
 
 

 اختاري اإلجابة الصحٌحة : (14إلى )( 1فً الفقرات من )            

1 
 قد تكون كمٌة الماء غٌر كافٌة لنمو النبات ّتعد هذه العبارة :

 )د( تجربة )جـ( نظرٌة )ب( فرضٌة )أ( قانونا

2 
 :ت )الفرضٌات ( جٌدا ٌضع العلماءبعد اختبار التوقعا

 اإلستقصاءات)د(  المالحظات)جـ(  اإلستنتاجات)ب(  و القوانٌن النظرٌات)أ( 

3 
 :على استخدام كمٌات مختلفة من المضادات الحٌوٌة فً تجربة على البكتٌرٌا مثال 

 العامل المتغٌر)د(  العٌنة الضابطة)جـ(  الفرضٌة)ب(  التحٌز)أ( 

4 
 :من خطوات حل المشكلة  لثانٌةا الخطوة

 تحلٌل البٌانات)د(  تحدٌد المشكلة)جـ(  اختبار الفرضٌة)ب(  تكوٌن الفرضٌة)أ( 

5 
 :أثناء حل المشكلة بعد تحلٌل البٌانات ٌتم 

 )د( اختبار الفرضٌة )جـ( تكوٌن الفرضٌة )ب( تنفٌذ التجربة )أ( استخالص النتائج

6 
 ة:بالتجر العامل الذي ٌتغٌرأثناء

 )د( المتغٌرالمستقل )جـ( الفرضٌة )ب( المتغٌر التابع )أ( الثابت

7 
 مهارة ٌستخدمها العلماء عندما ٌضعون توقعا ٌمكن اختباره :

 )د( أخذ القٌاسات )جـ( اإلفتراض )ب( اإلستنتاج )أ( عمل النماذج

8  
 حتى تكون التجربة واقعٌة وذات مصداقٌة علٌنا :

 )د( استخدام العٌنة الضابطة )جـ( البعد عن استخدام النماذج )ب( التزام الموضوعٌة ز لفئة معٌنة)أ( التحٌ

9 
 البحث الذي ٌجٌب عن األسئلة العلمٌة باختبار الفرضٌة:

 )د(  الوصفً )جـ(  التقنً )ب( التحلٌلً )أ( التجرٌبً

11 
 ة توجد فً البراكٌن :الالبة الغنٌة بالحدٌد والماغنٌسٌوم ونسبة السٌلكا قلٌل

 البازلتٌة)د(  )جـ( المركبة )ب( المخروطٌة )أ( الدرعٌة 

 

 

 

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعليم

لتعليم بمحافظت ل اإلدارة العامت

 جدة

  مدرست البيان النموذجيت

 تعلٌم عام((

 بنك األصئهت نهفصم اندراصي األول

 هـ 1441 - 1441  الدراسً لعاما

 

 اعتدال شاهٌن/ ناهد بحرو اتالمعلم

 المتوسطة المرحلة

 الثالث الصف

 ــــــومعلـ المادة

 ) الوحدة  األولى (                      اسم الطالبة :

 1  



 
 

 

 

 : خاطئة العبارة كانت إذا( خ) والحرف صحٌحة العبارة كانت اذا( ص) الحرف فقرة كل أمام ضعً( 7( إلى )1فً الفقرات من)            

 )     (   كلما قل عدد مرات تنفٌذ التجربة تكون النتائج أكثر صحة .   -1

 )     (فكبر قد تحضن انبحج .     أاصم مع االخرين انحصول عهى هداف انتوأمن  -2

     )     (يعتمد مقيبس رختر في عمهه عهى قيبصبث صعت او ارتفبع انموجت انزنزانيت .  -3

 )     (    قوة انزنزال تقيش مقدار انتدمير انجيونوجي وانبنبئي انحبدث في منطقت معينت بضبب انزنزال .  -4

 بفعل حدوث زلزال تحت المحٌط .  )     ( وجات تسونامً تكونت م -5

 )     (                                   مقيبس ميركبني يقيش شدة انزنزال .     -6

 مباشرة بالمركز السطحً .   )     (       تسمى النقطة التً تقع فوق بؤرة الزلزال -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 :ألنه ٌنصح باستخدام حساس اإلهتزاز على خطوط الغاز

 بحركة الزالزل ٌتنبأ)د(  الغاز تلقائٌا ٌقفل)جـ( كشف عن التسرٌباتٌ)ب(  أصوات عالٌة ٌصدر)أ( 

12 
 نة من الزالزل :لتحسٌن المبانً كً تكون آم

 تشٌٌدها على مرتفعات)د(  تقوٌتها بالفوالذ )ج( وضع دعائم مطاطٌة وفوالذٌة لها)ب(  على منخفضبناءها )أ( 

