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 اخرت اإلجابة الصحيحة من بني البدائل لكل عبارة فيما يلي :  :1س
 ...  تندرج دراسة الصخور و الرتبة يف دراسة .1

 د. علوم احلياة                      ج. علم الفيزياء                 ب. علم الكيمياء                         علوم األرضأ.    
 دراسة . تهتم العلوم الطبيعية ب .2

 د. الفضاء اخلارجي          ج. احمليطات و الكواكب                    املادة و الطاقةب.         املخلوقات احلية      -أ  

 .   العوامل اليت يتم تغيريها يف أثناء التجربة تسمى بـ .3

  املتغريات املستقلة. د            التابعة     ج. املتغريات        ب. التجربة الضابطة            الثوابت            -أ  
 ما الذي يفسر شيئًا ما حيدث يف العامل الطبيعي  :  .4
 د. التجربة العلمية             جـ . التقنية                             النظرية العلميةب.         أ. القانون العلمي         
  التيار الكهربائي هي :الوحدة الدولية  لقياس شدة  .5   
 د. األميرت                    جـ. السحاحة                                 .    األمبريبأ. فولت                       

 االداه اليت تستخدم يف تعيني كتلة اجلسم هي : .6  
 الثرمومرت -د                 امليزان ذي الكفتني -ج          امليزان الزنربكي       -ب        املخبار املدرج         -أ

 ثر تسمي:اليت تتكون من احتاد مادتني أوأك . املادة7
 ذرات -د                      نظائر               -ج                عنصر             -ب                   مركب -أ

 وحدة قياس الوزن هي:  .8
 مرت  -أمبري                                  د -ج                  النيوتن -ب              كيلوجرام    -أ  
 األشياء اليت ال تتغري أثناء التجربة تسمى : -9
 د. املتغريات املستقلة            ج. املتغريات التابعة            ب. التجربة الضابطة                       الثوابت -أ  

 مكتشف االلكرتون هو  – 10
 تشادويك   -ج                                          تومسون -ب              راذرفورد                       -أ

 توصل اىل ان معظم حجم الذرة فراغ وحتتوي يف مركزها على نواة صغرية  -11
 تشادويك  -تومسون                                         ج  -ب                                    اذرفوردر -أ
 : اذكر جماالت العلوم الثالثة ؟ 2س

 

 .................................ةالعلوم الطبيعي...........3..........االرض............2..................االحياء.............1
 

 ليي :مستعينا بالشكل أدناه حدد ما3س
 )أ(اذكر بعض املهارات العلمية اليت يستخدمها العلماء . 

                                                حثالب.      1
                                             التفكري .     2
                                                  املالحظة .     3
                                                 جتنتااالس.     4
 القياس  .5

  
 .......................التواصل........... لنشر أحباثهم  هيء )ب( املهارة اليت يستخدمها العلما

 مراجعة منتصف الفصل الدراسي األول

 م2019/  2018العام الدراسي                 

 الصف    
 األول      

 االعدادي

 املادة     
 علوم   
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 تدل عليه كل عبارة من العبارات أدناه  ذي: أكتب  املصطلح العلمي ال 4س
 
 الطبيعي.                                                                  طريقة لتعلم املزيد عن العامل ....( ..............العلم)........... -1 

 .                               تفسري حمتمل لظاهرة معينة مالحظة يف الطبيعة مدعومة باملشاهدات..( .النظرية العلمية.) ..-2

                               شيء ما.حدوث  الطبيعة ولكن ال تفسر سبب ظاهرة يف القاعدة اليت تصف( ....يالقانون العلم)..-3

   احلية وطرق ارتباط بعضها البعض العلم الذي يهتم بدراسة املخلوقات( .....االحياء...) .-4 

 الصخور و الرتبة. مثل :  لغري حيةألشياء االعلم الذي يعنى بدراسة األرض و الفضاء و ا( ...االرض.) .. -5

 .  العلم الذي يهتم بدراسة املادة والطاقة......... ( .............الطبيعة) ........ -6 

  ختمني منطقي ميكن اختبار ويعتمد على ما هو معروف ومالحظ.( ....الفرضية) ..... -7

 التجربة.                                                                       غري يف أثناءمل ميكن أن تعوا( .............المتغيرات..............) -8

 عوامل يتم تغيريها يف أثناء التجربة.                                                                      (  .............يرات المستقلةالمتغ........... )-9

 .عوامل  تتغري بسبب تغري العوامل املستقلة(  .......المتغيرات التابعة....... ) - 10

