


	١ ةحفصلا 

 
 ـھ١٤٤٤ يساردلا ماعلا )لوألا يساردلا لصفلا( يئاھنلا رابتخالا ةلئسأ

 ............................................:سولجلا مقر ..............................................:ةبلاطلا مسا
 

 

 :لوألا لاؤسلا

 

 

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 میلعتلا ةرازو
 ......................... میلعت ةرادإ
 ............................. ةسردم

 
 طسوتم لوأ :  فصلا
 مولع :    ةداملا
  ناتعاس :   نمزلا

 ٤ : تاحفصلا ددع
 ـھ١٤٤٤ /         /       :  خیراتلا

 مقر
  لاؤسلا

 ةققدملا ةعجارملا ةححصملا ةبلاطلا اھیلع تلصح يتلا ةجردلا
 ةباتك  اًمقر

     ریغ ال طقف                  لوألا

 ریغ ال طقف   يناثلا

 ریغ ال طقف  ثلاثلا

 ریغ ال طقف  عبارلا

 ریغ ال طقف  عومجملا

 :ةئطاخلا ةرابعلا مامأ )      ( و ةحیحصلا ةرابعلا مامأ )     ( ةمالع يعض )أ(

 )            ( .ةظحالملا يھ ةیملعلا ةقیرطلا تاوطخ لوأ .١

 )            ( .ةیملعلا ةفرعملا روطتب ریغتت جذامنلا .٢

 )            ( .لقت ةعرسلا نإف هاجتالا سفنب ةعرسلاو عراستلا نوكی امدنع .٣

 )            ( .امھعومجم يواست ةلصحملا ةوقلا نإف هاجتالا يف ناتسكاعتم رادقملا يف ناتوق ترثأ اذإ .٤

 )            ( ةكرحلا هاجتا سكع كاكتحالا ةوق هاجتا .٥

 )            ( يتاذلا هروصق داز مسجلا ةلتك تداز املك .٦

 )            ( نایلغلا ةجردب ةلئاسلا ىلإ ةبلصلا ةلاحلا نم ةداملا لحت يتلا ةرارحلا ةجرد ىمست .٧

 )            (  تازاغلا دعاصت يئایمیك ریغت ثودح ىلع لئالدلا نم .٨

 )            ( غارف ةرذلا مجح مظعم نأ ىلإ نوسموط ملاعلا فشتكا .٩

 )            (  رصنعلاب تارذلا نم دحاو عون نم نوكتت يتلا ةداملا ىلع قلطی .١٠

١٠ 

 عبات



	٢ ةحفصلا 

  :يلی امم لكل ةحیحصلا ةباجإلا يراتخا : يناثلا لاؤسلا

 

 ؟ًاعم اھطابترا قئارطو ةیحلا تاقولخملا ةساردب متھی ملع -١

 ةیعیبطلا مولعلا ▢  ءاضفلا ملع ▢  ضرألا ملع ▢  ءایحألا ملع ▢
  ؟جذامنلا ىلع ًالاثم دُعت زافلتلا يف سقطلا ةطیرخ -٢

 ةیملعلا ▢  ةیركفلا ▢ ةیبوساحلا ▢  ةیداملا ▢
 ؟ـب ىمست ةنیعم ةینمز ةنیعم ةظحل دنع مسجلا ةعرس -٣

  ةطسوتملا ةعرسلا ▢  ةیظحللا ةعرسلا ▢  ةھجتملا ةعرسلا ▢ عراستلا ▢
 ؟ةدحوب لغشلا ساقی -٤

  لوج ▢  نتوین ▢ ٢ ث / م ▢ ث / م ▢
 ؟ةیئایزیفلا صاوخلا ىلع ًالاثم دعی ال يلی امم يأ -٥

  ةفاثكلا ▢  لاعتشالا ▢  ةلتكلا ▢  نوللا ▢
 .ةلعافتملا داوملا لتك عومجمل .................. ةجتانلا داوملا لتك عومجم نوكی يئایمیكلا ریغتلا يف -٦

