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 ضعي دائرة حول اإلجابة الصحيحة : (83إلى )( 1في الفقرات من ) 

1 
 تحتاج التفاعالت الكيميائية خالل عمليات األيض إلى :

 ت)د( المثبطا )جـ( الجينات )ب( الهرمونات )أ( اإلنزيمات

2 
 في عملية التنفس الخلوي يتم تحليل الكربوهيدرات وتحويلها إلى :

 )د( سكروز )جـ( جلوكوز )ب( سيليلوز )أ( بروتين

8 
 يحيط بالخلية ويتكون من طبقتين من الليبيدات تنغمس فيها البروتينات الناقلة :

 بوسومات)د( الراي )جـ( الغشاء البالزمي )ب( السيتوبالزم )أ( الكروموسومات

4 
 عند إجهاد العضالت تعاني من ألم بسبب تراكم :

 )د( حمض الالكتيك )جـ( ثاني اكسيد الكربون )ب( الجلوكوز )أ( الطاقة

5 
 : و بدون استخدام الطاقة  بعض المواد كبيرة الحجم إلى الخلية بمساعدة البروتينات الناقلة دخول

 البلعمة)د(  جـ( الخاصية اإلسموزية) )ب( النقل النشط )أ( اإلنتشار المدعوم

6 
 رغم أن كمياتها في الخلية أكبر إال أن األمالح تنتقل إالى داخلها عبر :

 )د( البلعمة )جـ( الخاصية اإلسموزية )ب( النقل النشط  )أ( اإلنتشار

7  
 الطاقة المختزنة في جزيئات : مصدر الطاقة في عملية التخمرهي

 النشويات)د(  السكريات)جـ(  وتيناتالبر)ب(  الدهون)أ( 

3 
 تسمى الصبغة النباتية الخضراء التي تمتص الطاقة الضوئية من الشمس :

 )د( الكاروتين )جـ( الكلوروفيل )ب( الميالنين )أ( اليود

 9 
 في :في الخلية تحدث  عملية التخمر

 )أ(  البالستيدات

 

 

 النواة)د(   )جـ(  الميتوكندريا )ب( السيتوبالزم
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 خراج محتوياتها خالل عمليه تسمى:إتستطيع الفجوات 

 )د( الخاصيه اإلسموزية )جـ( النقل السلبي خراج الخلوياإل )ب( ةالبلعم )أ(

 
11 

 عادة بناء أجزاء مدمرة من جسمها :إفيها حية ال مخلوقاتالعملية تستطيع 

 لتكاثر ا)د(  التبرعم)جـ(  اإلنشطار)ب(  التجدد)أ( 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

لتعليم اإلدارة العامة ل
 بمحافظة جدة

 البيان النموذجية 

 ) تعليم عام ( 

 

 اعتدال ياسين /ناهد بحرو المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 الثالث الصف

 ـــومعلــــ المادة

     (                   78ص  – 13الفترة األولى / الوحدة الرابعة ص بنك األسئلة ) 

بنك األسئلة للفصل الدراسي الثاني 
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12 
 : مراحل تحدث في الخاليا الجنسية ينتج عنها أربع خاليا أحادية المجموعة الكروموسومية

 )د( اإلنقسام المنصف )جـ( التبرعم )ب( اإلنقسام المتساوي )أ( اإلنشطار

18 
 :لمخلوق الحي األصلي يكون فيه المخلوق الحي بمفرده قادرا على إنتاج فرد أو أكثر يحمل المادة الوراثية نفسها في ا

 )د( الطور اإلنفصالي )جـ( التكاثر الالجنسي  )ب( التكاثر الجنسي  )أ( الطور البيني 

14  
 :يسمى تساوي العدد النسبي للجزيئات لمادة ما في مكانين   

 )د( ااأليض )جـ( التنفس الخلوي )ب( اإلتزان )أ( البناء الضوئي 

15 
 تحويل الضوء إلى طاقة كيميائية : تم خاللهاعملية تحدث في المنتجات ي

 )د( التكاثر )جـ( التنفس الخلوي )ب( التخمر )أ( البناء الضوئي 

16 
 تقضي أي خلية معظم دورة حياتها في فترة نمو ضمن الطور :

 )د( النهائي )جـ( التمهيدي )ب( اإلستوائي )أ( البيني

17 
 تتكون الخاليا الجنسية في األعضاء:

 العصبية )د(  التناسلية )جـ(  )ب( اإلخراجية )أ( الهضمية

13 
 يسمى الدور الذي تصطف فيه أزواج الكروماتيدات في وسط الخلية بالدور :