 ناء التجربة.عوامل  ال تتغري أث(  ..........................الثوابت....) -11

 خالِل األرقاِم.، ومعرفِة األشياِء من حوِلنا من هو عملّيُة وصِف األحداِث (...سالقيا.....) -12

 .لفعلّيمدى تقارِب قياٍس ما من القياِس احلقيقّي أو ا (......................الضبط....) -13

 هي صيغة تدل على عدد الذرات أو العناصر املكونة للمركب . (...ةالصيغة الكيميائي....) -14

 .لبعضالقياساِت من بعِضها ا عملّيُة وصٍف ملدى تقارِب (..........الدقة............) -15

 .  مقدار احليز الذي يشغله اجلسم (.....الحجم................) -16

 .  كتلة املادة املوجودة يف وحدة احلجوم( ...........الكثافة.......) -17

 جسيم متعادل الشحنة يوجد يف نواة الذرة( ......النيوترون.........) -18

 لذرةجسيم موجب الشحنة يوجد يف نواة ا (......البروتون.......) -19

 .املاّدُة ال تفنى وال ُتستحدُث وإّنما تتحّوُل من شكٍل إىل آخر (.....ن حفظ المادةقانو..) -20

 مادة تتكون من نوع واحد من الذرات. (..................العنصر...........) -21
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 من احتاد ذرات عنصرين أو أكثر( مادة تتكون  ........................المركب....)   -22

 خمطط لتنظيم وعرض العناصر بناء على خصائصها. (...................الجدول الدوري...) -23

  عدد الربوتونات يف نواة ذرة العنصر. (.................العدد الذري........) -24

  الذرة.جمموع عدد الربوتونات والنيرتونات يف نواة ( ................العدد الكتلي........) -25

   .عدد النيوترونات ذرات نفس العنصر، هلا نفس العدد من  الربوتونات، ولكنها ختتلف يف  (............النظائر........) -26

 : أكمل اجلدول أدناه مبا يناسبه :5س
 

  
 ( أمام العبارة اخلاطئة مع تصحيح العبارة اخلاطئة :  ) وعالمة  الصحيحة( أمام العبارة : ضع عالمة )  6س 

1 .    (      )كلفن  .......وحد القياس يف النظام الدولي لدرجة احلرارة هي الدرجة السيليزية...... 

2 .      (    )يزداد الوزن بزيادة  كتلة اجلسم ................................................................ 

3 .     (     ) 1 جرام1000كيلو جرام يساوي................................................................... 

4.      (    )  11العدد الذري للصوديومNa 23  11...............23يساوي................................. 

5 .    (     ) تشادويك..................... تومسونالعامل مكتشف النيوترون هو.......................... 

6.   (      )  الصيغة الكيميائية للماء هيO2H............................................................... 

7.   (       )  دورات أفقية 7جمموعة رأسية و 18يتكون اجلدول الدوري من .................................. 

8.   (       ) يسمى علم األحياء العلم الذي يهتم بدراسة املخلوقات احلية وطرق ارتباط بعضها البعض............ 

9 .     (    ) تعد درجة صفر كلفن أقل درجة حرارة ممكنة يف الطبيعة .....................................                     
10      (.    ) لذرةخارج نواة ا.............. يف نواة الذرة سالبة الشحنة وتوجد كرتوناتاالل............... 

11   (.       )الصيغة الكيميائية للميثان هي CH4 ........................................................... 

 الرمز أداة القياس وحدة القياس الكمية األساسية

 م         املسطرة املرتية املرت (1) الطول

 ك  مومرتالثر كلفن (2) درجة احلرارة

 3م  املخبار املدرج  مرت مكعب (3) احلجم

 كجم  امليزان ذو الكفتني كيلو جرام (4) الكتلة

 ث ةالساع الثانية (5) الزمن

 N  امليزان الزنربكي نيوتن (6) الوزن

 A  أميرت امبري (7) شدة التيار
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 : حدد أهمية كل مما يأتي :  7س
 األهمية تحملدداا