  ریغتی ال ▢  ربكأ ▢  يواسم ▢ لقأ ▢
 ؟يھ ةرذلا يف ةبلاسلا ةنحشلا تاذ تامیسجلا -٧

 ةاونلا ▢ تانورتوینلا ▢ تانوتوربلا ▢ تانورتكلإلا ▢
 ؟ـــب ىمسی ةرذلا ةاون يف تانورتوینلا ددعو تانوتوربلا ددع عومجم -٨

 رئاظنلا ▢ يرذلا ددعلا ▢ يلتكلا ددعلا ▢  ةیرذلا ةلتكلا ▢
 ؟ةبكرملا ةلآلا ىلع ًالاثم دعی يلی امم يأ -٩

   ةركبلا ▢ بلعلا حاتفم ▢  ةلتعلا ▢ يغربلا ▢
 ؟ــب ىمست ریغتت الو ةبرجتلا ءانثأ اھطبض متی لماوع -١٠

 تباوثلا ▢ طباوضلا ▢ لقتسملا لماعلا ▢ عباتلا لماعلا ▢
 ؟ةطسوتملا اھتعرس غلبت مكف تاعاس ٣ يف مك ١٣٥٠ ةرئاط عطقت -١١

  ةعاس/مك ٤٥٠٠ ▢  ةعاس/مك ٤٥٠ ▢  ةعاس/مك ٤٥ ▢ ةقیقد/مك٤٥ ▢
 ؟يئایمیك بكرم دعی يلی امم يأ -١٢

▢ H ▢ O2H ▢ Na ▢ Ca 
 
 

 

١٢ 

 عبات



	٣ ةحفصلا 

 نیسوقلا نیب نم ةیلاتلا تاغارفلا يلمكأ :ثلاثلا لاؤسلا
 

- تانایبلا - لئاملا حطسلا - يتاذلا روصقلا - ةّرذلا - ةیئایزیفلا ةیصاخلا- تازلفلا - سناجتملا طولخملا - ةفاثكلا ( 
 ) ةیئایمیكلا ةیصاخلا - مولعلا - ةیضرفلا

 

 

 :ةیلاتلا ةلئسألا نع ِبیجأ :عبارلا لاؤسلا

 : كنم بولطملا بسح ينراق )أ(

 

 يملعلا نوناقلا  ةنراقملا ھجو ةیملعلا ةیرظنلا

  فیرعتلا 

  ةلئاسلا ةداملا  ةنراقملا ھجو  ةبلصلا ةداملا

  تامیسجلا ةكرح 

 

 

 

 ............................. .يعیبطلا ملاعلا لوح دیزملا ملعتل ةقیرط .١

 ............................. .كتظحالمو كتفرعم ىلع دمتعی لمتحم يقطنم ریسفت وأ باوجل نیمخت .٢

 ............................. .تاظحالملا لالخ نم يملعلا ثحبلا ءانثأ اھعیمجت متی تامولعم .٣

 ............................. .ھتكرح يف رییغت ثادحإ ةمواقم ىلإ مسجلا لیم .٤

 ............................. .ا�یسأر ھعفر ةوق نم لقأ ةوقب لیقث مسج عفر نم كنكمی ردحنم حطس .٥

 ............................. .ةیلصألا ةداملا يف ریغت ثودح نود اھتظحالم وأ اھسایق نكمی يتلا ةداملا ةیصاخ .٦

 ............................. .تانورتكلإلاو تانورتوینلاو تانوتوربلا نم نوكتتو ةداملا نم ءزج رغصأ .٧

 ............................. .صاوخلا يف ةلثامتم يغ هؤازجأ نوكتو ھتانوكم نیب زییمتلا نكمی طولخم .٨

 ............................ .بحسلاو قرطلل ةلباقو ءابرھكلاو ةرارحلل ةدیج ةلصوم رصانع .٩

 ............................ .موجحلا ةدحو يف ةدوجوملا ةداملا ةلتك .١٠

١٠ 

٨ 

 عبات



	٤ ةحفصلا 

 ؟نتوین ٦ ةوقب رتم ٢٠٠ ةفاسم ھضكر ءانثأ يبملوأ قباستم ھلذبی يذلا لغشلا رادقم ام )ب(