 )د( اإلستوائي )جـ(  اإلنفصالي )ب(  التمهيدي )أ( النهائي

19 
 يتكون الكروموسوم عندما يتضاعف في الدور البيني من :

 كروماتيدات 4)د(  كروماتيدات 3)جـ(  )ب(  كروماتيدين احدا)أ( كروماتيدا و

21 
 الخاليا أحادية المجموعة الكروموسومية تنتج خالل عملية االنقسام :

 )د( الالخلوي )جـ( الخلوي )ب( المنصف )أ( المتساوي

21 
 الجنسية فيها تحتوي على :كروموسومات فإن الخاليا  3إذا كان عدد الكروموسومات في خاليا جسم ذبابة الفاكهة 

 كروموسومات 11)د(  كروموسومات 3)جـ(  كروموسومات 6)ب(  كروموسومات 4)أ( 

22 
 تتكاثر الهيدرا الجنسيا بطريقة :

 )د( الترقيد )جـ( االنشطار )ب( التبرعم )أ( التجدد

28  
 عدد الكروموسومات في كل خلية في جلد اإلنسان :

 44)د(  23جـ( ) 11)ب(       13)أ( 

24 
 يحتوي كال من اآلتي على خاليا جسمية ماعدا :

 )د( الكلية )جـ( الكبد )ب( الحيوان المنوي )أ( العظم

25 
 :النووي   الغشاءبوضوح تحت المجهر و يختفي أزواج الكروماتيدات تظهر فيه 

 )جـ( الطور اإلستوائي النهائي)ب( الطور  التمهيدي)أ( الطور 

 

 ور اإلنفصالي)د( الط

26  
   : هو  تنفصل فيه الكروماتيدات عن بعضها البعضالدور الذي 

 اإلستوائيالدور )جـ(  التمهيديالدور )ب(  البيني  الدور)أ( 

 

 اإلنفصاليالدور )د( 

 : هو  تصطف فيه الكروموسومات في منتصف الخلية الدور الذي  27
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 اإلستوائيالدور )جـ(  التمهيديالدور )ب(  النهائي الدور )أ( 

 

 اإلنفصاليالدور )د( 

23 
 :هو  تختفي فيه الخيوط المغزلية و تتكون نواتين جديدتانالدور الذي 

 اإلستوائيالدور )جـ(  النهائيالدور )ب(  التمهيدي الدور  )أ(

 

 اإلنفصاليالدور )د( 

29 
 في اإلنسان على : الجنسية تحتوي الخاليا 

 كروموسوم 44)جـ(  كروموسوم 44)ب(  كروموسوم  23)أ( 

 

 كروموسوم 46)د( 

81 
 : يعرف ب انتشار الماء من و الى الخاليا

 )د( النقل السلبي )جـ( الخاصية اإلسموزية )ب( النقل النشط )أ( اإلنتشار المدعوم

81 
 :بواسطةائق الطعام الكبيرة إلى األميبا دخول دق

 )د( النقل السلبي )جـ( الخاصية اإلسموزية  )ب( البلعمة )أ( اإلنتشار المدعوم

82 
 المظهر الخارجي للصفة الوراثية يعرف ب:

 )د( الطراز الشكلي )جـ( الطفرة )ب( الكروموسوم )أ( الطراز الجيني

88 
 ( الجين :Tفي مربع بانيت يمثل الحرف الكبير مثال )

 جنس)د( المرتبط بال )ج( الغير نقي )ب( السائد )أ( المتنحي

84 
 يتحكم في الصفات الوراثية في المخلوق الحي :

 )د(  الريبوسومات )جـ(  الميتوكندريا )ب( الجينات )أ( مربع بانيت

  الطرز الشكلية الظاهرة في األبناء من خالل مربع بانيت الذي امامك : 85

 )د( جميعها متنحية تنحي)ج( نصفها سائد ونصفها م )ب( جميعها سائدة مختلفة   )أ( كل فرد له صفة

86 
 الحمض النووي الذي يحمل الشفرة الوراثية من النواة إلى الرايبوسومات :

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

87 
 :المحمول على الكروموسوم و المسؤول عن تصنيع البروتينDNAجزء من ال 

 د( القواعد النيتروجينية) )جـ(  األحماض األمينية  )ب( الجين RNA)أ( 

83 
 :DNAوال توجد في ال RNAقاعدة نيترجينية توجد في ال

 )د( السايتوسن  اليوراسيل)جـ(   )ب( الجوانين )أ( األدنين

 
 : ( ضعي أمام كل فقرة الحرف )ص( اذا كانت العبارة صحيحة والحرف )خ( إذا كانت العبارة خاطئة12( إلى )1في الفقرات من)          

 (    )                                 .     إذا ماتت المنتجات في بحيرة فإن الحياة تصبح مستحيلة( 1

