
 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 وأسئلة متوقعةأسئلة جتميعات 

 :تشجيع الطالب على التفكري بطريقة غري مألوفة  ، من مزايا اسرتاتيجية (1)

 احملاضرة (ب ) التفكري اإلبداعي (أ )

 التعلم التفاعلي (د ) اإللقاء (ج )

 :هي ؛االسرتاتيجيات التدريسية اليت ُتعود الطالب على حتمل املسئولية (2)

 األلقاء  ، التعلم الذاتي ، لعب األدوار (أ )

 لم التعاوني ، التعلم الذاتي ، العصف الذهينالتع (ب )

 التعلم التعاوني ، احملاضرة ، العصف الذهين (ج )

 لعب األدوار ، احملاضرة ، التعلم التعاوني (د )

هووو يريقووة توودري  تشوورني املووتعلمي ء عموول أىووياء ريوويهم علووى الووتفكري فيمووا      (3)

 :يتعلمونه

 التعلم النشط (ب ) التعلم الذاتي (أ )

 العادل االستقصاء (د ) التعلم عن ُبعد (ج )

 :من إجيابيات يريقة األسئلة (4)

 تساعد املدرس ء استثارة الدافعية ء التعلم عند الطالب (أ )

 الضغط على بعض الطالب باألسئلة الثقيلة ، مما قد ينفرهم من الدرس (ب )

 تساعد املدرس على تشخيص نقاط القوة والضعف ء يالبه (ج )

 ج (أ ، ) اإلجابة:  (د )

 :اه ، أو ضمن خطة حبثية أعدت مقدًموتوجيه يعمل املتعلم فيه حتت إىراف املعلم (5)

 االستقصاء احلر (ب ) التخطيط (أ )

 االستقصاء العادل (د ) االستقصاء املوجه (ج )

 :عملية حتضري ذهين وكتابي يضعه املعلم قبل الدرس بفرتة كافية (6)

 التعلم الذاتي (د ) االختبار (ج ) التقويم (ب ) التخطيط (أ )
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 :واحدة مما يلي ليست من مزايا يريقة احملاضرة (7)

 تعليم عدد من التالميذ ء زمن حمدد (ب ) قت التدري االقتصاد ء و (أ )

 االقتصاد ء التجهيزات اخلاصة (د ) تنمية اإلبداع عند التالميذ (ج )

 :من معايري السلوني السوي ء التعامل مع املواقف (8)

 األخذ باإلجيابيات ورياهل السلبيات (ب ) األخذ باإلجيابيات ومعاجلة السلبيات (أ )

 االستسالم للموقف (د ) رياهل املوقف (ج )

 :حيدث مشاجرة بي يالبي ء الفصلعندما  (9)

 أعاقبهما مباىرة (ب ) أفكر قبل أن اختذ قراًرا (أ )

 أرياهل املوقف (د ) أخرجهما من الصف (ج )

 حتقيق:يسعى املعلم من خالل استخدامه السرتاتيجية التعلم التعاوني إىل  (11)

 رفع معدل التحصيل الدراسي لطالبه (أ )

 بقاء أثر التعلم لفرتة أيول عند الطالب (ب )

 مهارات البحث والدراسةاكساب الطالب  (ج )

 اكساب الطالب مهارات االتصال والتواصل االجتماعي (د )

 :كل مما يلى له عالقة باسرتاتيجيات التعلم النشط ما عدا (11)

 التدري  املباىر (أ )

 التعلم الذهين (ب )

 التعلم التعاوني (ج )

 التعلم الفردي (د )

ادة أقل اساليب التدري  فاعلية ء ربط مفواهيم موادة دراسوية موع أفكوار و مفواهيم مو        (12)

 :دراسية أخرى هو

 لقاءإليريقة ا (ب ) املناقشة املفتوحة (أ )

 االكتشاف املوجه (د ) أسلوب حل املشكالت (ج )

 :التخطيط للدرس من أهم واجبات املعلم ألنه يضمن (13)