 

 

 

 

 

 

 : لودجلا يلمكأ بولطملا يرودلا لودجلا رصانع نم رصنع كمامأ )ج(

 

 

 

 

 :رصنعلا مسا
 
 
 
 
 
 
 

 :رصنعلا زمر

 :يرذلا ددعلا

 :ةیرذلا ةلتكلا

 دمحلا -و ةلئسألا تھتنا

 حاجنلاو قیفوتلاب نكل يتاینمت عم

	ةداملا ةملعم



 1الصفحة  

 

 هـ1444العام الدراسي   األول(الدراسي  )الفصلأسئلة االختبار النهائي 

 ............................................ رقم الجلوس: .............................................. اسم الطالبة:
 

 

 ول: السؤال األ

 

 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 . إدارة تعليم ........................

 . مدرسة ............................

 
 أول متوسط :  الصف 
 : علوم المادة   

  ساعتانالزمن   : 
 4عدد الصفحات : 

 هـ 1444التاريخ  :       /         /  

رقم 
 السؤال  

 المدققة  المراجعة  المصححة  الدرجة التي حصلت عليها الطالبة 

 كتابة  رقًما  

      رال غيفقط                   األول 

 ر ال غيفقط   الثاني  

 ر ال غيفقط   الثالث 

 ر ال غيفقط   الرابع 

 ر ال غيفقط   المجموع 

 ( أمام العبارة الصحيحة و )      ( أمام العبارة الخاطئة:   )  )أ( ضعي عالمة 

 )            (  . أول خطوات الطريقة العلمية هي المالحظة .1

 )            (  .النماذج تتغير بتطور المعرفة العلمية .2

 )            (  .عندما يكون التسارع والسرعة بنفس االتجاه فإن السرعة تقل .3

 )            (  تساوي مجموعهما.إذا أثرت قوتان في المقدار متعاكستان في االتجاه فإن القوة المحصلة   .4

 )            (  اتجاه قوة االحتكاك عكس اتجاه الحركة  .5

 )            (  كلما زادت كتلة الجسم زاد قصوره الذاتي  .6

 )            (  الصلبة إلى السائلة بدرجة الغليانالمادة من الحالة  ولتسمى درجة الحرارة التي تح .7

 )            (  من الدالئل على حدوث تغير كيميائي تصاعد الغازات  .8

 )            (  اكتشف العالم طومسون إلى أن معظم حجم الذرة فراغ .9

 )            (  . يطلق على المادة التي تتكون من نوع واحد من الذرات بالعنصر 10

10 

 تابع



 2الصفحة  

  اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي: :ثاني  السؤال ال

 

 علم يهتم بدراسة المخلوقات الحية وطرائق ارتباطها معًا؟  -1

 الطبيعيةالعلوم  ▢ علم الفضاء   ▢ علم األرض  ▢ علم األحياء   ▢

 خريطة الطقس في التلفاز تُعد مثااًل على النماذج؟  -2

 العلمية  ▢ الفكرية  ▢ الحاسوبية  ▢ المادية   ▢

 سرعة الجسم عند لحظة معينة زمنية معينة تسمى بـ؟ -3

 متوسطة  السرعة ال ▢ لحظيةالسرعة ال ▢ السرعة المتجهة  ▢ التسارع  ▢

 يقاس الشغل بوحدة؟ -4

 جول  ▢ نيوتن  ▢ 2م / ث  ▢ م / ث ▢

 مثااًل على الخواص الفيزيائية؟ ال يعدأي مما يلي  -5

 الكثافة   ▢ االشتعال  ▢ الكتلة  ▢ اللون  ▢

 في التغير الكيميائي يكون مجموع كتل المواد الناتجة .................. لمجموع كتل المواد المتفاعلة.  -6

 ال يتغير   ▢ أكبر  ▢ مساوي ▢ أقل  ▢

 السالبة في الذرة هي؟الجسيمات ذات الشحنة  -7

 النواة  ▢ النيوترونات  ▢ البروتونات  ▢ اإللكترونات  ▢

 مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات في نواة الذرة يسمى بـــ؟  -8

