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  3102المعلمين  اسألة قياس

   

 

،  ٣١٠٢المعلمين  اسالة قياس المعلمين ، نماذج كفائات
اختبار قياس المعلمين ، نماذج اسألة قياس المعلمين ، 

 `0121iكفاءات المعلمين  اسألة قياس
 

المهارات العديديه واللغويه  سؤال عن41جمعة لكم 
 3/1431 والتربويه من اختبار القياس في شهر

 وقد تتكر االسئله في اختبارات قادمه فيجب0120/ 03و
  التركيز عليه

والتربويه  للمعلوميه اختبارات المهارات لغويه والعدديه
  تتشابهه مع جميع التخصصات

  المعلمين وهي خاصه لخريجين كلية

 14 يكون الناتج 34/ماهو العدد الذي اذا قسمته علي 0س
  31والباقي 

 بينهما معرفة" و "المعلومة" ما العالقة/كلمتي "ال3س

 كلمتين مترادفتين -أ

 عالقة بينهما ال -ب
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 المعرفة اشمل من المعلومة -ج

 المعلومة اشمل من المعرفة -د

 دراسته البي نواس على المنهج /اعتمد العقاد في2س

 البنائي -أ

 النفسي -ب

 الثقافي -ج

 االجتماعي -د

 : ياسه/ االختبار الذي يقيس ماوضع لق1س

  الصدق -أ

  الثبات -ب

 الموضوعيه -ج

 الذكاء -د

 . اإلجابه / الصــدق

  مواصفات الهدف السلوكي الجيد / من5س

 مركبا ان يكون-أ

 يمكن قياسه-ب

 2051111611االكبر من  /ما العدد6س

 -أ

3750000060  

  -ب

3750000600 

 -ج

3750006000 

 تساوي كيلو غرام طن كم-0س

بالمية %20 لاير شهرياً ويدفع منه 481أحمد راتبه -8س
 قسط سيارة فكم المتبقي من الراتب؟

 :االجابه

784 

 هي؟ 2153002في العدد  3قيمة العدد4س

2000  



200  

200000  

200000000 

اذا كان مجموع ا+ب هو عدد فردي فأن أ و ب -01س
 هما؟

 واحد زوجي واالخر فردي -أ

 فرديان كالهما -ب

 هما زوجيانكال -ج

  سالب واالخر موجب احدهما -د

اصبح الناتج  34/ماهو العدد الذاي اذا قسمناه على 00س
 31وخارج القسمه  01

 121ج/ 

م اراد الفالح بناء  511/ارض مستطيلة مساحتها 03س
م مع العلم ان كل متر  31سور ارتفاعة مترين وطولة 

 ر؟الجدا طوبة كم طوبة يحتاج لبناء 51مربع يحتاج 

 : / يهتم التدريس بشكل اساسي بـ02س

  الطالب-أ

 البيئة المدرسية-ب

 المنهج-ج

 الجودة التعليمية-د

. س 155.311/ اذا كانت االعداد التالية ) 01س
قيمة س اذا كان متوسط  (متوسطها . . فماهي 031.511.

 .511حسابهم 

350 

370  

 هذي الصحيحه > 645

  : بإنه /كذلك يتميز متوازي المستطيالت05س

 المتقابلة متطابقة اضالعه -أ

 قطراه متعامدان -ب

 زواياه قائمة -ج



اقرب جزء من  الى 8.50214/اذا قربنا العدد 06س
 /عشره فأن العدد التقريبي هو

 8,6ج/

 اربع جمل تختار واحده منها صحيحه عن الهاء00س 
  المربوطه والمفتوحه

 مثال

  سميره الى السوق مع احمد واختة ذهبت -أ

  احمد واختة ذهبت سميرة الى السوق مع -ب

  ذهبت سميره الى السوق مع احمد واخته -ج

  ذهبت سميرة الى السوق مع احمد واخته -د

- --/ جمله فيها اسمين مثال على ما اذكر كان فيها ) 00س
التنوين على التوالي على االسماء  ( ترتب --قدير  -