 للمعلم التنمية املهنية املستمرة (ب ) تصميم عناصر بيئة التعلم (أ )

 بهجناح املعلم ء حتقيق جناح يال (د ) تقوية عالقته بزمالئه ء جمال التعليم (ج )
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 ؟إذا يلب منك يالب ىرح درس مل يفهمه من زميل لك ماذا تفعل (14)

 ال تشرح له الدرس و تبلغ زميلك بذلك (أ )

 تشرح له الدرس و تبلغ زميلك بذلك (ب )

 تشرح له الدرس و ال تبلغ زميلك بذلك (ج )

 ال تشرح له الدرس و ال تبلغ زميلك بذلك (د )

 :الدور الرئيسي للمعلم وفق اسرتاتيجية التعلم النشط (15)

 إجابة أسئلة الطالب (ب ) الدرسىرح  (أ )

 تقدير درجات الطالب (د ) إدارة التعلم (ج )

 :من مساوئ استخدام أسلوب احملاضرة (16)

 تركز على حب االستطالع لدى الطالب (أ )

 سلبية الطالب أثناء احملاضرة ء اغلب األحيان (ب )

 ال تركز على احملتوى و كيفية استخدام الطالب له (ج )

 مجيع ما سبق (د )

ف التعلم التعاوني فقرر حجب التعزيز عون امموعوة   وجد معلم قصوًرا ء إحدى مواق (17)

 :كاملة ، يهدف هذا التصرف إىل تدعيم مبدأ

 االعتماد املتبادل بي أفراد امموعة (ب ) مسئولية كل فرد داخل امموعة (أ )

 العالقات بي أفراد امموعة (د ) التفاعل بي أفراد امموعة (ج )

 :حيدث التعلم البنائي عندما (18)

 جديدة ء جمال التخصص يبتكر املتعلم معرفة (أ )

 يفسر املتعلم معاني املصطلحات العلمية (ب )

 يربط املعرفة اجلديدة مبا لديه من معرفة سابقة (ج )

 يقدم تطبيقات عملية وظيفية خمتلفة (د )
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 ؟أي مما يأتي ال يعد من أسباب رفع كفاءة الصف (19)

 تنويع النشاط املدرسي ، و توفري جمموعة نشايات متعدد (أ )

 ل و التدري  مع املتعلميالتنوع ء أساليب التواص (ب )

 تقييد حتركات املتعلمي داخل الصف املدرسي (ج )

 التعامل مع مشكالت املتعلمي بطريقة تقلل من حدوثها (د )

 :حيوان ذو لوام  ومزود خباليا السعة (21)

 األفعى (د ) النحلة (ج ) األخطبوط (ب ) قنديل البحر (أ )

كول  عثر أمحد على كائن حوي وتوبي عنود فحصوه مبسواعدة معلموه أنوه ال فقواري ذو هي         (21)

 :استشعار خارجي صلب وله قرون

 .حنلة أو عنكبوت (أ )

 .منلة أو دودة أرض (ب )

 مجيي أو صرصور. (ج )

 عقرب أو بعوضة. (د )

 

 املخلوقان املوجودان ء الصورة ينتميان إىل نف : (22)

 الشعبة (أ )

 الرتبة (ب )

 الطائفة (ج )

 الفصيلة (د )
  

 

 

 ينتمي قنديل البحر إىل ىعبة: (23)

 املساميات (أ )

 الالسعات (ب )

 املفصليات (ج )

 ىوكيات اجللد (د )

 تنتمي دودة األرض إىل ىعبة: (24)

 احللقيات (د ) اخليطيات (ج ) الرخويات (ب ) املفلطحات (أ )

 نوع االنقسام ء اجللد: (25)

 غري اختزالي (د ) اختزالي (ج ) منصف (ب ) ميوزي (أ )
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 يستخدم اجللد إلخراج ثاني أكسيد الكربون: أحد احليوانات (26)

 دودة األرض (د ) الزواحف (ج ) الطيور (ب ) احلشرات  (أ )