 (    )                           .   إذا دخل كميات كبيرة من الماء في الخلية الحيوانية فإنها تنفجر( 2

 (    )                                        .   يطلق على عملية انتشار الماء بالخاصية األسموزية( 8

 (    )                                    .   األيض هو تساوي عدد الجزيئات في مادة ما في مكانين( 4

 )      (                كروموسوم .              24عدد الكروموسومات في بويضة أنثى اإلنسان ( 5

 )      (                قسام للكائنات الحية إلى تعويض الخاليا التالفة والتكاثر.     تعود أهمية االن( 6
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 (   )                       .    تتكون البروتينات من سلسلة من مئات او اآلف الحموض األمينية.( 11

 )      (               ؤولة عن صفة محددة الجينات المتقابلة .   يطلق على أزواج الجينات المس (11

 (  )      (تحصل بعض المخلوقات الحية الوحيدة الخلية على غذائها عن طريق االنتشار المدعوم .12

        أكملي الفراغ بما يناسبه : 

 ......... ...........( ينتج عن االنقسام المنصف 1

 ..................... .ر الالجنسي ( من أمثلة التكاث2

 ..................... .يمتاز الغشاء البالزمي بالنفاذية ( 8

 ..................... .( تسمى الخلية الناتجة عن اإلخصاب ب4

 ............................... .( عملية اإلخراج عكس عملية 5

 ..................... .هيدرا ب و ال ...............( تتكاثر البكتيريا ب 6

 . ............................تمتاز المنتجات عن المستهلكات بأنها ( 7

 . .................يحتوي على  .............( الكروموسوم تركيب في 3

 . .....................ستعمل األكسجين لتحليل الجلوكوز (العملية التي ت9

 ........................ . تسمى وار المتتابعة التي تمر بها الخلية( المراحل واألط11

 .الخيوط المغزلية .....................( في الدور االنفصالي ينقسم السنترومير و11

 ........................... .( العملية التي تستعمل فيها الخلية الطاقة لنقل المواد هي 12

 ........................ . خاللهـا إدخـال المواد عـند انثناء الغـشاء البالزميالعـملية التي يتم ( 18

 ........................ . تشترك في الصفات مع كال األبوين يتطلب وجود فردين إلنتاج أفراد ( 14

 .......... ..............( كل الطاقة التي تستقبلها المخلوقات الحية على األرض تعود في أصلها إلى 15

 . ...............يسمى انقسام النواة إلى نواتين متماثلتين ومتماثلة للنواة األصلية ويتكون من سلسلة من األدوار( 16

 ........... ....................يعرف ب المكون للجين أو الكروموسوم في الـخـلية  DNAتغـير دائم في سلسلة  ( 17

 ويعتبر أول من تتبع انتقال الصفات الوراثية عبر األجيال. .....................................مؤسس علم الوراثة العالم  (13

  ................................و.................................من   DNAجانبا السلم الحلزوني ل  يتكـون (19

 ............................................زيئات تسمىودرجات السلم من ج           

  ................................و .....................................العـوامل التي تسبب الطـفـرات  (21

  .............................انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء يعرف ب   (21

 

 في العمود الثاني  )النتيجة  (من  في العمود االول مع  مايناسبه   )السبب  ( (  زاوجي بين7( الى )1قرات من )في الف

 7(  يبدأ انقسام السيتوبالزم في الخلية الحيوانية بظهور الصفائح الخلوية .                    )      ( 

 3( تكون النباتات الناتجة عن الدرنات مختلفة عن  النبات األصلي .                             )      ( 

9( عامل الصفة التي لم تظهر واختفت يطلق عليه العامل المتنحي .                             )      ( 
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 : التالية جيبي عن األسئلةأ

 ت والفواكه المعروضة في محالهم .يرش البائعون الماء على الخضروا ) عللي ( -1

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

 البلعمة.لجوء الخلية لعملية  )عللي( -2

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

 .يختفي الغشاء النووي خالل الدور التمهيدي في االنقسام المتساوي ) عللي (  -8

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

 فس الذابلة إذا وضعت في كأس ماء. يحدث لنباتات الكر صفي ما -4

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

 لة .تبعا لطريقة حصولها على الغذاء ، مع ذكر أمث خلوقات الحيةصنفي الم -5

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

 .تستخدم النباتات الكربوهيدرات المخزنة  وضحي فيم -6

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

 .ما العالقة بين الكروموسومات والكروماتيدات  -7

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

 وضحي أهمية االنقسام المتساوي وكيف يختلف في النباتات عنه في الحيوان . -3

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

 صفي ماذا يحدث للكروموسومات قبل االنقسام المتساوي . -9

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

 . إجابتك ،وضحي الخلوي االنقسام عن الناتجة الجديدة بالخاليا ةمقارن األصلية الخاليا في الكروموسومات عدد حددي -11