 النظائر  ▢ الذريالعدد  ▢ الكتلي العدد  ▢ الكتلة الذرية   ▢

 أي مما يلي يعد مثااًل على اآللة المركبة؟  -9

  الرافعة  ▢ مفتاح العلب  ▢ البكرة ▢ البرغي  ▢

 عوامل يتم ضبطها أثناء التجربة وال تتغير تسمى بــ؟  -10

 ابت ثوال ▢ ضوابط  ال ▢ العامل المستقل ▢ العامل التابع  ▢

 ساعات فكم تبلغ سرعتها المتوسطة؟  3كم في  1350تقطع طائرة  -11

 كم/ساعة  4500 ▢ كم/ساعة  450 ▢ كم/ساعة   45 ▢ كم/دقيقة45 ▢

 كيميائي؟ أي مما يلي يعد مركب  -12

▢ H ▢ O2H ▢ Na ▢ Ca 
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 تابع



 3الصفحة  

 السؤال الثالث: أكملي الفراغات التالية من بين القوسين

 

-البيانات   -السطح المائل  -القصور الذاتي  -ة الذر   -الخاصية الفيزيائية -الفلزات  -المخلوط المتجانس  -) الكثافة  

 الخاصية الكيميائية (  -العلوم  - الفرضية 

 

 

 أجيِب عن األسئلة التالية:  السؤال الرابع:

 :حسب المطلوب منك )أ( قارني 

 

 القانون العلمي  وجه المقارنة  النظرية العلمية

تفسير سلوك أو نمط معين تم مالحظته في 
 ي العالم الطبيع 

 سلوك أو نمط معين في الطبيعةقاعدة تصف  التعريف 

 المادة السائلة   وجه المقارنة  المادة الصلبة  

 حركة الجسيمات  تتحرك الجسيمات حركة اهتزازية  
مات المادة يتتحرك بسرعة أكبر من جس

 الصلبة  

 

 

 

 .............................  طريقة لتعلم المزيد حول العالم الطبيعي.  .1

 .............................  تخمين لجواب أو تفسير منطقي محتمل يعتمد على معرفتك ومالحظتك.  .2

 .............................  معلومات يتم تجميعها أثناء البحث العلمي من خالل المالحظات.  .3

 .............................  ميل الجسم إلى مقاومة إحداث تغيير في حركته.  .4

 .............................  سطح منحدر يمكنك من رفع جسم ثقيل بقوة أقل من قوة رفعه رأسيًّا. .5

 .............................  خاصية المادة التي يمكن قياسها أو مالحظتها دون حدوث تغير في المادة األصلية. .6

 .............................  أصغر جزء من المادة وتتكون من البروتونات والنيوترونات واإللكترونات.  .7

 .............................  مخلوط يمكن التمييز بين مكوناته وتكون أجزاؤه غي متماثلة في الخواص.  .8

 ............................  عناصر موصلة جيدة للحرارة والكهرباء وقابلة للطرق والسحب.  .9

 ....................... .....  كتلة المادة الموجودة في وحدة الحجوم. .10

10 
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 تابع

 العلوم

 الفرضية  

   البيانات 

   القصور الذاتي

   السطح المائل 

     الخاصية الفيزيائية

     الذرة

    وط المتجانس المخل

    الفلزات

    الكثافة  



 4الصفحة  

 نيوتن؟  6متر بقوة  200)ب( ما مقدار الشغل الذي يبذله متسابق أولمبي أثناء ركضه مسافة  

 متر  200المعطيات: المسافة : 

 نيوتن   6القوة :             

 المطلوب : الشغل : ؟           

 القوة  ادلة الشغل: المسافة  مع

                : 200 6 

 جول  1200:                 

 

 :المطلوب أكملي الجدول )ج( أمامك عنصر من عناصر الجدول الدوري 

 

 

 

 

 الصوديوم اسم العنصر:
 
 
 
 
 
 
 

 Na  رمز العنصر: 

 11 العدد الذري:

 22.9  الكتلة الذرية:

 انتهت األسئلة ولله الحمد

 مع تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح

 معلمة المادة