 :العامل االساسي ء احملافظة على صفات النوع (27)

 اع نظام سليم ء الغذاءاتب (أ )

 منو اخلاليا وتكاثرها (ب )

 نظام نقل املعلومات بي األجيال (ج )

 التشابه بي الرتاكيب اخللوية (د )

 :أحد اهلرمونات التالية يفرز من اجلزء النخاعي للغدة الكظرية (28)

 اجلاسرتين (د ) األنسولي (ج ) النورأدرينالي (ب ) الثريوكسي (أ )

 :يعمل هرمونا األدرينالي والنورأدرينالي على (29)

 بقاء املناعة ء اجلسم (أ )

 تنظيم عمليات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات (ب )

 تنظيم عمليات التمثيل الغذائي للكالسيوم (ج )

 تهيئة اجلسم حلاالت الطوارئ (د )

 يفرز هرمون األدرينالي والنورأدرينالي من الغدة: (31)

 النخامية (د ) الكظرية (ج ) الدرقية (ب ) الصنوبرية (أ )

 :يااخلاليا اليت تفرز هرمون األنسولي هي خال (31)

 دلتا (د ) جاما (ج ) بيتا (ب ) ألفا (أ )

 :السكر الثنائي الذي يتكون من اجللوكوز فقط (32)

 السيليلوز (د ) املالتوز (ج ) الالكتوز (ب ) اجللوكوز (أ )

 .اإلنزيم الذي يؤثر على النشا ء الفم هو (33)

 الليبيز (د ) البتيالي (ج ) األميلوبسي (ب ) الرتبسي (أ )

 :إنزيم املالتيز يفرز من جدار  (34)

 البنكرياس (د ) األمعاء (ج ) االثنى عشر (ب ) املعدة (أ )
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 الببسي من جدار: يفرز (35)

 البنكرياس (د ) االمعاء (ج ) االثنى عشر (ب ) املعدة (أ )

 :يفرز الرتبسي من جدار  (36)

 البنكرياس (د ) االمعاء (ج ) االثنى عشر (ب ) املعدة (أ )

 :العصارة اليت ال يوجد بها إنزميات أي إنزميات هاضمة (37)

 الصفراوية (د ) املعوية (ج ) البنكرياسية (ب ) املعدية (أ )

 : اهلضم داخل اخلاليا يتم ء بعض الكائنات مثل (38)

 الفطريات (د ) اإلسفنج (ج ) الطيور (ب ) األرضدودة  (أ )

 :يتم معظم االمتصاص خالل (39)

 املريء (أ )

 املعدة (ب )

 األمعاء الدقيقة (ج )

 األمعاء الغليظة (د )

 :املواد الغذائية اليت ال حتتاج إىل هضم (41)

 الكربوهيدرات (أ )

 اليوتينات (ب )

 الدهون (ج )

 السكريات األحادية (د )

 :إنزيم السكريز يفرز من (41)

 الفم (د ) جدار املعدة (ج ) البنكرياس (ب ) جدار األمعاء (أ )

 حد املواد التالية ال حيتاج إىل هضم :أ (42)

 بروتينات (د ) دهون (ج ) فيتامينات (ب ) كربوهيدرات (أ )

 خيزن اجللوكوز ء جسم اإلنسان على ىكل: (43)

 سيليلوز (د ) مالتوز (ج ) جاليكوجي (ب ) جاالكتوز (أ )

 :ترتكب الكربوهيدرات من وحدات أساسية هي (44)

 سكريات أحادية (د ) سروليجل (ج ) أمحاض دهنية (ب ) أمحاض أمينية (أ )
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 غذائها على املواد العضوية املتحللة تسمى املخلوقات : املخلوقات اليت تعتمد ء (45)

 القارتة (د ) الرمية (ج ) التكافلية (ب ) الطفيلية (أ )

 :أحد املخلوقات التالية حيدث فيها النقل باالنتشار (46)

 احملار (د ) الياميسيوم (ج ) اجلراد (ب ) دودة األرض (أ )