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

 عددي نتائج االنقسام المتساوي واالنقسام الخلوي . -11

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

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

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

 

 وضحي العالقة بين العمليات الثالث ) التنفس الخلوي ، التخمر ، البناء الضوئي ( -12

 النتيجة  السبب

 )أ( لجوء الخلية لعملية التخمر في السيتوبالزم  ( للغشاء البالزمي خاصية النفاذية اإلختيارية 1

 ( امتصاص الطاقة الضوئية )ب  قيام الخاليا العضلية بعملية التخمر  (2

 )ج( ذبول الجزر عند وضعه بماء مالح  اختفاء الغشاء النووي خالل الدور التمهيدي  (3

 )د( تحرك الكروموسومات بحرية نحو أطراف الخلية   الخاصية األسموزية ( 4

وجود صبغة الكلوروفيل في البالستيدات  (4
 الخضراء 

من الخلية و إليها و يمنع مواد أخرى من يسمح لبعض المواد بالمرور  )هـ( 
 المرور 

 انتاج حمض الالكتيك )و(  غياب األكسجين عن الخلية ( 4

 انتاج أربع خاليا جنسية  )ز(  حدوث اإلنقسام المنصف (7

 الوصول الى حالة اإلتزان  )ح(  
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......................................................................................................................................... 

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

 

 بكتابة المعادالت حددي المواد المتفاعلة والمواد الناتجة عن التفاعل في كل من عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي . -18

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

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

 عددي خصائص اإلنزيمات . -14

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

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

 كيف تساعد بعض النباتات الداخلية على تحسين هواء الغرفة ؟ -15

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

 في خاليا القلب .  DNAفي خاليا الدماغ و ال   DNAقارني بين ال  -16

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

 في عملية بناء البروتينات. tRNAحددي دور  -17

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

 

 . إجابتك فسري  أبناءه إلى شخص جلد خاليا تحملها التي الطفرة تنتقل هل توقعي -13

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

 

 نفسه  .  DNAد كثيرا عن خاليا المعدة على الرغم من احتواءها على اللماذا تختلف خاليا الجل -19

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

 

 لبروتين ؟الثالثة المستعملة في عملية تصنيع ا  RNAنواع أما  -21

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

 .( فةالص لتحديد Y حرف استعملي:)بانيت مربع باستعمال األخضر اللون على سائد للبذور صفراأل اللون البازالء نبات في -21

  ؟  نقية غير البذور لون صفة يحمل لنبات ذاتي تلقيح من صفراء نباتات ظهور احتمال ما/       

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

 ؟   yy الجيني الطراز لها نباتات ظهور احتمال ما/       

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

 ( . bb)  شقرأ شعرها وقطة(  Bb)  الجينات متماثل غير سودأ شعره لون طق تَزاوج -22                    

  . أشقر شعر  قط والدة احتمال لتحديد بانيت مربع استعملي                     

                       

 

 

 : من حيثكل مما يلي قارني بين  -28
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 الخاصية األسموزية          

             

 االنتشار                        

        

 بهوجه الش           

 

 

 

      

 وجه االختالف         

 

 

 

 

 

وجـه 

 المقـارنـة
 النقـل النـشـط النـقـل السـلبي

اتجـاه حـركة 

 المواد

 من التركيز............................ 

 إلى التركيز ..........................

 من التركيز.............................

 ...........إلى التركيز ............... 

 ......................................................... ......................................................... الطـاقـة

 

 

 

 االنقسام المنصف االنقسام المتساوي وجه المقارنة

   نوع الخاليا

   الخلية األصلية

   الخاليا الناتجةعدد 

   ناتجةالخاليا ال

الكروموسومات في عدد 
 الناتجةالخاليا 

  

   الهدف من االنقسام 
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 التنفس الخلوي                      

                          

 التخمر                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RNAحـمـض  DNAحـمـض  وجـه المقـارنـة

 

   عـدد السالسل

 

   مكان وجـوده في الخـلية

 

   نـوع السكـر

 

األحرف الممثلة للقـواعـد 

   النيتروجينية

 



 

 ضعي دائرة حول اإلجابة الصحيحة : (72إلى )( 1في الفقرات من ) 

1 
 القوة المحصلة لقوتين في اتجاه واحد تساوي :

