
 ية السعوديةالمملكة العرب

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم

 بالمدينة المنورة 

 مدارس الخندق األهلية

  ابتدائي * متوسط * ثانوي

 أسئلة اختبار
 األول الدور: األولالفصل الدراسي 

 هـ 1440 - 1439  يساردللعام ال
 

رقم 
 السؤال

 الدرجة المستحقة
 اسم المراجع اسم المصحح

 ة  كتاب رقما  

     األول

     الثاني

     الثالث

     الرابع الثاني املتوسط لصف:ا ................................................................................................اسم الطالب: 

   الخامس علـــــــــــــــوم املادة:  رقم اجللوس:
  

     السادس ساعتان الزمن : هـ 9/4/1440   حداأل اليوم والتاريخ

 رقًما الدرجة الكلية 
 

   المجموع   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كتابة
  

30 

  

 

 5من  1صفحة 
 

 م01/11/2017تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 

 (درجة 20) مث ظللها يف ورقة التظليل :اخرت االجابة الصحيحة مما بني القوسني   السؤال األول :
 أسلوب دقيق لفهم العامل من حولنا  -1

 الطاقة -د الطريقة العلمية -ج التقنية -ب العلم -أ

 ما اخلطوة األوىل يف الطريقة العلمية ؟  -2

 تغرياتامل ضبط -د يد املشكلةحتد -ج مجع البياانت -ب االستنتاج -أ

 بةيف التجر عامل يقوم الباحث بتغيريه   -3

 املستقل -د الضابط -ج الثابت -ب التابع -أ

 أي مما يلي حملول ؟  -4

 النحاس -د طبق السلطة -ج اهلواء اجلوي -ب املاء النقي  -أ

 ختفتااملادة اليت تذوب يف مادة أخرى وكأهنا   -5

 املخلوط -د احمللول -ج املذيب -ب املذاب -أ

 من أمثلة املخاليط غري املتجانسة  -6

 الشامبو -د سلطة اخلضار -ج حملول السكر -ب العصري -أ

 أي نوع من املركبات التالية اليذوب يف املاء ؟  -7

 القطبية -د غري القطبية -ج املشحونة -ب األيونية -أ

 جم من املذيب يف درجة حرارة معينة 100اليت ميكن اذابتها يف كمية املادة  -8

 كباملر  -د املخلوط -ج املادة النقية -ب ئبيةذاال -أ
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 5من  2صفحة  
 

 م01/11/2017تاريخ اإلصدار :       0/2 رقم اإلصدار :        KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 وف معينةميكن اذابتها يف ظر احمللول الذي حيوي الكمية الكلية من املذاب اليت   -9

 حملول حتت مشبع -د حملول فوق مشبع -ج حملول غري مشبع -ب حملول مشبع -أ

 املتوقع هلا ؟اهليدروجيين  , فما الرقمالعصارة الصفراء سائل محضي يفرزه اجلسم للمساعدة ابهلضم  -10