 :ينتقل املاء واألمالح ء النبات عي (47)

 اخلشب (أ )

 اللحاء (ب )

 القشرة (ج )

 البشرة الداخلية (د )

 اد التالية يستخدمها النبات للقيام بعملية البناء الضوئي؟أحد املو (48)

 األكسجي (أ )

 ثاني أكسيد الكربون (ب )

 اجللوكوز (ج )

 اهليدروجي (د )

 :يقوم نبات الدروسريا باصطياد احلشرات للحصول على  (49)

 النيرتوجي (أ )

 املاء (ب )

 ثاني أكسيد الكربون (ج )

 الدهون (د )

 :تتكون املواد اليوتينية من وحدات أساسية هي (51)

 أمحاض دهنية (أ )

 اض أمينيةأمح (ب )

 جليسرول (ج )

 سكريات أحادية (د )

 :ترتكب املواد الدهنية من وحدات أساسية هي (51)

 أمحاض أمينية وجلوكوز (أ )

 أمحاض أمينية وجليسرول (ب )

 أمحاض دهنية وجلوكوز (ج )

 أمحاض دهنية وجليسرول (د )

 :املركبات األساسية اليت تنتج من التفاعالت الضوئية ء عملية البناء الضوئي هي (52)

 ATP (أ )

 ADP (ب )

 NADPHو  ATP (ج )

 مجيع ما سبق (د )
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 :تتميز اخللية النباتية عن اخللية احليوانية بوجود (53)

 الليسوسوم (أ )

 اجلدار اخللوي (ب )

 أجسام جوجلي (ج )

 الشبكة االندوبالزمية (د )

 أي اخلاليا اآلتية حتتوي على جدار خلوي؟ (54)

 خلية من كبد فأر (ب ) خلية من جلد اإلنسان (أ )

 خلية دم من قطة (د ) خلية من ىجرة بلوط (ج )

 ر عن خلية من ىجرة بلوط باحتوائها علىميكنك متييز خلية من كبد فأ (55)

 جهاز جوجلي (ب ) النواة (أ )

 املريكزات (د ) الرايبوسومات (ج )

 :تركيب يصنع اليوتينات اليت تستخدمها اخللية (56)

 جهاز جوجلي (ب ) النواة (أ )

 املريكزات (د ) الرايبوسومات (ج )

 :الغدد العرقية ء اإلنسان تعتي من األنسجة (57)

 الضامة (ب ) الطالئية (أ )

 الوعائية (د ) العصبية (ج )

 :ضاريف من أمثلة األنسجةالعظام والغ (58)

 الضامة (ب ) الطالئية (أ )

 الوعائية (د ) العصبية (ج )

 أي املركبات اآلتية حيتوي على جمموعيت فوسفات؟ (59)

 ADP (ب ) ATP (أ )

 ACP (د ) AMP (ج )

 ؟NADHجزيئات  6اليت تنتج من  ATPكم عدد جزيئات الو  (61)

 18 (ب ) 12 (أ )

 31 (د ) 24 (ج )
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 حتدث العمليات الالضوئية ء عملية البناء الضوئي ء : (61)

 الثايالكويد (ب ) اللحمة (أ )

 الغشاء الداخلي (د ) الغشاء اخلارجي (ج )

 وجدت أحفورة لنبات والحظت اختفاء األنسجة الوعائية بها ميكنك تصنيفها ضمن: (62)

 املخروييات (ب ) احلزازيات (أ )

 النباتات اجلنكية (د ) النباتات الزهرية (ج )

 :الصنوبر يعد من النباتات (63)

 الالوعائية البذرية (ب ) الالوعائية (أ )

 الوعائية البذرية (د ) الوعائية الالبذرية (ج )

 :ن أمثلة الديدان املفلطحةم (64)

 الفيالريا (ب ) اإلسكارس (أ )

 العلق (د ) البالناريا (ج )

 أي احليوانات اآلتية تنتمي إىل يائفة الثدييات؟ (65)

 التمساح (ب ) الضفادع (أ )