 صل جمع مربعهما)د( حا ( الفرق بينهماجـ) )ب( حاصل جمعهما  )أ( حاصل ضربهما

2 
 : يكون  اتجاه القوة المحصلة لقوتين في اتجاهين متعاكسين

 في اتجاه مركز المسار الدائري  )د( في اتجاه القوة الكبرى )جـ( في اتجاه القوة الصغرى )ب( على القوتين  )أ( عمودي

3 
 القوة المحصلة لمجموعة قوى متزنة تساوي :

 متغيرة)د(  ( مقدار موجب)جـ )ب( صفر )أ( مقدار سالب

4 
 و الدفع هو :أالسحب 

 )د( كتلة )جـ( زخم )ب( تسارع )أ( قوة

5 
 قوة الممانعة التي تؤثر ضد حركة سطحين متالمسين هي :

 )د(  اإلحتكاك الكتلة)جـ(  )ب( الجاذبية )أ( السحب

6  
 ينتج عندما يدور جسم فوق سطح احتكاك من نوع :

 )د( ديناميكي تدحرجي( جـ) زالقيإن( ب) سكوني( أ)

7 
 :قوة  دوران األرض حول الشمس من تأثيرات 

 )د( الدفع )جـ( الفعل ورد الفعل )ب( اإلحتكاك )أ( الجاذبية

8 
 من األمثلة على قانون نيوتن : عملية اطالق مكوك  فضائي

 )د( الرابع )جـ( الثالث )ب( الثاني )أ( األول

9 
 ثانية: 125متر خالل  1511ع مسافة سرعة حصان سباق يقط

 م/ ث 21)د(  م/ ث 21)جـ(  ث  م/ 21)ب(  م/ ث 21)أ( 

11 
 الوحدة التي تمثل النيوتن هي :

 1)د( كجم.م/ ث / مكجم )جـ( م/ ثكجم.)ب(  )أ( م/ ث

11 
 وحدة القوة هي :

 )أ( م/ ث

 

 

 

 1كجم.م/ ث)د(  / مكجم )جـ( نيوتن )ب( 

12 
 : ........ يتغير لى كوكب آخر غير األرض فإنإذا انتقلت إ

  )د( طولك ( حجمك ـ)ج ب( كتلتك  )أ( وزنك

                                                      

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

لتعليم اإلدارة العامة ل
 بمحافظة جدة

 البيان النموذجية 

 ) تعليم عام ( 

 

 اعتدال ياسين/ ناهد بحرو المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 الثالث الصف

 ـــومعلــــ المادة

     (                   135ص  – 74ص الخامسة / الوحدة  الثانيةالفترة بنك األسئلة ) 

9 

بنك األسئلة للفصل الدراسي الثاني 
 



 

13 
 يكون اتجاه اإلزاحة :

 لنهاية للبداية)د( من نقطة ا ( ليس لإلزاحة اتجاهـ)ج )ب( عموديا على المسافة )أ( من نقطة البداية للنهاية 

14 
 يسمى طول المسار الذي تسلكه من نقطة البداية إلى نقطة النهاية :

 )د( اإلرتفاع ( اإلزاحةـ)ج )ب( المسافة )أ( الطول 

15  
 سم / ث شرقا على :18يدل المقدار 

 )د( الكتلة ( التسارعـ)ج )ب( السرعة المتجهة )أ( السرعة

16 
 في الجسم : ما الذي يعبر عن كمية المادة

 )د( الكتلة ( التسارعـ)ج )ب( الوزن )أ( السرعة

17 
 ثوان ، حددي تسارع السيارة : 3م/ ث خالل  31م/ ث إلى  15تسارعت سيارة فتغيرت سرعتها من 

 1م/ ث 15)د(  1م/ ث 11( ـ)ج 1م/ ث 21)ب(   1م/ ث 1)أ( 

18  
 أي مما يأتي يساوي السرعة :

 الزمن÷ )د( اإلتجاه  الزمن÷ ( المسافة ـ)ج الزمن÷ )ب( اإلزاحة  نالزم÷ )أ( التسارع  

19 
 البعد بين نقطة البداية و نقطة النهاية واتجاه الحركة يسمى :

 )د( اإلرتفاع ( اإلزاحةـ)ج )ب( المسافة )أ( الطول 

21 
 المسافة التي يقطعها الجسم في وحدة الزمن :

 )د( اإلتجاه زاحة( اإلـ)ج )ب( التسارع )أ( السرعة

21 
 أي األجسام التالية ال يتسارع :

 )د( سيارة تنطلق في بداية سباق  ( طائرة في حالة اإلقالع ـ)ج )ب( دراجة تنخفض سرعتها )أ( طائرة تطير بسرعة ثابتة 

22 
 أي مما يأتي يعبر عن التسارع :