 :كالتالي

 مكسوره مفتوحه -أ

  مفتوحه مفتوحه -ب

 مكسوره مكسوره -ج

 مكسوره مفتوحه -د

 البرنامج الذي يعرض الشرايح في الحاسب ؟ / ماهو08س

  ينت االجابة : البور بو

 / يستخدم ال أوت لوك في الحاسب ؟04س

لاير وقسطها  5111/ اخذ احمد جهاز حاسب بقيمة 31س
 لاير 351الشهري 

 لمبلغ الذي وصلهلاير في البداية كم ا 0111ثم احضر 
 احمد في القسط التاسع ؟

 0511االجابة 

 )نصف ( بالنسبة المئوية ؟ 3على  0/ ما ناتج 30س

 /ماقرب مرتبة الى هللا يوم القيامة33س

 السراء والضراء هل اهل-أ

 المصابون بالمحن-ب

 حسن االخالق -ج



 البارين بالوالدين-د

 / ما أقرب منزله إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص32س

 ً  ج/أحسنهم خلقا

 نواس على المنهج /اعتمد العقاد في دراسته البي31س

 البنائي -أ

  النفسي -ب

 الثقافي -ج

 االجتماعي -د

 / كم نص الربع؟35س

 ()ثمن 8على 1 /ج

  طن كم تساوي كيلو غرام؟ 2.05/ 35س

 / متوازي األضالع يتميز؟36س

 كل ضلعان متقابالن متطابقان ج/ ان

شهرياً ويدفع منه  لاير 481ه / أحمد راتب30س
 %بالمية قسط سيارة فكم المتبقي من الراتب31

 : / من عيوب األسئلة الموضوعية38س

  صعوبة تصحيحها -أ

 عدم شموليتها للمحتوى -ب

  في التصحيح الذاتية-ج

  . صعوبة إعدادها-د

 هي؟ 2153002في العدد  3/ منزلة العدد34س

 ردي فأن أ و ب هماكان مجموع ا+ب هو عدد ف / اذا21س

 واالخر فردي واحد زوجي -أ

  كالهما فرديان -ب

 كالهما زوجيان -ج

 1 احدهما سالب واالخر موجب اتوقع الجواب -د

الى اقرب جزء من  8.50214/ اذا قربنا العدد 20س
 العدد التقريبي هو عشره فأن

 يساوي ؟ سم 2/ حجم المكعب الذي طول حرفه 23س

 30ج/ 



)  23511031الرمز المناسب  سين/ضع بين القو22س
)23511131: 

  ويساوي ج/اكبر من واصغر من

الناتج  اصبح 34/ماهو العدد الذاي اذا قسمناه على 21س
 31وخارج القسمه  01

 ؟ / يهتم التدريس بشكل اساسي بـ25س

  الطالب-أ

 المدرسية البيئة-ب

 المنهج-ج

 التعليمية الجودة-د

  : / يتميز متوازي المستطيالت بإنه26س

 اضالعه المتقابلة متطابقة -أ

 قطراه متعامدان -ب

  زواياه قائمة -ج

 :/متوازي اضالع كل ضلعين متقابلين20س

 متطابقين-أ

  اضالعه االربعة قائمة-ب

 / الهمزة المتوسطة تكتب ع الياء اذا كانت ساكنه28س
 :وماقبلها

  مفتوح-أ

  مضموم-ب

  مكسور-ج

 ساكن-د

 / برنامج الوروود حدد ايقونة نوع الخط ؟24س

 /االختبارات التى تهتم بالتغذية الراجعه هل هى11س

 بنائية-أ

 ختامية-ب

 والخيار قبليه-ج

 / التدريس يهتم بماذا10س

 الطالب -أ



 المنهج -ب

  التعليميه الجوده -ج

 /تعريف العصف الذهني13س

  /يؤثر المعلم في طالبه من الجانب12س

  الثقافي-أ

 المعرفي-ب

 االنساني-ج

  : /صنت اصلها من11س

  اصون-أ

  صين -ب

  صنا -ج

 اصن-د

من اقصاد السيارة  %31يدفع  481/شخص راتبه15س
 041كم يتبقى من راتبه؟ الجواب 

 عن االختبار االكثر تخمين /سؤال16س

  الجابات القصيرة-أ

  الفراغات-ب

  االختيارات-ج

  صح وخطا-د

 3م05وعرضها  3م31طولها  د مزرعه/عند أحم10س
 بلك؟ 03فكم يستهلك من البلك علماً أن البلك لكل متر 