 اخلفاش (د ) البطريق (ج )

 أي احليوانات اآلتية لي  هلا مثانة بولية؟ (66)

 القط (ب ) الثعلب (أ )

 اخلفاش (د ) الصقر (ج )

 ؟كل األمراض التالية تسببها فريوسات عدا مرض  (67)

 األنفلونزا (ب ) اإليدز (أ )

 االلتهاب الكبدي الوبائي (د ) السل (ج )

 أي العصارات اآلتية ال حتتوي على إنزميات هاضمة؟ (68)

 العصارة املعدية (ب ) العصارة الصفراوية (أ )

 العصارة املعوية (د ) العصارة البنكرياسية (ج )
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 ؟أي األجزاء ء اجلهاز اهلضمي لو مت استئصاله تتوقف عملية امتصاص املواد املغذية (69)

 نكرياسالب (ب ) املعدة (أ )

 األمعاء الغليظة (د ) األمعاء الدقيقة (ج )

 ؟أي األعضاء التالية يفرز إنزيم الببسي  (71)

 الكبد (ب ) الغدد اللعابية (أ )

 البنكرياس (د ) املعدة (ج )

 أي املواد الغذائية اآلتية تصنعها البكرتيا ء األمعاء الغليظة ؟ (71)

 الفيتامينات (ب ) الدهون (أ )

 اليوتينات (د ) األمالح املعدنية (ج )

 :إزالة احلوصلة الصفراوية من جسمهميتنع عنها اإلنسان بعد  (72)

 البذور (ب ) الفواكه  (أ )

 اخلضار (د ) اجلبنة (ج )

 :ما هي الوظيفة الرئيسية خلاليا الدم احلمراء (73)

 حماربة املرض ء اجلسم (أ )

 نقل األكسجي اىل مجيع أجزاء اجلسم (ب )

 إزالة أول أكسيد الكربون من مجيع أجزاء اجلسم (ج )

 إنتاج مواد الزمة ختثر الدم (د )

 ؟ة تستقبل الدم من مجيع الفصائلأي فصائل الدم اآلتي (74)

 Bالفصيلة   (ب ) Aالفصيلة  (أ )

 Oالفصيلة  (د ) ABالفصيلة  (ج )

 من أي أجزاء الزهرة اآلتية تتكون مثرة اليتقال؟ (75)

 البويضة (ب ) املبيض (أ )

 املتك (د ) اخليط (ج )
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 ؟ DNAالقواعد النيرتوجينية اآلتية ال توجد ء أي  (76)

 الثاميي (ب ) اجلواني (أ )

 األدني (د ) اليوراسيل (ج )

 تساوي كمية .................  DNAف فإن كمية األديني ء يبًقا لقاعدة تشارجا (77)

 الثاميي (ب ) اجلواني (أ )

 السيتوسي (د ) اليوراسيل (ج )

ء النووواة ليوجووه بنوواء اليوتينووات ء  DNAأي اآلتووي حيموول املعلومووات الوراثيووة موون  (78)

 السيتوبالزم؟

 mRNA (ب ) rRNA (أ )

 RNA (د ) tRNA (ج )

 رى:أحد مستويات التنظيم اآلتية يضم باقي املستويات األخ (79)

 النظام البيئي (ب ) املخلوق احلي (أ )

 امتمع احليوي (د ) اجلماعة احليوية (ج )

 ؟ما الذي ميثل عاماًل ال حيوي لشجرة ء غابة (81)

 رياح تهب بي أغصانها (ب ) يرقة فراىة تأكل أوراقها (أ )

 فطريات تنمو على جذورها (د ) يائر يبين عشه بي أغصانها (ج )

 أحد املخلوقات اآلتية ُيعد من املخلوقات القارتة (81)

 الدب (ب ) الغزال (أ )

 القط (د ) اجلراد (ج )

 عالقة الفراىات باألزهار تعتي عالقة (82)

 تطفل (ب ) افرتاس (أ )

 تقايض (د ) تعايش (ج )