 شرقا   1ث 1)د(  م/ث شرقا   1(  ـ)ج شرقا    1م/ث 1)ب(  م شرقا   1)أ( 

23 
 ما العبارة الصحيحة عندما تكون السرعة المتجهة و التسارع في اإلتجاه نفسه :

 )د( يتباطأ الجسم  ( تزداد سرعة الجسمـ)ج )ب( يتغير اتجاه حركة الجسم )أ( تبقى سرعة الجسم ثابتة 

24 
 أي مما يأتي يساوي التغير في السرعة المتجهة مقسوما على الزمن :

 )د( الكتلة ( التسارعـ)ج )ب( السرعة المتجهة لسرعة)أ( ا

25 
 ما الذي يتغير عندما تؤثر قوى غير متزنة في جسم :

 )د( القصور الذاتي  ( الوزنـ)ج )ب( الحركة  )أ( الكتلة 

26 
 أي مما يأتي يبطئ انزالق كتاب على سطح الطاولة :

 )د( االحتكاك التدحرجي  كاك اإلنزالقي( االحتـ)ج )ب( االحتكاك السكوني  )أ( الجاذبية 

27 
 يتسارع جسم و تزداد سرعته اذا أثرت فيه قوة محصلة :

 تجاه حركته ال ةسكا)د( مع ة( ثابتـ )ج )ب( في اتجاه حركته   )أ( متغيرة 
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 : ة والحرف )خ( إذا كانت العبارة خاطئة( ضعي أمام كل فقرة الحرف )ص( اذا كانت العبارة صحيح11( إلى )1في الفقرات من)          

 )      ( هي المتر . ةوحدة السرع( 1       

 )      (( المسافة تتضمن اتجاهاً .  2

 (    )  . الحركة المستمر حالة طبيعية لالجسام  (3

 (    )  . متزنة دفع صندوقا حتى يتحرك المثلة القوى من أ( 4

 (    )    . ةه ثابتتن سرعيكون الجسم متسارعاً عندما تكو (5

 )      ( .   سالباً عندما تزداد سرعتك يكون تسارعك  (6

 )      (  .يكون الجسم متحركاً إذا تغير موضعه باستمرار( 7 

 )      ( .لجسم ما هي مقدار سرعته و اتجاه حركته  المتجهة السرعة (8

 (    )   الزمن الذي حدث فيه التغير.  التسارع هو التغير في سرعة الجسم المتجهة مقسومة على (9

  (   )    .بأن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في اإلتجاه  لثالثينص قانون نيوتن ا( 11

 اكتبي المصطلح العلمي للعبارات التالية :

 . )                       (مقياس صعوبة إيقاف األجسام  (1           

 (          . )          ميل الجسم لمقاومة إحداث أي تغير في حالته الحركية هو(  2           

 ه . )                        (سطح بالنسبة الى سطح آخر مالمس لقوة تقاوم انزالق ( 3           

 (                )         . و يكون دفع أو سحب ممل على تغير الحالة الحركية للجسمؤثر يع( 4           

 )                        ( .ثابتاً ما لم تؤثر عليه قوى خارجيةالزخم الكلي لمجموعة من األجسام يبقى ( 5

 )                     (  نقطة البداية الى نقطة النهاية  هو طول المسار الذي يتحركه الجسم من (6           

 أكملي الفراغ بما يناسبه :

 .......................... .اد القصور الذاتي بزيادة يزد (1

 .......................... .( الخط األفقي في منحنى التسارع يعني أن 2

 . ......................و ...................و  ......................يتسارع الجسم بثالث طرائق هي ( 3

 له في االتجاه . ..................له في المقدار و...................لكل فعل ردة فعل ( 4

 ............................. .إذا كانت القوة المحصلة المؤثرة في جسم ساكن تساوي صفراً فإن الجسم يبقى ( 5

 .................................... . الشيء المشترك بين جميع أشكال قوة االحتكاك هو( 6

 ................... .ذا قلت سرعته يكون تسارعه إو .....................ادت سرعة جسم يكون تسارعه ذا زإ( 7

 : التالية ةجيبي عن األسئلأ

نواع السرعة . أعددي  -1
......................................................................................................................................... 

 ما.لين اللذان نحتاج اليهما لمعرفة السرعة المتجهة لجسم حددي العام -2

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

 ث . 15م نحو الشرق خالل  5طة لطفل يجري مسافة احسبي السرعة المتوس -3

......................................................................................................................................... 
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 كٍل مما يلي :وضحي العالقة بين  -4

 الزخم والقصور الذاتي . أ /  

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

 .ب/ السرعة المتوسطة و السرعة اللحظية   
......................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................... 