 ؟ / مراعاة الفروق الفردية لدى الطالب18س

  اختالف السمات عند الطالب-أ

  اختالف الشخصية بين الطالب-ب

  تعدد المستويات-ج

  /تصنيف بلوم لألهداف المعرفية14س

  سمة بين األفراد-أ

  ب_الفروق الفردية

  /وجود أفراد في حاسوب واحد وتبادل المعلومات51س

  بنك المعلومات-أ



  المعلومات مجموعة-ب

  شبكة المعلومات-ج

  /من طرائق التدريس حل المشكالت50س

  إلى جزئيات تحليل المادة-أ

  تحديد األهداف-ب

  الفروض فرض-ج

  ريبية/األكثر مهم ألتحاق المعلم في الدورات التد53س

 زيادة الثقافة والمعلومات-أ

  زيادة مصادرة الذاتيه والتحصيل العلمي-ب

 المستوى العقلي لدى التالميذ معرفة-ج

  أدوات القياس والذكاء-د

/زارنا مدرس أجنبي قدير ماهو التنوين ) نون 52س
 ( التالية الكالمات

 ؟ /ايها الناس البحر امامكم والعدو خلفكم51س

  ج/ خطبة

الياء ؟كذلك سؤال : من  همزة التي تقع على/ال55س
 : مواصفات الهدف السلوكي الجيد

 يكون مركبا ان -1

2-  

  يمكن قياسه -3

4- 

 375000600 س/ما العدد االكبر من

37506000 375000060 375006000 

  ج/مكسورة

 ؟ /بيت عن الخنساء فيه سيف56س

  ج/يقصد به طول القامة

 رض من االجساد؟الوطا فان اديم اال /خفف50س

 الحزن دعاء -أ

 السخرية من الكبر -ب

 االهداف العامه للتربية؟ /من58س



 الموضوعية؟ /من مزايا االسئلىه54س

 ؟ 051,  05ليتر ,  1,05/ كم مليلتر في 61س

سم شددنا الخيط واحد ونصف ماهو  05/خيط طولة 60س
 % ؟01ونصف , نصف ,  0الزيادة  مقدار

 احسب حجمة ؟ 6_1_2ه / مربع اطوال اضالع63س

اعتبرنا ان  متر أوجد محيطهاذا 6/دائرة طول قطرها 62س
 ؟2.01ط = نق= 

ويصبح الناتج,,,,  48414/العدد الذي نضيفه للعدد 61س
 هو ؟

 ؟ 0410 – 4001/أوجد الناتج 65س

 ؟ (2,3,3,2/ ماهو المتوسط الحسابي لالعداد ) 66س

 للعددين؟ / ماهو المضاعف المشترك االصغر60س

 ؟ / ماهو المضاعف المشترك االكبر للعددين68س

 /الصحة النفسية هي ؟64س

  الفرد سعادة-أ

 سعادة االخرين-ب

 بين النفسي والمجتمع التوافق -ج

 التعبير تعتبر ؟ /عندما تتيح االدارة للطالب حرية01س

  إدارة تسلطية-أ

  ديمقراطية-ب

هل هي  254597656 في العدد 4/ماهو منزلة الــ00س
 ؟ 411111,4111, 41111

  11,6؟ %6كيف تكتب 6-/03س

 ؟ /أي المستقيمات التالي متوازيين02س

  /عندما نقيس قدرة الطالب على التفكير ؟01س

  , نجعله يرسم خريط مصغرة للملكة-أ

  ب_يقارن بين براهين قوية واخرى ضعيفة

  الصالة يعدد اركان -ج

 كلة ما واعطى/طالب يود التعرف على اسباب مش05س
 الطالب استبيان هل يود جمع البيانات ؟



  تحليل المشكلة -أ

  تفسير المشكلة -ب

اهمية القراءة لدى الطالب ابين لهم  /عندما اعزز06س
 اهميتها ؟

  يقرؤون كتب عن رغباتهم اتركهم -أ

 ما الخص لهم درسا -ب

/معلم يقيس مستوى طالبه قبل أداء الموضوع أي 00س
 يستخدم؟ التقويم أداء

 بعدي -أ

  رجعي -ب

 نهائي -ج

وتفهيمهم للدرس استخدم  /عند اثراء التالميذ08س
 الوسائل التعليمية ؟

  الصفية االنشطة -أ

  الغير صفية-ب

 0111ودفع مقدما 511اشترى محمول بـ  /دمحم04س
  العاشر ؟ كم يتبقى بعد الشهر 351والباقي اقساط شهرية 

1500 , 2000, 1000  

 بالحاسب األدارة؟ outlook خدم ال أوت لوكيست /81س

 االلكتروني و المراسلة البريد -أ

 عرض الصور -ب

 طويل النجاد رفيع العماد كثير الرمــاد إذا مـا شتا -/80س

 قامت الخنساء بمدح أخيها صخر فمالمقصود بطويل النجاد

  عالي المنبر -ا

 طويل السيف -ب

  رفيع المقام -ج 

لاير ويقوم بتوفير  6111اتب قدرة / يستلم أحمد ر83س
  ثلث الراتب كم يوفر أحمد من راتبة