 صناعة اسالك الكهرباء واواني الطهي الفلزات .-1

 تدخل يف تركيب جسم االنسان الالفلزات . -2

 تستخدم يف صناعة الدوائر الكهربائية للحاسوب والتلفاز أشباه الفلزات . -3

 قياس درجة احلرارة املقياس الفهرنهاييت .  -4

 هربائية للحاسوب والتلفازستخدم يف صناعة الدوائر الكي السليكون -5

 تخدم يف جمال التجارة والزراعة والعلومسي القياس -6

 وتسهيل دراستهاتنظيم وعرض العناصر  اجلدول الدوري . -7

 تعقيم اجلروح وتنظيف العدسات فوق أكسيد اهليدروجني .  -8

 : قارن بني كل من الكتلة و الوزن حسب اجلدول أدناه .8س
 الوزن تلةالك وجه املقارنة

 مقدار قوة جذب األرض للجسم كمية املادة املوجودة يف اجلسم فهوم امل

 زان الزنربكييامل تنيامليزان ذو الكف أداة القياس 

 النيوتن كيلو جرام وحدة القياس 

 متغري ثابت املقدار 

  
 للمركبات االتيه: الكيميائية الصيغةاكتب :  )أ(9س

 ......NaCl........... كلوريد الصوديوم -4HC ........4... امليثان -2O2H  ..3......:اهليدروجني أكسيدفوق  -O2H........2.... : املاء  -1
                                                                                        20 

 ، حدد كل مما يأتي ؟     Caالكالسيوم مستعينًا برمز عنصر ب. 
                                                    40 

 ...........40.......= . العدد الكتلي3  ............20.....= .عدد الربوتونات2       ...........20.......=  عدد الذريال.1
 
 20=  20 – 40...............=  . عدد النيوترونات4
 

 ي أكسجني ( ؟ب ثاني أكسيد الكربون ) يتكون من ذرة كربون و ذرتج. أكتب الصيغة الكيميائية ملرك
  

..............................................2oC ................................................................................................ 
 

  ؟نيوترون 18بروتون و 17نواتها حتوي  مت أن: احسب العدد الكتلي لذرة الكلور إذا عل10س
 .......................+ عدد النيوتروناتالعدد الكتلي = عدد البروتونات .....:انونالق..

 ............................................35: ........الناتج ..................... ............................18+17..................:التعويض
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 فيما يلي :  : قارن بني الفلزات والال فلزات وأشباه ا لفلزات11س

 
 

 يف األفكار أو االكتشافات التالية يف اجلدول :سم العامل الذي ساهم : حدد ا12س
 

 العامل األفكار أو االكتشافات
 دميوقريطس ّرة(. ومن جسيماٍت صغريٍة تسّمى )الذأّن الكوَن يتأّلُف من فراٍغ أعتقُد(1)

 الفوازييه املاّدَة ال تنتهي وال تنشُأ من جديٍد.(2)

 دالتون ريٍة جدًّا ال ُترى بالعنِي اجملّردِة.أعتقُد أّن املاّدَة تتكّوُن من ذّراٍت صغ( 3)

 تومسون اإللكرتونات. موجبِة الّشحنِة تتوّزُع فيهاٍةّّرُة تتـكـّون من كـرٍة متجانس(الـذ 4)

 راذرفورد أكتشف الربوتونات املوجبة .(5)

 تشادويك اكتشَف وجوَد جسيماٍت متعادلٍة غرِي مشحونٍة، أطلَق عليها اسَم نيوترون.(6)

 بور اإللكـرتوناُت حوَل نـواِة الّذّرِة يف مستوياِت طاقٍة خمتلفٍة.تدوُر (7)

 
 ؟  ارن بني مكونات الذرة حسب اجلدول: ق13س
 

 النيرتون الربوتون اإللكرتون 

 غري مشحون  موجب   سالبه  الشحنة 

 داخل النواة  داخل النواة   خارج النواة املوقع يف الذرة 

 تشادويك راذرفورد  تومسون العامل املكتشف 

 
 أوجه املقارنة

 
 الفلزات

 
 الالفلزات

 
 أشباه الفلزات

 متوسطة ضعيفة جيدة توصيل احلرارة والكهرباء

 عضها المعب غير المعة المعة الربيق وملعان

 النحاس أمثلة
 

 السليكون النيتروجين

 جميعها صلبة غازية -سائلة  –ة صلب عدا الزئبق بةصل احلالة

 يسار ووسط الجدول املوقع يف اجلدول الدوري
 

يمين الجدول عدا 
 الهيدروجين

 بين الفلزات والالفلزات
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 موعهمع ذكر اسم كل جم جمموعتني إىل التالية وادصنف امل -14س
  (الرصاص  –الكربون   -الكربيت -النحاس – األكسجني -احلديد –الصوديوم  –) النيرتوجني  

 
 

 (                                    فلزاتاألولي )        جملموعةا
 

 (                                    الفلزات     الثانية )       جملموعةا
 الصوديوم-1

 
 احلديد -2

 
 النحاس -3

 
 الرصاص -4

 