 .أسفل منحدر و استخدمت مكابح الدراجة إليقافها ففي أي اتجاه يكون تسارعك ذا كانت دراجتك تتحرك في اتجاهإ -6
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......................................................................................................................................... 

 .مع تعليل إجابتكحرك في مسار دائري بسرعة مقدارها ثابت يكون ثابتا أم ال هل زخم جسم يت -8
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 يتغير زخم كرة بلياردو تتدحرج على سطح طاولة . وضحي لماذا -9
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......................................................................................................................................... 

 وضحي كيف يتغير وزنِك باستمرار إذا كنت في مركبة فضائية تتحرك من األرض في اتجاه القمر . -11

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

 . 2م /ث 2كجم تتحرك بتسارع  1511احسبي القوة المحصلة المؤثرة في سيارة كتلتها  -12
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 لى الخلف عندما تقفز منه باتجاه الرصيف .إفسري لماذا يتحرك القارب  -13

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

 . ةبيني قوة الفعل و رد الفعل عندما تطرقين مسماراً بواسطة مطرق -14
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 ضعي دائرة حول اإلجابة الصحيحة : (62إلى )( 1في الفقرات من )

1 
 ينتج التيار الكهربائي في المواد الصلبة بسبب تدفق  :

 ( البروتونات)د ( األيوناتج) )ب( اإللكترونات )أ( الذرات

6 
 وحدة قياس التيار الكهربائي :

 )د( واط ( أمبير)ج )ب( فولت )أ( أوم

3 
 كثر من تفرع يكون التوصيل فيها :أدائرة كهربائية تحوي 

 )د( النهائي  ( متعدد)ج )ب( على التوالي )أ( على التوازي

4 
 التيار الكهربائي من: تولد البطارية

 )د( القوة النووية  ( الطاقة الميكانيكية)ج )ب( الكهرباء الساكنة )أ( الطاقة الكيميائية

5 
 دائرة التوصيل على التوالي هي دائرة يكون للتيار الكهربائي فيها :

 )د( مسارات النهائية )ج( أكثر من مسارين )ب( مساران )أ( مسار واحد

2 
 تكون المقاومة الكهربائية للسلك اكبر اذا كان :

 )د( طويال ورفيعا ( طويال وسميكا)ج )ب( قصيرا ورفيعا ا وسميكا)أ( قصير

7 
 يحدث التفريغ الكهربائي نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية عبر :

 )د( قطبي بطارية )ج( الهواء او الفراغ )ب( مصباح كهربائي )أ( سلك موصل

 
8  

 تنجستن :تصنع الفتيلة في مصباح كهربائي عادة من سلك تنجستن ، ألن ال

 د( سريع االنصهار ( )ج( درجة انصهاره عالية )ب( مقاومته ضعيفة )أ( عازل جيد 

9 
 الخاصية التي تزداد في سلك عندما يقل قطره هي :

 هربائيةك)د( الشحنة ال )ج( الجهد الكهربائي )ب( التيارالكهربائي )أ( المقاومة الكهربائية

11 
 فإن كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة تعتمد على :عندما تستخدم جهازا كهربائيا ، 

 )د( تكلفة الطاقة )ج( قدرة الجهاز وزمن استخدامه )ب( مدة استخدامه  )أ( قدرة الجهاز

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

اإلدارة العامة للتعليم 
 بمحافظة جدة

 البيان النموذجية 

 ) تعليم عام ( 

 

 ناهد بحرو/ اعتدال ياسين المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 الثالث الصف

 ـــومعلــــ المادة

     (                   193ص   – 146ص   السادسة/ الوحدة  الثالثةبنك األسئلة ) الفترة 

13 

بنك األسئلة للفصل الدراسي الثاني 
 



 
 

11 
 يصنع قلب المغناطيس الكهربائي عادة من :

 )د( األلمنيوم )ج( الحديد )ب( النحاس )أ( الزجاج 

16 
 ارا كهربائيا حول قضيب حديدي :ينتج عند لف سلك يحمل تي

 )د( الشفق القطبي )ج( المحرك الكهربائي )ب( المغناطيس الكهربائي )أ( المولد الكهربائي

13 
 أمبيرمما يعني أن قيمة الجهد الكهربي بالفولت تساوي : 1.5أوم مر فيه تيار كهربي  661مصباح كهربائي مقاومته 

 040)د(  0..)ج(  44)ب(  01.0)أ( 

14 
 يحمي األرض من الجسمات المشحونة القادمة من الشمس :

 الشفق القطبي )أ( 

 

 الغالف الجوي لألرض)د(  المجال الكهربائي)ج(  المجال المغناطيسي لألرض)ب( 

15 
 كهربائية :لتدفق الشحنات ا

 هربائي)د( المجال الك ( القدرة الكهربائية)ج )ب( الجهد الكهربائي )أ( التيارالكهربائي