  4000 -أ

  3111ب_ 



  0111 -ج

 2111 -د

 04الى  0عليها االرقام من  / لدينا عشر كرات كتب82س
  وقمنا بسحب كرة واحدة فقط مااحتمال أن يكون

  1العدد يقبل القسمة على 

  5 -أ

  0 -ب

  4 -ج

 8 -د

 01الى  0/لدينا عشرة أوراق كتب عليها األعداد من 81س
وقمنا بسحب ورقة واحدة ماأحتمال أن يكون العدد أكبر من 

 ؟ 6

  01على  1 -أ

  01على  6 -ب

  01على  2 -ج

 01على  5 -د

 : / الخبرات التعليمية هل تساعد على حل المشكالت85س

  تفيد دائما -أ

  تفيد أحيانا -ب

 التفيد أبدا -ج

عمرة قبل  /مربع عمر أحمد يساوي ثالثة أضعاف86س
 خمس سنوات فما هو عمرة الحالي ؟

النقطة أ الساعة الثامنة صباحا من  /أنطلق أحمد من80س
الساعة  يوم السبت وقد وصل الى النقطة ب يوم األثنين

الثالثة وثالثون دقيقة صباحا كم دقيقة أستغرق أحمد 
 ؟ النقطة ب للوصول من النقطة أ الى

 /من خصائص االختبار الجيد ؟88س

  الصدق -أ

  الشمولية -ب

 التوازن -ج



 ؟ /مميزات االختبارات الموضوعية ليس من بينها84س

  سهولة تصحيحها -أ

  للمراد تقويمة شاملة -ب

  تواكب التطور التكنولوجي -ج

/يبتكر الطالب طريقة وأساليب للوصول لمعلومات 41س
 -: جديدة ونتائج

  عاألبدا -أ

  األستقصاء -ب

 حل المشكالت -ج 

 : بشكل اساسي بـ /يهتم التدريس40س

  الطالب-أ

 البيئةالمدرسية-ب

 المنهج-ج

 الجودة التعليمية-د

ثبات نسبي الداء الكائن  /هي الحالة التييعبر فيها عن43س
 الحي داخل مجتمعه وتفاعله ؟

 الصحة النفسية -أ

  االتجاهات -ب

 الميل -ج

 التكيف -د

 : الهدف السلوكي الجيد ن مواصفاتم42س

 ان يكون مركبا -أ

  يمكن قياسه -ب

مستطيالت ب قاعدة  /وسؤال اذا كان لدينامتوازي41س
 سم كم هوحجمه 6متر مربع وارتفاع القاعدة  25مساحتها 

 ؟

 لقد تم جمع االسئله من بعض الزمالء الذين اختبرو القياس
  وهي ليست محلوله

 اتمنى الدعاء لي واوالدي

 
 



  فى الفيس بوك ضع تعليق بحسابك

 
 

 
 
 
 

ً  31بالجنون بعد الكشف من زواجها من اخيها لمدة  جزائريه تصاب  عاما
 حلبي بعد اطالق النار عليها محاكمة زوج المالكمه اللبنانيه روال

 3100حفر الباطن  يوتيوب غبار - 3100غبار حفر الباطن 
 بالك بيري اسالميه رمزيات

 زايد خلفيات الشيخ -خلفيات اهل االمارات  -بالك بيري اماراتيه  خلفيات

   
 

  AM    #2 02:39 ,20/01/2013/ منذ

 

  مداوي

 
 :: المدير االعام للموقع ::

 

 

  3102المعلمين  رد: اسألة قياس

 

   

 :*************قرانيه اسالميات******دراسات*****
 منهم اقرب منزله للرسول؟االجابه احسنهم خلقا1

 الذي حل بقومه عذاب الظله؟شعيب من النبي2
 جائز حاج اتسخ احرامه فاستبدله ماحكم ذلك اتوقع3
محارب يقطع الطريق ويسرق لكن اليقتل ماحكم ذلك؟ 4

الخيارات قطع من خالف او  اتوقع قطع من خالف وكانت
 قطع الرجل او قطع اليد او النفي

الرسول عنها بالمنام انها  ماهي المراه التي خبر5
 ستكون زوجته؟ ماريه القبطيه

نسخ القران بعده؟من  الى من وكل عثمان بن عفان6
 زيد بن حارثه او عبدهللا بن مسعود والباقي الخيارات بن

