) 

  (..........  ) 

  (..........  ) 
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 -: اٌضبٌشاٌظؤاي 

 -:(   4 - 1ٔزرت اٌظٍظٍخ اٌغذائٍخ اٌزبٌٍخ ِٓ )  أ ( 

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

 

 

 

 
 

 

 -ِضبي ؽظت ِب ٘ٛ ِطٍٛة :(  ة

               ..........................                                              ؽٍٛاْ ِظزٍٙه -1

               ..........................                                       ِٓ اٌىٛارس اٌطجٍؼٍخ -2

               ..........................                                               رىٍف ؽٍٛأبد -3

               ..........................                           ِٓ خصبئص اٌّخٍٛلبد اٌؾٍخ -4
 

 

 

 -ٔؾذد اٌخٍبر اٌصؾٍؼ فٍّب ًٌٍ :(  ط

 اٌّخٍٛق اٌذي ٌٕزظ اٌغذاء .         -1

 

      

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

 رزوٍت أٚ عشء فً إٌجبد ٌؾًّ داخٍٗ اٌجذٚر  . -2

 

      

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

 

 

 -: اٌزاثغاٌظؤاي 

 ٗ اٌّخٍٛلبد اٌؾٍخ ٌىً رؼٍش ؟ ِب اٌذي رؾزبط إٌٍأ ( 

1- ...........................................................     

2- ...........................................................               

3- ...........................................................               

4- ...........................................................  
 

              

 فً اٌشىً اٌزبًٌ أي ِزؽٍخ ِٓ ّٔٛ اٌضفذع ِفمٛد  ؟ (  ة 
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 ِؾًٍ ِظزٍٙه ِٕزظ

 اٌظبق اٌضّبر األس٘بر
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 أزٙذ األطئٍخ

 ثبٌزٛفٍك

 ِؼٍّخ اٌّبدح / طىزح اٌشّزي
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 الثالث الصف العلوم المادة
 عتانسا زمن االجابة  التاریخ  الیوم

  اسم الطالبة

 (                 ) رقم الجلوس
 

 

 

 

 

�
�

 یتبـــع      

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم

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

 المجموع الكلي�

 

٤٠ 

 ھـ ١٤٤٤للعام الدراسي  األول) الفصل الدراسي  الدور األول(  العلوماختبار مادة 

 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

 












































































































نموذج اجابة
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 -السؤال األول :

 -أ ) ما المصطلح العلمي المناسب للعبارات التالیة :

 ) البناء الضوئي،  التحول،  البذرة،  الموطن،  التكیف( 

 . عملیة تصنع فیھا النباتات غذاؤھا)   ���������������������������������������(   -١

 . سلسلة من التغیرات یمر بھا المخلوق الحي في نموه)   ���������������������������������������(   -٢

 . تركیب یمكن أن ینبت لینمو ویصبح نبات جدید)   ���������������������������������������(   -٣

 . مكان یعیش فیھ المخلوق الحي)   ���������������������������������������(   -٤

 . سلوك أو تركیب یساعد المخلوق الحي على البقاء)   ���������������������������������������(   -٥
 
 

 -ب ) نختار اإلجابة الصحیحة فیما یلي :

 من أنواع المحلالت . -٢ أي مما یلي یعتبر مخلوق حي  . -١
 األسد -أ الرمل -أ

 البكتریا والدیدان –ب  النبات –ب 
 الفراشة -جـ  الھواء -جـ 
 إدخال مواد ضارة إلى البیئة . -٤ ج المخلوق الحي أفراد من نوعھ .ینت -٣
 االنقراض -أ الحركة -أ

 التلوث –ب  التكاثر -ب 
 التدویر -جـ  النمو -جـ 
 یسمي أول مخلوق حي في السلسلة الغذائیة . -٦ تغیر یحدثھ األنسان في البیئة . -٥
 المحلل -أ الزالزل -أ

 تجالمن –ب  الحرائق -ب 
 المستھلك -جـ  النمو -جـ 
 استخدام الشيء أكثر من مرة . -٨ تكیفات الحیوانات الصحراویة . -٧
 االستھالك -أ السباحة -أ

 الترشید -ب  الھروب -ب 
 إعادة استخدام -جـ  النشاط لیالً  -جـ 
 مورد یحتاجھ المخلوق الحي . -١٠ الحیوان الذي یصطاد غیره . -٩
 ھجرةال -أ فریسھ -أ

 الماء -ب  مفترس -ب 
 االختباء -جـ  محلل -جـ 

 

  یتبع                                                                                                                         

�
١٥ 












































































































البناء الضوئي 

التحول

البذرة

املوطن

التكيف
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 -السؤال الثاني :
 

 -أ ) ما ھي أجزاء النبات التي تقوم بالوظائف التالیة :
 

  

 جزء النبات الوظیفة

���������������������������������������������������������������������� صنع الغذاء

 ��������������������������������������������������������������������� نقل الماء واألمالح

 ��������������������������������������������������������������������� تثبیت النبات في التربة

 

 

 

 

 

 

 -) عند الخاطئة  :  ×) عند العبارات الصحیحة وعالمة (    √أ ) نضع أشاره (   

 .     الجزء المذكر في الزھرة ینتج حبوب اللقاح -١

 .   یتكون النظام البیئي من مخلوقات حیة وغیر حیة -٢

   . والحشرات تبدأ حیاتھا بالبیضة تالبرمائیا -٣

 .   الخالیا صغیرة جداً ال یمكن رؤیتھا بالعین -٤

 .  تحصل معظم المنتجات على الطاقة من الشمس -٥

 .   یؤدي الصید الجائر النقراض الحیوانات -٦

 .   التدویر وإعادة االستخدام یضر البیئة -٧

�

�

�

�

�یتبع  

�
١٠ 

  )����������  (�

  )����������  ( 

  )����������  ( 

  )����������  ( 

  )����������  ( 

  )����������  ( 

  )����������  ( 

 












































































































الورقه

الساق

الجذور



٤ 
 

 -: الثالثالسؤال 
 -:)   ٤ - ١نرتب السلسلة الغذائیة التالیة من (  أ ) 

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

 
 
 

 
 

 

 -مثال حسب ما ھو مطلوب :)  ب
               ��������������������������                                              حیوان مستھلك -١
               ��������������������������                                       من الكوارث الطبیعیة -٢
               ��������������������������                                               تكیف حیوانات -٣
               ���������������������������������������������������� من خصائص المخلوقات الحیة -٤

 
 

 

 -نحدد الخیار الصحیح فیما یلي :)  ج
 المخلوق الذي ینتج الغذاء .         -١
 

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

 

 تركیب أو جزء في النبات یحمل داخلھ البذور  . -٢
 

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

 

 

 

 -: الرابعالسؤال 
 ھ المخلوقات الحیة لكي تعیش ؟ ما الذي تحتاج إلیأ ) 
١- �����������������������������������������������������������     
٢- �����������������������������������������������������������               
٣- �����������������������������������������������������������               
٤- �����������������������������������������������������������  

 

              

 في الشكل التالي أي مرحلة من نمو الضفدع مفقود  ؟ )  ب 

          
�
�

�
١٠ 

 محلل مستھلك منتج

 الساق الثمار األزھار

�
٥ 

 

 انتھت األسئلة
 بالتوفیق

 معلمة المادة / سكرة الشمري
�
�
�






































































































أسد , ثعبان , قطة
فيضان , جفاف

التخفي
التكاثر , النمو

الغذاء
الغازات او الهواء 

املاء
املكان

ضفدع صغير

ضفدع صغير