 استعمال الشمبانزي حجًرا لكسر الثمار وفتحها ُيعد مثااًل على السلوني (83)

 الغريزي (ب ) اإلدراكي (أ )

 املطبوع (د ) الشريي (ج )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 أي الكميات التالية مشتقة ؟ (84)

 الزمن (ب ) الطول (أ )

 املسافة (د ) السرعة (ج )

 :كهربي ء النظام الدولي بوحدة تقاس ىدة التيار ال (85)

 الكولوم (ب ) األمبري (أ )

 الفولت (د ) األوم (ج )

 :عظمة تعتي من أكي العظام ء جسم اإلنسان (86)

 عظمة الساعد (ب ) عظمة الفخذ (أ )

 العضد (د ) احلرقفة (ج )

 :يعتي الرسغ من أحد االمثلة على املفصل (87)

 الرزي (ب ) الكري واحلقي (أ )

 املداري (د ) النزالقيا (ج )

 هي:أماكن تالقى العظام ببعضها ء اجلسم  (88)

 األربطة (ب ) ملفاصلا (أ )

 الغضروف (د ) األوتار (ج )

 :م غشاء عظمي يسمىظحييط بالع (89)

 السمحاق (ب ) القلنسوة (أ )

 البشرة (د ) األدمة (ج )

 :يشبه اللمف ء تركيبه الدم غري أنه ال حيتوي على  (91)

 خاليا الدم احلمراء (ب ) خاليا الدم البيضاء (أ )

 البالزما (د ) الصفائح الدموية (ج )

 : ينتج عن إحتاد األكسجي مع اهليموجلوبي مركب (91)

 الكربهيموجلوبي (ب ) األكسيهيموجلوبي (أ )

 السائل البالزمي (د ) السائل التنفسي (ج )
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 :من األمثلة على العقد اللمفاوية ء اجلسم (92)

 القلب (ب ) الطحال (أ )

 الرئتي (د ) األمعاء (ج )

 :مادة تقوم بتوسيع األوعية الدموية (93)

 اهليموغلوبي (ب ) اهليبارين (أ )

 اهليستامي (د ) امليالني (ج )

 :عند اإلصابة يزداد عدد كرات الدم البيضاء ء الدم (94)

 الضغط (ب ) اجللطة الدموية (أ )

 االلتهابات (د ) السكري (ج )

 :نوع نتجي من على األ ( A ) حتوي فصيلة الدم (95)

 A (ب ) AB (أ )

 ال يوجد (د ) B (ج )

 :يتم امتصاص املاء ء النبات بواسطة الشعريات اجلذرية باخلاصية (96)

 االنتشار (ب ) االمسوزية (أ )

 التجمع (د ) النتح (ج )

 :ء عملية البناء الضوئيء النبات تأخذ الورقة .......... من اجلو أثنا (97)

 خبار املاء (ب ) األكسجي (أ )

 مجيع الغازات (د ) ثاني أكسيد الكربون (ج )

 :حيوي اليخضور على عنصر (98)

 cl (ب ) Na (أ )

 Mg (د ) zn (ج )

فوأي أجوزاء الودما      القلوب؛ ء ضوربات   اًبحلوادث سويارة، فعوانى اضوطرا     يالب تعرض (99)

 تتوقع إصابته؟ اآلتية

 املخ (ب ) املخيخ (أ )

 القنطرة (د ) النخاع املستطيل (ج )
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 يسمى: العصبية لتكوين السيال العصيب اج إليه اخلليةأقل منبه حتت (111)

 التشابك العصيب (ب ) عتبة التنبيه (أ )

 جهد الفعل (د ) رد الفعل املنعك  (ج )

 األمشاج خاليا جنسية  .................... العدد الكروموسومي: (111)

 ثنائية (ب ) أحادية (أ )

 متعددة (د ) ثالثية (ج )

 أجنبت سيدة مخ  بنات، ما احتمال أن يكون يفلها السادس ولد: (112)

 100% (د ) 75% (ج ) 50% (ب ) 25% (أ )