13 
 ٌمكن رصد الحركة عند الصدوع بواسطة :

 )د( أجهزة اللٌزر )جـ( السٌزموجراف )ب( مقٌاس مٌركالً )أ( مقٌاس رختر

14 
 : تقاش قوة السلسال بمقيا ش

 باسكال)د(  هٌرتز)جـ(  رترخ)ب(  مٌركالً)أ( 

2  



 
 

 

 :  العمودالثانًفً   ا من مدلوالتهاماٌناسبهمع  العمود االول زاوجً بٌن المفاهٌم فً   (21ى )( ال1فً الفقرات من ) 

 

 

 كملً الفراغ بما ٌناسبه :أ

 ٌسمى الجهاز الذي ٌسجل الموجات الزلزالٌة ب....................... -1

 تعرف الموجات الزلزالٌة المائٌة ب ........................... . -2

 ب ........................ . تسمى العٌنة التً تعامل مثل باقً المجموعات التجرٌبٌة ماعدا متغٌرا الٌطبق علٌها -3

 تعد جزر هاواي مثاال على ....................................  -4

 من المهارات التً تطبق فً العلوم ........................ و........................  . -5

 ...............و ............................... .العوامل التً تحدد شدة الزلزالل على مقٌاس مٌركالً هً ................. -6

 

 

 

 

 

 

 المدلوالت المفاهٌم

 الصدع  (1)

 

 موجات ثانوٌة وأولٌة وسطحٌة .) أ ( 

 (  البقعة الساخنة2)

 

 واسع االمتداد جوانبه قلٌلة االنحدار . بركان)ب( 

الزلزال  عن المتحررة الطاقة أوكمٌة السٌزموجراف على المسجل لخطا ارتفاع )جـ(  ( التسونام3ً)
. 

 السٌزموجراف (4)

 

 مكون من تتابع طبقات الالبة وتأخذ شكل جبال حادة الجوانب .) د(  

 الصدع العكسً( 5)

 

 الزالزل عن الناتجة الذبذبات  مقاومة على البناء مقدرة )هـ( 

 البحر فً زلزال وقوع نتٌجة تتكون قد هائلة طاقة ذات بحرٌة موجة )و(  ( الموجات الزالزالٌة 6)
 

 (  البركان الدرع7ً)

 

   للزلزال حركة اول عندها تحدث األرض داخل نقطة )ز( 

 ( قوة الزلزال8)

 

 تعرض الصخور إلجهادات ضغط .)ح( 

 ( المركز السطحً للزلزال9)

 

 كسر تتحرك على امتداده الصخور وتنكسر .)ط( 

 البؤرة( 10)

 

 نقطة على سطح األرض تقع مباشرة فوق بؤرة الزلزال . )ي(

 ( البركان المركب11)

 

 تسحب الصخور من الجانبٌن تحت تأثٌر إجهادات الشد .)ك( 

 ( األمن الزلزال12ً)

 

 كتل من الصهارة تجبر على الصعود ألعلى .)ل( 

 . الزلزالٌة الموجات تسجٌل فً العلماء ٌستحدمه الذي الجهاز  )م( 
 

3  



 
 

 

 حلً األسئلة التالٌة :

 :كل مما ٌلً  س/ ما الفرق بٌن 

 المتغٌر التابع                             المتغٌر المستقل                      

  

 مثال : مثال :

 شدة الزلزال                              قوة الزلزال                        

  

 المركز السطحً للزلزال                       بؤرة الزلزال                       

  

 البحث التجرٌبً                         البحث الوصفً                      

  

 البراكٌن المخروطٌة                         البراكٌن المركبة                     

  

 

 س/ وضحً فوائد تجنب التحٌز فً التجارب .

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

 . اتعند أخذ المالحظمنها مقٌاس الحرارة عللً ٌستخدم العلماء أدوات س/ 

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

 

 إذا لم تدعم البٌانات التً جمعتها فرضٌتك فهل ٌعنً ذلك أن تجربتك فاشلة ؟ وضحً إجابتك . س/

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

 

 س/ صفً ماٌحدث للصخور عند تجاوز حد المرونة .

............................................................................................................................ 
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 مع رسم القوى المؤثرة علٌها . الصدوع حددي أنواعس/ 

 

 

 

 

 

 

 

        

 وماذا ٌنتج عن حركتها ؟ ما أنواع حدود الصفائح ؟ س/

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

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

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

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

 

 . عللً انفجار الصهارة الغنٌة بالسٌلكاس/ 

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

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

 

 س/ اشرحً كٌف ٌؤثر تركٌب الصهارة فً كٌفٌة ثوران البركان ؟

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

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

 

 س/ وضحً مفهوم العٌنة الضابطة .

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

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

 

 

 

 

      لك غالٌتً كل التوفٌق أرجو                                                         
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