 النيرتوجني -1
 

 االكسجني -2
 

 الكربيت -3
 

 الكربون -4

 
 فسر ملا يأتي : – 51س
 أخر إىلبينما يتغري الوزن من مكان  ثابتةكتلة اجلسم  -1

 ............................................................والوزن يتأثر األرضيةكتلة ال تتأثر بالجاذبية الن ال......
 .ويعترب النحاس من املواد ادال يعترب الضوء من املو -2

 ........................الن الضوء ليس له كتلة وال يشغل حيز بينما النحاس له كتلة ويشغل حيز.....
 . النظام الدولي لوحدات القياس وضع  -3

 ..............................................................................................ليستخدم في مجال الزراعة والتجارة والعلوم.......
 .............................................لعدم توافر المعلومات .......م جبز األسئلةعن كل  اإلجابةال يستطيع العلم  -4
 ......................................................التوصيل للحرارة الن الفلزات جيدة.........الطهي  من الفلزات أوانيتصنع  -5

 .........................................................ألنه مضر للعين.....جيب ابعاد فوق أكسيد اهليدروجني عن العني -6

 ..........................ان الخرمكة ثابته والوزن يتغير من الن الكتل... يفضل استرياد البضائع من اخلارج بالكتلة وليس بالوزن -7
 أكمل اجلدول التالي مبا يناسبه علميًا:  :)أ(16س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عدد ذرات العناصر يف املركب الصيغة الكيميائية

 

 H2Oـ املاء     1

 .....................2.........  (H)اهليدروجني   

 ...................1...........     (O)األكسجني  

 

  CH4 ـ امليثان  2

 ...................1...........      (C)الكربون   

 .................4...........  (H)اهليدروجني   

ـ ثاني أكسيد 3

 CO2بون الكر

 ......................1........      (C)الكربون   

 ......................2........    (O)األكسجني  
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  )ج(  
     

 
 

 صورة األداة

  
 

 
 

 ساعة ميزان ذو كفتين ميزان زنبركي مخبار مدرج مسطرة األداة اسم 

 الزمن الكتلة الوزن حجم السائل الطول الكمية المقاسة 

 ثانية كيلوجرام نيوتن مكعب متر المتر وحدة القياس 

 ث كجم نيوتن 3/  م  3سم م لوحدةرمز ا

 )ب(

 حجم الحصى
 ارتفاع الحصى في االنبوبة -1 زمن نزول الماء

 اء المضافكمية الم -2

 الماءجم الحصى تزداد سرعة نزول بزيادة ح

 الساعة الرقمية 
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 :: أجب عما يأتي  سابع عشرالسؤال ال 

 ي بدراستها في الجدول أدناه :صنف المواضيع التالية حسب العلم الذي يعتن -أ
 –الطقس   –المادة   –النجوم  –حيوانات الغابة   –عملية التقطير  –الغيوم  –وظيفة األذن  –) البنزين          
    

 االحتراق (  –األنهار  –أجزاء القلب  –السرعة  –الخلية  –الطاقة  –الزالزل  –دورة حياة الفراشة          
 
 

 
 

        

 

 عمله في اإلجابة عن السؤال :يمثل الرسم التالي تركيب جزيء الماء ، است  -ب

   =  1O      ما عدد ذرت األكسجين في جزيء الماء ؟    – 1

 
       =  H 2      ما عدد ذرات الهيدروجين في جزيء الماء  – 2
 
 O2H                ما الصيغة الكيميائية لجزيء الماء ؟ – 3
 

 
 

 أجب عن األسئلة اآلتية :  -ج       
 طول السبورة عدة مرات فحصال على القياسات اآلتية : قاس محمد وأحمد -1

 2,3                   2,4                  2,4              5,2محمد :             •

    2,43                  2,43                2,42           2,41        احمد  :    •

 مداح         أي الشخصين محمد أو أحمد أدق ؟  -

 ةألن نسبة قياسه بجزء من المئة من الثاني            لماذا ؟   
 ملحوظة : املذكرة ال تغين عن الكتاب وملف األنشطة

 والنجاح بالتوفيق التمنيات رقأمع                                                                                                                                                                                         

 العلوم قسم:  حتيات مع                                                                                          

 العلوم الطبيعية علم األرض حياءعلم األ العلوم

 

 

 المواضيع

 
 

 

 وظيفة األذن

 حيوانات الغابة

 دورة حياة الفراشة

 الخلية

 أجزاء القلب

 

 الغيوم

 النجوم

 الطقس

 األنهار

 

 

 ينالبنز

 عملية التقطير

 الطاقة   -   المــــادة 

 االحتراق

 السرعة