 نسيتهم
جانا مثال عن حكم تجويدي ماهو المد في االيه 7

 نسيتها والجواب مد صله لكن االيه
في اي غزوه وقعت حادثة االفك؟ الخيارت المصكلق او 8

 االجابه المصطلق ماني متاكد بني النظير لكن
 دال تجد قوما يؤمنون باهلل ورسله من المرا9

 بااليه؟حذيفه اليمان اتوقع والخيارات الثانيه ماتحضرني
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 النسل؟ ماحكم تحديد10
اي الكتب التاليه من التفسير بالمأثور؟هو تفسير بن 11

 كثير
 البرزخ؟ ماهو12

متى يطلب القاضي اليمين؟عند عدم وجود الشهود او 13
وعدم وجود بينه او وجود بينه وانكار  انكار المدعي عليه

 ليه؟المدعي ع
الفعل والترك او الرك العلى  ماهو المباح؟التخيير بين14

سبيل الحتم وااللزام والخيارات االخرى نسيتهن بس 
 الصحيح هو التخيير بين الفعل والترك الجواب

 ماحكم زكاة الفطر؟ واجبه
 الذي انزل على داوود؟الزبور ماهو الكتاب15

 معمن الذي يرث الظاهر الربع او النصف؟ الزوج  16
وجود فرع او الزوجه مع وجود فرع وارث الباقي 

 مايحضرني
 األستحسان تعريف / 17

ماهو الطالق الموافق لهدي الرسول صلى هللا علية /18
  وسلم
 

ا/ثالث طلقاتبلفظ واحد ب/ثالث طلقات متفرقات في 
 مجلس واحد

طهر لم يمسها فية د/ طلقة واحدة في  ج/ طلقتان في
 طهر لم يمسها فية

 
 : غسل الحايض والنفاس /19

  ا/ الترتيب ب/ المواالة
 الجسم ج/غسل الميامين * د/ الماء يعم سائر

 
 :وقعت حادثة األفك في أي معركة/20

 *ا/ خيبر ب/ بني المصطلق



 بني الظير د/ معركة أخرى /ج
 سؤال فية قتال أبو عبيدة عامر ابن الجراح/21

 المباح يعني تعريفة صور /22
 : الفطر ماحكم زكاة /23

 ا/ واجبة ب/ سنة
 د/ مباح ج/فرض كفاية

ماهي الصحابية الذي جاءت الرسول صلى هللا علية  /24
 :وسلم في منامة

 عائشة رضي اللع عنها * ب/ مارية القبطية /ا
  : مانوع المد في قولة تعالى الطامة / 25

  ا/ كلمي مثقل * ب/ مخفف
  ج/ متصل د/ منفصل

 
 

 
 
 
 
 

 توبيكات حب -توبيكات رومنسيه  -دمحم بن ارتيـان  : توبيكات الشاعر
 صور شباب رمزيه -تصميم  صور شباب -صوره شباب ماسنجر  1000

 سيارة القذافي اآلمنه , سيارة القذافي , صاروخ الجماهيريه
التسجيل بالبنك العقاري , بالصور شرح التقديم على قرض , شرح التسجيل  شرح

 العقاري بصندوق التنميه
 السعودي واالسباني مقاطع بلوتوث فرق بين صيد الحمام

   
 

  AM    #3 02:46 ,20/01/2013/ منذ

 

  مداوي

 
 :: المدير االعام للموقع ::

 

 

  3102المعلمين  رد: اسألة قياس

 

   

 ******لغه عربيه*****
والصبح إذا تنفس ( ما نوع االستعارة في هذه اآلية؟  )-1

 .أعتقد مكنية
 .أحد طرفيه -تشبيه حذف منه ؟ ج االستعارة هي-2
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 أرى -أي من األفعال اآلتية تنصب ثالثة مفاعيل؟ ج -3
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل البداية التي بدأت منها -4

 الطللية - هذه القصيدة؟ ج
 . يجيب قطعة قصيرة ونضع عليها عالمات الترقيم-5

في الخيارات وقال أي منها زيدت  جاب لنا اربع كلمات-6
 لها ألف خطأ أعتقد الجواب أرجوا

 جرير واألخطل والفرزدق -النقائض؟ ج من شعراء-7
 -ج اي من هؤالء الشعراء ليس من العصر العباسي؟-8