 فإن األمشاج النارية هي: WwTTإذا كان الرتكيب اجليين لصفتي متضادتي هو  (113)

 Wt  , WT (ب ) WT  , WT (أ )

 wT  ,  wT (د ) WT ,  wT (ج )

 :k=19و   o=8علًما بأن   k2cr2o7ما عدد التأكسد للكروم  (114)

 12 (د ) 6 (ج ) 6- (ب ) 12- (أ )

 فصل النفط اعتماًدا على االختالف ء درجة الغليان يسمى: (115)

 التجزيئيالتقطري  (أ )

 التكسري احلراري (ب )

 التحلل الكهربي (ج )

 التكسري احلفزي (د )

 



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس
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 خاص مبعلمي العلوم فقط

 

 ارتداد املوجات الصوتية من السطح الذي يعرتض يريقها ظاهرة علمية بو: (116)

 نغمة الصوت (د ) ىدة الصوت (ج ) الرتدد (ب ) الصدى (أ )

 يزداد الصوت ىدة بازدياد: (117)

 املسافة بي مصدر الصوت والسامع (أ )

 لثانية الواحدةعدد االهتزازات ء ا (ب )

 درجة احلرارة ء الوسط الناقل (ج )

 مساحة اجلسم املهتز (د )

 من األدلة على أن الضوء ىكل من أىكال الطاقة: (118)

 إحساسنا بالدفء عند التعرض ألىعة الشم  (أ )

 وصول ضوء الشم  إىل األرض (ب )

 انتقال الضوء إىل الفرا  بسرعة كبرية (ج )

 قدرة الضوء على النفاذ من األجسام الشفافة (د )

 رة تكون الظالل على أن الضوء:تدل ظاه (119)

 ينفذ ء األجسام املختلفة. (أ )

 ينكسر ء األوساط الشفافة. (ب )

 .يسري ء خطوط مستقيمة (ج )

 ينتقل ء الفرا . (د )

 زاوية االنعكاس هي الزاوية احملصورة بي: (111)

 السطح العاك  والشعاع املنعك  (أ )

 الشعاع املنعك  والعمود املقام على السطح العاك  عند نقطة السقوط (ب )

 طح العاك  والعمود املقام على السطح العاك  عند نقطة السقوطالس (ج )

 الشعاع الساقط على السطح العاك  والشعاع املنعك  (د )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس
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 من الظواهر املشاهدة على انكسار الضوء أن تبدو: (111)

 الساقان يويلتان عند غمرهما باملاء (أ )

 العصا منكسرة عند وضعها ء املاء بشكل مائل (ب )

 الواقع عند وضعها ء املاءاملسطرة أيول مما هي عليه ء  (ج )

 قطعة احلجر املغمورة ء املاء أبعد مما عليه ء الواقع (د )

 فإن: إذا أسقط ىعاع ضوئي على سطح خشن غري )مصقول( (112)

 الشعاع املنعك  سينعك  بزاوية ال تساوي زاوية السقوط (أ )

 الشعاع الساقط لن يعاني من انعكاس ألن السطح خشن  (ب )

 دامه بالسطحالشعاع الساقط سينكسر حلظة اصط (ج )

 الشعاع املنعك  سينعك  بزاوية تساوي زاوية السقوط (د )

( 3( ثم خفضوت درجوة احلورارة مبقودار )    °س 6إذا كانت درجة حرارة كمية من املاء ) (113)

 درجات مئوية فإن املاء ء هذه احلالة سوف :

 يتجمد (ه )

 يقل حجمه (و )

 ( بدون تغري آخر°س 3تصبح درجة حرارته ) (ز )

 يزداد حجمه (ح )

 التسارع هو : (114)

 ادة غري منتظمة بالسرعةزي (أ )

 زيادة منتظمة بالسرعة (ب )

 نقصان ء السرعة النهائية للجسم (ج )

 قطع مسافات متساوية ء أزمنة متساوية (د )

 كثافة املادة هي : (115)