 14أكرب من  -د 7يساوي  -ج 7أقل من  -ب 7أكرب من  -أ

 عند إذابة القواعد يف املاء تطلق أيوانت  -11

 اهليدروكسيد -د ونيوماهليدر  -ج املاغنسيوم -ب اهليدروجني -أ

 حالة من حاالت املادة حتدث عند درجات احلرارة العالية جدا  -12

 الغازية -د السائلة -ج البالزما -ب الصلبة -أ

 ةراغ وله كتل من الفا  كل ما يشغل حيز  -13

 احلرارة -د املادة -ج الضوء -ب الطاقة -أ

 مقاومة السائل للجراين أو االنسياب بسبب متاسك جسيمات السائل يسمى  -14

 التأين -د النوعية ةر ار حلا -ج التوتر السطحي -ب اللزوجة -أ

 ح املاء طالظاهرة اليت جتعل ابرة تطفو فوق س -15

 التوتر السطحي -د اخلاصية الشعرية -ج تأينال -ب  ةاحلرارة النوعي -أ

 املقدرة على اجناز شغل أو احداث تغري -16

 البالزما -د نضغاطاال -ج الطاقة -ب املادة -أ

 جمموع طاقيت الوضع واحلركة جلسيمات املادة -17

 طحير الستالتو  -د الطاقة احلرارية -ج احلرارة -ب احلرارة النوعية  -أ

 كجم من مادة نقية مبقدار واحد درجة سيليزية  1درجة حرارة كمية احلرارة الالزمة لرفع    -18

 اللزوجة -د درجة احلرارة -ج راريةالطاقة احل -ب احلرارة النوعية -أ

 التكثف عملية معاكسة لــــ -19

 التجمد -د التسامي -ج االنصهار -ب التبخر -أ

 ور والناجتة عن قوة خارجية تنتقل ابلتساوي جلميع أجزاء السائلصالزايدة يف الضغط على سائل حم -20

 قانون نيوتن الثاين -د ابسكال مبدأ -ج قانون نيوتن األول -ب مبدأ أرمخيدس -أ

 فإن الضغط اجلوي كلما زاد االرتفاع عن سطح البحر  -21

 يزداد مث يقل -د ال يتغري -ج يقل -ب يزداد -أ



 

 5من  3صفحة  
 

 م01/11/2017تاريخ اإلصدار :       0/2 رقم اإلصدار :        KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 اجلسم الساكن طاقته احلركية -22

 اوي صفرتس -د منخفضة قليالا  -ج متوسطة -ب كبرية  -أ

 إن طاقة وضعهكلما زاد ارتفاع اجلسم ف -23

 تقل مث تزداد -د ال تتغري -ج تزداد -ب تقل -أ

 الطاقة املختزنة يف الروابط الكيميائية بني الذرات تسمى -24

 الكهربية -د الكيميائية -ج شعاعيةاإل -ب النووية -أ

 ديلة للطاقةبمن املصادر ال -25

 الفحم احلجري -د الغاز الطبيعي -ج النفط -ب طاقة الشمسيةال -أ

  طاقة كهربيةالة حتول الطاقة احلركية اىل -26

 املولد الكهريب -د الاي الشمسيةاخل -ج املروحة -ب ول الكهريباحمل -أ

 ل الطاقة العضالت حتو  -27

 عاعيةالكيميائية إىل إش -د حركيةىل إئية االكيمي -ج كيميائية  ىلإاحلركية  -ب احلركية إىل نووية -أ

 أجزاء خلوية  تساعد على جتلط الدم -28

 البالزما -د الدم البيضاءخالاي  -ج الصفائح الدموية -ب ءخالاي الدم احلمرا -أ

 أي مما يلي حيمل األكسجني يف الدم ؟ -29

 راءمخالاي الدم احل -د خالاي الدم البيضاء -ج الصفائح الدموية -ب البالزما -أ

 عام ؟ أي فصائل الدم تعد مستقبل -30

 O -د B  -ج A -ب AB -أ

 ىل القلب إأوعية دموية تعيد الدم  -31

 األوردة -د األوعية املوية -ج الصفائح الدموية -ب الشرايني -أ

 الاي الدم البيضاء ؟يهاجم خوس أي األمراض التالية سببه فري  -32

 الفشلل األط -د يدزاإل -ج نفلونزااإل -ب احلصبة -أ

 إىل درجة حرارة معينة تقتل معظم البكرتاي عندهاتسخني السائل  -33

 البسرتة -د التسامي -ج التبخر -ب التعبئة -أ

 لعالج حاالت احلساسية نستعمل مضادات  -34

 البيبسني -د الليبيز -ج درينالنياأل -ب تامنياهليس -أ



 

 5من  4صفحة  
 

 م01/11/2017تاريخ اإلصدار :       0/2 رقم اإلصدار :        KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 من أعضاء القناة اهلضمية  -35