 .أعتقد عمر بن أبي ربيعة
كعب  -أي من هؤالء الشعراء يعد من المخضرمين؟ ج-9

 زهير بن
قصيدة أو بيت من االبيات  -تعريف اإلنتحال ؟ ج -10

 .قائلها تنسب لغير
تلف العلماء فيه أنا كتبت يفعين وزن يشفين؟ هذا اخ-11

 يفعلن = والبعض كتب
 -رتب مكونات القصيدة الجاهلية؟ مقدمة طللية-12

 حكمة -غرض-وصف 
الجمل فيها )لما ( الظرفية ؟ أعتقد )كال لما  أي من-13

 .(يقض ما امره
دراسته البي نواس على المنهج ؟  اعتمد العقاد في-14

 . النفسي -ج
 . األدبية -ابة الرسائل ؟ جاشتهر الجاحظ بكت-15
 -وقفت حيث زيد يخطب اعرب كلمة زيد ؟ ج-16

 . مبتدأمرفوع لفظا ومحال
أي من المعاجم التالية يعتمد على مخارج الحروف ؟ -17

 .الفراهيدي العين للخليل بن أحمد -ج
يجيب جملة مثل ليس لديه صديق في السر وال عدو -18

 مقابلة -جالبالغي لها ؟  في العالنية مالغرض
  يأيها المعلم اعرب المعلم ؟ صفة-19

محمود سامي  -مدرسة األحياء ؟ ج من هو رائد-20



  البارودي
  وجنى الجنتين دان ( اعرب دان ؟ خبر)-21

اكتب الكتابة الصحيحة لــ المؤمنات يدعين إلى الخير -22
  وينهن عن الشر

 تحذف ياء االسم المنقوص في ؟ أ التأنيث ب التثنية-23
 المؤنث ج جمع المذكر د جمع

رتب القراءة من االسهل الى االصعب ؟اعتقد اآللية  -24
  بين السطور - النقد -التحليل  -

أي من الجمل التالية تحتوي على بدل مطابق؟  -25
 "الخيارات "ناسي

 -جاب جملة وسأل عن نوع المجاز المرسل فيها ؟ أ -26
 ....ج.. د السببية -المحلية ب

......... اعراب كلمة علم ؟ أ فاعل ب مفعول  وعلم-27
  به ج مبتدأ

اهم أغراض القراءة ناسية فية تفكير وتأمل وضبط -28
  نحوي

 .التالية فيها بدل؟ أي من الجمل-29
 أي من الجمل التالية فيها تمييز ؟ -30

كلمات وسأل عن كتابة واحدة منها  جاب لنا اربع -31
  ؟ اعتقد اقبال خطأ من حيث همزة الوصل والقطع

 أي من الجمل التالية مبنية ؟ -32
 جاب اربع جمل لدخول حرف الجر على ما -33

 االستفهامية وكتبت واحدة منها خطأ؟
الحياة  جاب بيتين شعر وقال معناها؟ اعتقد ان -34

 . تستحق التضحية
 لماذا سمي الموشح بهذا االسم ؟ الن فيه ترصيع -35

 . سناتباالوزان الموسيقية والمح
 ....... التعبير االبداعي 36

 والهاء التاء - 37
  ... تكون الهمزه على ياء اذا كانت - 38

 



 
 
 
 

 ( مدبر األمور ) سبحانه وتعالى هو -قصة سعيد 
 BMW Sauber F1 Team Racing 09 , ون سباق سياراتلعبة ايف

v1.1.6 iPhone iPad and iPod touch 
 مبارك يتغيب عن جلسة التحقيق تغيب جمال مبارك عن جلسة االحد , جمال

 بالرياض صور حريق القريه الشعبيه
 قصيدة يمه للشاعر صالح -بكى ولم يكمل القصيده  -السهلي  قصائد الشاعر صالح

 السهلي

   
 

  AM    #4 02:47 ,20/01/2013/ منذ

 

  مداوي

 
 :: المدير االعام للموقع ::

 

 

  3102المعلمين  رد: اسألة قياس

 

   

 *********علوم********
االشعه النووية أو االشعاع النووي هو عداد  القياس

  جايجر
 3111 -في االرتفاع طاقه الوضع العجله في الكتله2-

 أما بالنسبة للطاقة الحركية وهي نص في ك في ع تربيع}
} 

عند تفاعل الصوديوم مع الكلور يكتسب الصوديوم 3-
االلكتروني الصوديوم  شحنه موجبه واحده}حسب التوزيع

عدده الذري ?? فيأخذ بالمدار األول ? وبالمدار الذي 
ويبقئ الكترون واحد يفقده ألنه أسهل من ان  ? بعده