12 
 يقل التيار الكهربائي عندما تكون المقاومة الكهربية:

 )د( متغيرة  ( ثابتة)ج )ب( أكثر )أ( أقل 

17 
 مثال على عازل كهربائي جيد  :

 )د( المطاط ( النحاس)ج )ب(  الفضة )أ( رقائق األلمنيوم

18 
 تولد البطارية  التيار الكهربائي من:

 )د( القوة النووية  ( الطاقة الميكانيكية)ج )ب( الكهرباء الساكنة )أ( الطاقة الكيميائية

19 
 يعتبر الجلد الجاف بالنسبة للتيار الكهربائي :

 )د( مصدر شحنات موجبة ( مصدر شحنات سالبة)ج )ب( مادة عازلة )أ( مادة موصلة

61 
 عندما تفرك بالونا بشعرك  تنتقل من الشعر الى البالون :

 )د( الذرات ( النيوترونات)ج لبروتوناتا)ب(  رونات)أ( اإللكت

61 
 عندما تمشي في يوم جاف فوق سجادة ثم تلمس المقبض الفلزي للباب ، فإنك قد تشعر بلسعة كهربائية بسبب :

 )د(  الشحنة الكهربائية ( التفريغ الكهربائي)ج )ب( المجال الكهربائي )أ( التفاعل الكيميائي 

66 
 حديدية بالمجناتيت فإن عالقتها بالمعادن :عند دلك قطع 

 )د( العالقة بينهما )ج( اليتاثران ببعض )ب( عالقة تجاذب )أ( عالقة تنافر

63 
 يقع في : األرضي المغناطيسي المجال مركز 

 )د( قشرة األرض )ج( منطقة الستار لب األرض الخارجي)ب(  لب األرض الداخلي)أ( 

64 
 طاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية هو :الجهاز الذي يحول ال

 )د( المغناطيس الكهربائي )ج( المولد الكهربائي )ب( المحول الكهربائي )أ( المحرك الكهربائي

65 
 القوة المتبادلة بين الكترونين هي :

 )د( تنافر )ج( متعادلة )ب( تجاذب )أ( احتكاك 

62 
 :التيار الكهربائي ية هويتدفق ذهابا وإيابا في الدائرة الكهربائ

 )د( الحثي )ج( المتردد )ب( المتحول )أ( المستمر
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 : كانت العبارة خاطئة إذا (ذا كانت العبارة صحيحة والحرف )خكل فقرة الحرف )ص( ا ضعي أمام( 61إلى )( 1في الفقرات من)          

 )     (بي . األوم وحدة قياس التيار الكهر -1                           

 . )      ( القطبين عن بعيدا مايمكن أقوى المغناطيسي المجال يكون -6

 (     )  بداخلها .    كيميائيةينتهي عمر البطارية عندما تستهلك المواد ال -3

 )     (.  منخفضةدرجة انصهار فلز التنجستن  -4

 لها .     )      (الفلين من المواد التي يصعب انتقال الشحنات الكهربية خال -5

 القدرة الكهربية هي معدل تحول الطاقة الكهربية إلى أي شكل آخر من أشكال الطاقة .    )      ( -2

 . )       ( ليتوصل األجهزة الكهربائية في المنازل والمدارس على التوا -7

 )       ( تقاس القدرة الكهربية بوحدة الفولت . -8

 (    .   )   المفتوحة الحقول تم االختباء فيي البرق ضرر من لألمان -9

 .  )     (                                  الكهربائية للطاقة مصدر تحوي البسيطة الكهربائية الدائرة -11

                                                      (                     .  )   الدائرة في قطع بحدوث إال يتوقف وال التوصيل سالكأ عبر الكهربائي التيار يتدفق  -11

 .   )     ( طوله  على للسلك الكهربائية المقاومة تعتمد  -16

 (     .  )  قاتلة الساكنة الكهرباء عن الناتجة الكهربائية الصدمة -13

 (    .   )   للكهرباء موصلة غير الجسم داخل السوائل -14

  (    )  .  الشمس هاثتبع التي الجسيمات من األرض يحمي األرضية للكرة المغناطيسي الغالف -15

 (   .  )   العلمية واإلستكشافات المالحة في كبيرة اهمية للبوصلة  -12

 (    .  )   األخرى الشمالية األقطاب مع يتنافر للمغناطيس الجنوبي القطب -17

 (    .   )   تالمسها ان دون ماألجسا في تؤثر المغناطيسية القوة -18

 (   .   )    المغناطيسية المناطق من العديد تحوي كالحديد للتمغنط القابلة المادة -19
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