 الكليتني -د ةاحلنجر  -ج عاء الدقيقةاألم -ب الكبد -أ

 انتج عن هضم الطعام يف املعدة سائل كثيف القوام  -36

 النفريدات -د الكيموس -ج احلويصالت -ب اخلمالت -أ

 سكر الفاكهة يسمى -37

 الالكتوز -د املالتوز -ج الفركتوز -ب اجللوكوز -أ

 أكياس غشائية ذات جدر رقيقة لتبادل الغازات حتيط هبا شعريات دموية -38

 احلويصالت اهلوائية -د الكليتني -ج موسالكي -ب داتالنفري -أ

 خراجيةإأصغر جزء يف الكلية تقوم بوظيفة  -39

 حمفظة بومان -د املزمار -ج النفريد -ب احلويصالت -أ

 سم مير خالهلا اهلواء 12,5أنبوبة أسطوانية مرنة طوهلا حوايل  -40

 اخلمالت -د املرئ -ج احلنجرة -ب القصبة اهلوائية -أ

 
 ل الثاني :السؤا

 أمام العبارة الخاطئة , ثم ظلل في ورقة اإلجابة)×( العبارة الصحيحة وعالمة  أمام)√( ضع عالمة  

 (√)   ى منتجات وأدوات جديدة يعرف ابلتقنيةاستعمال املعرفة العلمية للحصول عل -1

 (√)     باع الشمس تعطي اللون األمحر عند وضعها ابحملاليل احلمضيةورقة ت -2

 (×)       فإن سرعة جراينه تزدادكلما زادت لزوجة سائل    -3

 (×)        الغازات هلا حجم اثبت وشكل متغري -4

 (×)  نصهارإىل الغازية مباشرة دون املرور ابحلالة السائلة يسمى اإلحتول املادة من احلالة الصلبة  -5

 (√)       ها الضوء تسمى طاقة إشعاعالطاقة اليت حيمل -6

 (×)         دم الشائعةالسيالن من أمراض ال  -7

 (√)   يفرزها البنكرايس السكري مرض ينتج عن حدوث خلل يف مستوايت األنسولني اليت  -8
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 5من  5صفحة  
 

 م01/11/2017تاريخ اإلصدار :       0/2 رقم اإلصدار :        KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 السؤال الثالث : 
 (درجة). 2م 2على مساحة نيوتن  10 مقدارها قوةإذا أثرت احسب الضغط الناشئ  -أ

 .2نيوتن/م 5=  2÷  10املساحة = ÷ الضغط = القوة 
 (درجة) أكمل اجلدول التايل : -ب

 اجلسم املضاد فصيلة الدم
A  مضادB 

B  مضادA 

AB ال يوجد 
O مضاد A     و مضادB 

 (درجة) من : أذكر املصطلح العلمي لكال   -ج
 (قانون حفظ الطاقة)   إىل أخرىالطاقة التفىن وال تستحدث ولكن تتحول من صورة  -1
 (مبدأ أرمخيدس) فع املؤثرة يف جسم داخل مائع تساوي وزن املائع الذي يزحيه هذا اجلسمقوة الد -2

 (درجة) .3سم4جم وحجمه  12كتلته كثافة جسم  احسب   -د 
 .3جم/سم 3=  4÷  12احلجم = ÷ الكثافة = الكتلة        

 (درجة)بتفاعل التعادل يسمى تفاعل احلمض مع القاعدة مب تفسر :  -ه
 نتج ملح وماءألن كال  منهما خيتفي وي          

 (درجة)الرسم  من البياانت أكمل  – و

 الكلية  -1

 احلالب  -2

 املثانة  -3

 (اإلخراجيويل )اجلهاز الب  -4
 
 
 
 
 
 
 

 ) متت األسئلة (
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 اسم اجلهاز -4


