


 

 

 

 

    -فيما يلي :أمام العبارة الخاطئة ( ×أو عالمة )  أمام العبارة الصحيحة (√السؤال األول : ضع عالمة )

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 
 المملكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم  
ورة  إدارة التعليم بمحافظة شر
 متوسطة عكاشة بن محصن  

 بالوديعة 
  

 

 

 
 ه   ١٤٤٤العام الدراسي : 

 وم العل  المادة : 
 الثالث متوسط  الصف : 
 ساعاتان ونصف الزمن : 

   الدور األول 

ي لختبار ل ا
 األول لفصل الدراسي النهائ 

الدرجة  
 
 
 رقما

الدرجة   

 كتابة
 درجة فقط..........  ................... 

 التوقيع  المراجع  التوقيع  المصحح 

   
  عبدالرحمن العتيب     عبدالرحمن الزهران 

  المتغير المستقل هو المتغير الذي يتم تغييره اثناء التجربة.  1

  . SIيستخدم العلماء نظام للقياس يسمى النظام العالمي للوحدات  2

  االكتشافات العلمية تغيير نمط الحياة وتجعلها مريحة.  3

  العلم أداة يستخدمها الناس لحل مشكالتهم وتطوير حياتهم.  4

  تحتاج التفاعالت الكيميائية الى انزيمات خالل عملية االيض.  5

  النموذج لتوفير الوقت والمال والجهد. يستخدم  6

  الموضوعية تعني التحيز.  7

  الموجات األولية تسبب معظم الدمار اثناء حدوث الزالزل.  8

  البحث التجريبي يجيب عن األسئلة العلمية من خالل المالحظة.  9

  الستار. تتكون الصفائح األرضية من القشرة األرضية والجزء العلوي من  10

 رقم الجلوس :    اسم الطالب :                                                                         
 

 يتبع 

    

10

   



                                -: مما يأتي جابة الصحيحة : اختر اإلني السؤال الثا

 : نقطة داخل األرض تبدأ الحركة عندها وتتحرر طاقة الزلزال  -1

 )د( البركان                              الصدع)ج(       المركز السطحي للزلزال)ب(               بؤرة الزلزال)أ( 

 : أي مما يأتي يقلق العلماء اكثر عندما يستخدمون االنترنت  -2

      دقة المعلومات وصحتها               )د( السرعة)ج(                         اللغة)ب(       االرقام             )أ( 

 : أي مما يأتي يمثل الخطوة األولى للبحث عن حل مشكلة ما  -3

   )د( حل المشكلة                    تحليل المشكلة)ج(                 تحديد المشكلة )ب(   تسهيل المشكلة           )أ(

 تحويل المالحظة الى ارقام  :   -4

 )أ(القانون                   )ب( الفرضية                     )ج( القياس                              )د( المقارنة 

 فتحات دائرية عند قمة البركان :   -5

 )ج(قوة الثوران                         )د( اآلبة                )أ(الصهارة               )ب(فوهة البركان     

 : قوة الزالزل  يستخدم لقياس  -6

     الترمومتر   )د(               السيزموجراف            )ج( مقياس رختر                )ب(   مقياس ميركالي       )أ(

 الحمض النووي الذي يحمل الشفرة الوراثية من النواة الى الريبوسومات:  -7

 

 البروتين (  د)                              الجين   )ج(                       RNA)ب(                      DNA)أ(   

 

 ؟ ما الذي يتحكم بالصفات الوراثية في المخلوق الحي   -8

    )د( الميتوكندريا         الجدار الخلوي                )ج(              الجينات  )ب(   الغشاء البالزمي         )أ( 

 المخلوقات الحية التي تستطيع صنع غذائها بنفسها :  -9

 )د( اكالت اللحوم              )ج( اكالت األعشاب                      المنتجات )ب(                المستهلكات)أ( 

 :داخل   DNAيوجد الـ  - 10

        الميتوكندريا )د(   النواة                  )ج( الغشاء البالزمي                      )ب(     السيتوبالزم         )أ( 

 

 

 يتبع  

    

10

   



        -:  ضع رقم المصطلح العلمي في المكان المناسب: الثالثالسؤال  

 

 

 

 

 التعريف  الترتيب  المصطلح  الرقم

 تطبيق عملي للعلم لصناعة منتجات    التخمر  1

 تفسير لألشياء مدعوم بالحقائق   التنفس الخلوي   2

 المتغيرات التي تبقى ثابتة اثناء التجربة   عمليات االيض  3

 تركيب في النواة يحتوي على المادة الوراثية   اإلتزان 4

 موجات زلزالية مائية تتكون في قاع المحيطات   الخاصية اإلسموزية   5

 انتشار الماء   التسونامي  6

 تساوي العدد النسبي للجزيئات في المنطقتين    الكروموسوم   7

 جميع التفاعالت الكيميائية داخل جسم المخلوق الحي   التقنية  8

 حصول الخاليا على الطاقة الموجودة في الغذاء مع وجود االكسجين    لثوابتا 9

 حصول الخاليا على الطاقة الموجودة في الغذاء دون وجود االكسجين   النظرية  10

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتبع 

    

10

   



 السؤال الرابع:  

 المتساوي. اذكر االطوار التي تمر بها الخلية عند عملية االنقسام  -أ

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

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

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

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

 

 اكمل خريطة المفاهيم التالية:    - ب

 

 أنواع النقل في الخلية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

 أرجو لكم التوفيق والسداد .. 