 { يكتسب من المدار الذي بعده
يشبه في  00الصوديوم الي عدده الذري  عنصر- 4

 }وذلك حسب 04خواصه العنصر الذي عدده الذري 
التوزيع االلكتروني لصوديوم ألنه بالمدار األخير يفقد 

حالة استقرارحيث  الكترون لكي يصل. لكي يكون في
يكون المدار األخير ? الكترونات. وكذلك العنصر الذي 

 الكترون لكي ياصل لحالة استقرار وهو عدده ?? يفقد
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?? } 
 خلوط من صفاته عدم تغير مكوناتهالم 5-

األساسية}وكذلك من صفاته انه ال يكون له نسب محددة 
 {كيميائي وال يحدث به تفاعل

جهاز الفولتميتر يوصل في الدائره الكهربائيه على 6-
 ( على التوالي التوازي )االميتر

اي من االتي ليس من خواص الالفلزات توصيلها 7-
 {خاضية من خاصية الفلزاتهذه ال الجيد للكهرباء}ألن

االكسجين  اي االشكال التاليه تعتبر تغير فيزيائي ذوبان8-
في الماء}لكي تعرف الفرق بين التغير الكيميائي 

يمكن اعادته لحالته األصلية أما  والفيزيائي بأن الفيزيائي
اعادته  الكيميائي ال يمكن. مثثال احتراق الخشب اليمكن

ذوبان الجليد يمكن اعادته لحالته لحالته ألنه كيميائي أما 
  وذلك ألنه فيزيائي

 مالذي ينتج البروتينات الرايبوسومات9-
 الغازيه يعتبرالتسامي تحول الماده من الجامده الى10-

 يتم الكشف على النشاء النباتي بواسطه اليود11-
العصفور }يكون 3الغذائي اي منها ييمثل رقم الهرم12-

المنتجات أي  القاعدة وهي أكبر طاقة للهرم تكون في
النبات األخضر ثم مستهلك أول ثم مستهلك ثان وهكذا 

  حتى نصل الى محلالت
ط  -ش –طريقه تزويع الطوائف والشعب والرتبه م 13-
مشطر فجن او  ن) مجموعة بكلمة -ج -ع)ف( -ر –

 ( مشطر عجن الن العائلة هي الفصيلة
ات بالنسبه للنبات اي من االتي يعتبر تحور14-

  الصحراويه األشواك {وذلك لتقليل من فقدان الماء
تعتبر تابته درجه الحراره الطيور  اي منها15-

فهي متغيرة  والثدييات} أما الحيوانات المائية أو البرمائية
 { درجة الحرارة

 فائدة التنفس الخلوي تحرير الطاقة 16-



الماء الساخن للدور العلوي او الى اعلى  يتم نقل17-
بالغازات  ى بواسطه....الحمل }الحمل يكونالمبن

والتسخين والسوائل{ أما التوصيل بالجوامد مالمسة 
بالفراغ مثل الضوء كيف يصل  الشيء }أما االشعاع ينتقل

 { الينا عن طريق انتقاله بالفراغ
بأبره نوع القوه او حاجه زي كذا  عند وزغ االنسان18-

 ماني فاكر بالضبط زيادة مساحة السطح
التي عند ازاله قوه كانت مؤثره عليه فانها  االجسام19-

  المرونة ترجع لشكلها االصلي هي المرنه وهو تعريف
 الغاز الذي يتفكك في الهواء الجوي20-

على معدل الحموضه  من فضل هللا انه يتم الحفاظ21-
ماني فاكر بالضبط الي اخبره انه من االختيارات االجابة 

  المعدة
بي المركزي يشمل الدماغ والحبل الجهاز العص22-

المخيخ والنخاع  الشوكي }والدماغ يتكون من المخ و
 { المستطيل {}أما الطرفي األعصاب فقط

مائله بسبب انتقاله بين  لماذا نرى ساللم المسبح23-
 { وسطين شفافين }مختلفين بالكثافة

 %51البارزالء  تجربت مندل مال24-
ز الجيني ألب عيونه تجربت مندل ايهم يوظح الطرا25-

عيونها زرقاء طبعن األم اكيد زرقاء نقي لن  بني نقي وام
 ماكو زرقاء هجين

الخليه النباتيه وجود جدار خلوي  بماذا تتميز26 -
 }وكذلك البالستيدات {}أما الحيوانية يوجد بها جسم

 { مركزي. وفائدته انقسام الخلية والنباتية ال يوجد
األقدام الكاذبه}أما اليوجلينا  تتحرك االميبا بواسطه27-