 حجم املادة بالنسبة لكتلتها (أ )

 كتلة املادة بالنسبة حلجمها (ب )

 الكتلة اليت حتويها املادة (ج )

 كتلة وحدة األيوال من املادة (د )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس

 AmalQhtani@تابعوني على تويرت 

 بقصر النظر :األىخاص املصابون  (116)

 ال يستطيعون رؤية األجسام البعيدة نسبًيا بوضوح (أ )

 يرون األجسام البعيدة قريبة (ب )

 يرون األجسام القريبة بعيدة (ج )

 يرون يول القامة أقصر مما هم عليه (د )

 يوصل الفولتميرت ء الدائرة الكهربية على : (117)

 التوالي (ه )

 التوازي (و )

 التوالي والتوازي (ز )

 ال ىيء مما سبق (ح )

 ألمحاض هي:امموعة الوظيفة ل (118)

 R-CO-H (د ) R-CO-R (ج ) R-OH (ب ) R-COOH (أ )

 الصيغة العامة للكحوالت: (119)

 R-CO-H (د ) R-CO-R (ج ) R-OH (ب ) R-COOH (أ )

 من جمموعة: CH3CH2C-Hاملركب  (121)

 الكيتونات (أ )

 األميدات (ب )

 األلدهيدات (ج )

 اهلاليدات (د )

 الغيمة اإللكرتونية متثل: (121)

 املنطقة اليت يوجد فيها إلكرتونات (أ )

 حجم النواة (ب )

 ىكل الذرة (ج )

 غبار حول النواة (د )

 ألعمدة ء اجلدول الدوري تسمى:ا (122)

 مركبات (د ) خصائص (ج ) جمموعات (ب ) دورات (أ )

 املادة اليت تتكون من نوع واحد من الذرات تسمى: (123)

 احمللول (د ) املخلوط (ج ) املركب (ب ) العنصر (أ )



 . أ/أمل القحطاني  خبرية اختبارات قياس
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 جمموع عدد اليوتينات والنيرتونات ء النواة هو: (124)

 الوزن (ح ) النظائر (ز ) العدد الكتلة (و ) العدد الذري (ه )

 عنصر:من األمثلة على الفلزات السائلة هو  (125)

 الكلور (د ) الصوديوم (ج ) احلديد (ب ) الزئبق (أ )

 العناصر املوجودة على يسار اجلدول الدوري هي: (126)

 النثانيدات (د ) أىباه فلزات (ج ) الفلزات (ب ) فلزات (أ )

 أي اخلصائص التالية تتصف بها الالفلزات الصلبة؟ (127)

 المعة (أ )

 هشة (ب )

 موصلة جيدة للحرارة (ج )

 موصلة جيدة للكهرباء (د )

    ء ذرة عنصر الكالسيوم  (128)
 على عدد: 20م يدل الرق   

 النيرتونات (أ )

 اليوتونات (ب )

 االلكرتونات والنيرتونات (ج )

 النيرتونات واليوتونات (د )

 ياقة اإللكرتون ء أي مدار : (129)

 تزداد بزيادة رتبة املدار (أ )

 تقل بزيادة رتبة املدار (ب )

 ال تعتمد على رتبة املدار (ج )

 ال ىيء مما ذكر (د )

 الضغط يساوي: (131)

 القوة / الطول (أ )

 اجلهد / الطول (ب )

 حةالقدرة / املسا (ج )

 القوة / املساحة (د )

 

 ( تساوي:Pفإن القدرة ) Vولفرق اجلهد باحلرف  Iإذا رمزنا لشدة التيار باحلرف  (131)

 (أ )
 

 
 (ب ) 

 

 
 (ج ) 

 

  
 VI (د ) 
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 وضع جسم على مركز التكور ملرآة مقعرة ما موقع صورة هذا اجلسم بالنسبة للمرآة؟ (132)

 خلف مركز تكورها (أ )

 بي مركز تكورها وبؤرتها (ب )

 على مركز تكورها (ج )

 تهاعلى بؤر (د )

 