 عبدالرحمن الزهراني  / معلم المادة
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    -فيما يلي :أمام العبارة الخاطئة ( ×أو عالمة ) أمام العبارة الصحيحة (√ضع عالمة )  األول: السؤال 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 
 المملكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم  
ورة  إدارة التعليم بمحافظة شر
 متوسطة عكاشة بن محصن 

 بالوديعة  
  

 

 

 
 ه   ١٤٤٤العام الدراسي : 

 وم العل  المادة : 
 الثالث متوسط  الصف : 
 ساعتان ونصفالزمن : 

ي الدور ال 
 
 ثان

ي لختبار ل ا
 األول لفصل الدراسي النهان 

الدرجة  
 
 
 رقما

الدرجة   

 كتابة
 درجة فقط..........  ................... 

 التوقيع  المراجع  التوقيع  المصحح 

   
  عبدالرحمن العتيب     عبدالرحمن الزهران 

  المتغير التابع هو المتغير الذي يتم تغييره اثناء التجربة.  1

  . SIيستخدم العلماء نظام للقياس يسمى النظام العالمي للوحدات  2

  يحدث الصدع العادي بسبب قوى الضغط.  3

  العلم أداة يستخدمها الناس لحل مشكالتهم وتطوير حياتهم.  4

  ال تحتاج التفاعالت الكيميائية الى انزيمات خالل عملية االيض.  5

  والمال والجهد. يستخدم النموذج لتوفير الوقت   6

  الموضوعية تعني التحيز.  7

  الموجات الثانوية تسبب معظم الدمار اثناء حدوث الزالزل.  8

  البحث التجريبي يجيب عن األسئلة العلمية من خالل المالحظة.  9

  تتكون الصفائح األرضية من القشرة األرضية والجزء العلوي من الستار.  10

 رقم الجلوس :    اسم الطالب :                                                                         
 

 يتبع 

      

10 



                                -: مما يأتي جابة الصحيحة : اختر اإلني السؤال الثا

 : جميع التفاعالت الكيميائية داخل جسم المخلوق الحي -1

 )د( الخلية                                البروتينات)ج(                االنزيمات)ب(              عمليات االيض)أ( 

 : أي مما يأتي يقلق العلماء اكثر عندما يستخدمون االنترنت  -2

      دقة المعلومات وصحتها               )د( السرعة)ج(                         اللغة)ب(       االرقام             )أ( 

 : أي مما يأتي يمثل الخطوة األولى للبحث عن حل مشكلة ما  -3

   )د( حل المشكلة                    تحليل المشكلة)ج(                 تحديد المشكلة ( )ب  تسهيل المشكلة           )أ(

 تحويل المالحظة الى ارقام  :   -4

 )أ(القانون                   )ب( الفرضية                     )ج( القياس                              )د( المقارنة 

 البركان : فتحات دائرية عند قمة   -5

 )أ(الصهارة               )ب(فوهة البركان                   )ج(قوة الثوران                         )د( اآلبة 

 : الزالزل  شدة يقيس   -6

      الترمومتر    )د(             السيزموجراف           )ج(                 ميركالي مقياس  )ب(        رختر مقياس  )أ(

 حمض النووي الذي يحمل الشفرة الوراثية من النواة الى الريبوسومات: لا -7

 

 البروتين (  د)                              الجين   )ج(                       RNA)ب(                      DNA)أ(   

 

 : ما الذي يتحكم بالصفات الوراثية في المخلوق الحي   -8

    )د( الميتوكندريا         الجدار الخلوي                )ج(              الجينات  )ب( الغشاء البالزمي          )أ( 

 تستطيع صنع غذائها بنفسها : ال المخلوقات الحية التي  -9

 )د( اكالت اللحوم               )ج( اكالت األعشاب                     مستهلكاتال)ب(                 نتجات الم)أ( 

 داخل ؟   DNAيوجد الـ  - 10

        الميتوكندريا )د(   النواة                  )ج( الغشاء البالزمي                      )ب(     السيتوبالزم         )أ( 

 

                                             

      

10 

 يتبع 



        -: ضع رقم المصطلح العلمي في المكان المناسب: الثالثالسؤال 

 

 

 

 

 التعريف  الترتيب  المصطلح  الرقم

 تطبيق عملي للعلم لصناعة منتجات    البويضة  1

 بالحقائق تفسير لألشياء مدعوم   الحيوان المنوي   2

 المتغيرات التي تبقى ثابتة اثناء التجربة   الصدع  3

 تركيب في النواة يحتوي على المادة الوراثية   الزالزل  4

 موجات زلزالية مائية تتكون في قاع المحيطات   الخاصية اإلسموزية   5

 انتشار الماء   التسونامي  6

 االهتزازات الناتجة عن حركة وتكسر الصخور    الكروموسوم   7

 الكسر الذي يتحرك على امتداد الصخور  التقنية  8

 الخلية الجنسية الذكرية    الثوابت 9

 الخلية الجنسية االنثوية   النظرية  10

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

10 

 يتبع 



 السؤال الرابع:  

 : الخلية عند عملية االنقسام المتساوي اذكر االطوار التي تمر بها  -أ

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

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

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

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

 : اذكر أنواع النقل السلبي  - ب

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

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

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

 اذكر أنواع الصدوع:  -ج   

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

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

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

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

 أرجو لكم التوفيق والسداد .. 

 / عبدالرحمن الزهراني  معلم المادة

      

10 