 باالسواط والتريبانوسوما باالنزالق بجسم العائل
والبراميسوم باالهداب وحيوان الهيدراء بالشقلبة عن 

 بالهيدراء خارجي وداخلي طريق الخاليا العضلية والهضم
} 



التي ليس لها غشاء نوووي البدائيات}أي ال تحتوي 28-
 { نواة واضحة المعالم ع

 لنسبة للفطريات يوجد بها ولكن التحتوي ع صبغةأما با
اليخضور وهي تثبت النيتروجين وكذلك البكتيريا أما 

  الحيوي البنسلين الفطريات فيستخرج منهاإلمضاد
سؤال ينزل الماء في نصف دقيقه في االنبوب االخر 29-

دقيقتين العسل والماء}وذلك بسبب لزوجة  ينزل في
 { العسل

الكربو  فأر واثر 311سؤال عن تجربه 30-
األخرى ال 011بالكربوهيدرات وال يمدهم011هيدرات

  يمدهم االجاية الكربوهيدرات
الذي وضع اربع نباتات في الشباك وقام بتوزيع 31-

مالشي الي راح يتوصله  الماء عليها بكميات مختلفه
يختبرتأثير الماء }واضح انه ماء أي تجربة يضعها سواء 

ويكون احدهما بكميات مختلفة فهو تربة أو ضوء  ماء أو
واالخرى طينية  يريد التوصل اليه مثال تربة رملية

واالخرى ملحية هنا يختبر اثر التربة أو وضعها بالطالم 
 { هنا يختبر اثر الضوء واالخرى بالشمس

عند الكشف على بعض المخلوقات الحيه المختلفه 32 -
تات وجد انها تحتوي على بالستيدات النبا بالمجهر

تحتوي ع  وبعض البدائيات}أما الفطريات والفيرسات ال
 { صبغة اليخضور

 وسؤال عن الضوء االقل سرعه الي ذكرته لكم33-
 الرابع

اي طبقات االرض صالبه مع انه اكثر ارتفاعا في 34-
الداخلي }أما الخارجي فهو سائل  الحراره لب األرض

 وهي واألرض تتكون من طبقة القشرة وتنقسم الى علياء
القارات وتعرف بالسيال وهي سليكات األلومنيوم وطبقة 

سليكات المعنيسيوم  سفلى المحيطات تعرف بالسيما وهي
 { وباالضافة الى الوشاح واللب



المجموعة الشمسية  ممتتكون المجرة. تحتوي غ35-
 والنجوم والمجموعة الشمسية تكونت من سحب وغازات

 
ل للجسم موثر =صفر فماذا يحص محصلة جسم36-

 الثاني ثابت }وكذلك إذا كانت قوتان متعاكستان لهما نفس
القوة تكون محصلة القوة صفرا ~ أما إذا كانت 

باتجاه الجسم األكبر  متعاكستان ومختلفتان فتكون القوة
 { ومحصلة القوة هو الفرق بينهما

 al2o3االلمونيوم رمز اكسيد37-
هي عالية درجة انصهار فتيلة المصباح الكهربائي  38-

  اذكر الرقم بدقة جدا لكن ال
  عن تجارب المعمل 39-

 الكلوروفون عن هيئة االمم والحد من التلوث 40-
 الرابطة في الميثان هل رباعية على مااعتقد 41-

المتحوله التي تتكون نتيجة لدرجة  من الصخور 42-
 الحرارة ال أتذكر االختيار لكن مثل }الشيست والنيس

النارية الجرانيت والبازلت أما الرسوبية  والرخام { أما
الرسوبية تحتوي ع  الحجر الجيري والرمل }الصخور

 { احافير
 ماهو الغاز الذي يتأثر مباشرة عند إختالطه مع43-

  الفريون ماهو ال اعلم
 المسؤل عن الكثافة النوعية في السمكه المثانه 44-

ة الغازيه} ولكن هنالك سمك القرش ال يحتوي ع مثان
وكذلك لسمكة خطان  { هوائية فهو دائم الحركة ال يتوقف

  جانبيان وظيفتهما كوظيفة االذن
 co البيئه عن الغاز اكثر تأثيرآ على 45-

الجزء المسؤول عن تنقية البول من الدم في الكلية 46-
الذي يقوم يأفراز وتركيز الصوديوم هو  هو النفيرون أما

 انحناء هنلي
 -............في ت الخضراءتوجد البالستيدا -47



 ...الغاز الذي يذوب في أثناء انتشار غاز الفريون -48
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