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متوسطاألولالصف اململكة العربية السعودية
علوم أول متوسط-تعليم املدينة   الفصل األول .وزارة الرتبية والتعليم

أّي مما يلي مثال على اآللة البسيطة؟8سكانت نتائج جتاربك ال تدعم فرضيتك؟ماذا تعمل إذا1س
مضرب الكرة-أالأعمل شيئاً.-أ

املقص-بأعيد التجربة حىت تتفق مع الفرضية.-ب

مفتاح العلب-جأغريَّ الفرضية.-ج
السيارة-د-د

2س

احلاسوب؟
شاحنة كبرية تصدم سيارة صغرية . أي العبارات التالية صحيحة؟9س

-أمنوذجاً.-أ
-ب-ب

-جفرضية .-ج

ليس هناك قوى يف هذه احلالة-دمتغرياً -د

ما وحدات التسارع؟10س3س
2م/ث-أقانون علمي.-أ

2كجم.م/ث-بنظرية علمية.-ب

م/ث-جتقنية.-ج

نيوتن-دجتربة علمية.-د

أي مما يلي قوة؟11سيُعد منوذج الطائرة مثاالً على منوذج:4س
القصور الذايت-أمادي .-أ

التسارع-بفكري.-ب

السرعة-جحاسويب-ج

االحتكاك-دعقلي.-د

12س5س

مستقلة -أعمل مالحظات.-أ

-باستبدال.-ب
-جاستخالص نتائج.-ج

استداللية-داختبار.-د

13س6س

توقعاً -أالسطوح اخلشنة .-أ
فرضية-بالسطوح املاساء.-ب

استخالصاً -ج-ج
-د-د

14س7س

تزيد سرعتها-أيتسارع اجلسم-أ
تسارعها صفراً يكون -ب-ب

تكون السرعة والتسارع يف نفس االجتاه-جيبقى اجلسم يف حالة سكون-ج

تكون السرعة والتسارع يف اجتاهني متعاكسني-دتزداد قوة االحتكاك-د



أي البارات التالية صحيح عندما تستخدم املستوى املائل لرفع   15س
رأسياً؟كرسي ثقيل مقارنة برفعة 

231212س

1216 
-أحتتاج إىل قوة أقل-أ

عنصران خمتلفان.-بحتتاج إىل قوة أكرب-ب

نظريان للعنصر نفسه.-جيتحرك الكرسي ملسافة قصرية-ج

.مشحونتان شحنة سالبة-دحتتاج إىل بذل شغل أقل لتحريكه.-د

24سما اسم القوة اليت تقاوم حركة االنزالق بني سطحني؟16س 
املركبني متماثالن.-أ-أ

-بالتسارع.-ب
الصيغ الكيميائية للمركبني متماثلة.-جاالحتكاك.-ج

الرموز الكيميائية يف صيغ املركبني متماثلة، لكن األرقام فد ختتلف-داجلاذبية.-د

25س17س

-أمتوسط السرعة.-أ
-بالسرعة اللحظية.-ب

-جالسرعة املتجهة.-ج

عناصر-دالسرعة الثابتة.-د

26س18س

-أتصاعد الدخان.-أ

-بقطع مكسَّرة.-ب
-جالتغري يف احلجم.-ج

.النواة-دالتغري يف حالة املادة.-د

27س19س

-أخاصية كيميائية.-أ
-بتغري كيميائي.-ب

حول النواة على شكل سحابة الكرتونية.-ج-ج
يف اجلدول الدوري  للعناصر.-د-د

28س20س

اهلواء.-أاحلجم.-أ

السَّلطة.-باالشتعال.-ب
عصري التفاح.-جالكثافة.-ج

سبيكة الذهب.-دالكتلة.-د

29س21س

احلجم.-أمساحة مربع.-أ

الكتلة.-بجسم .مقدار احليز الذي يشغلة  -ب
الكثافة.-جاملسافة بني ثالثة نقاط.-ج

االشتعال-ددرجة احلرارة  اليت حيدث عندها الغليان.-د

30س22س

صلبة .-أعنصراً .-أ

سائلة .-بخملوطاً غري متجانس.-ب

غازية .-جمركباً -ج
بالزما-دخملوطاً متجانساً.-د



إذا كانت األوعية الثالثة  حتتوي على ماء يف حاالته الثالثة ، فإنَّ 31س
الوعاء( ج ) ميثِّل:

ة ؟الفتاتيأّي العبارات التالية ينطبق على تشكل الصخور 39س

تتكون من حبيبات صخور موجودة أصًال.-أاملاء السائل.-أ

تتكون من الألبة.-بخبار املاء-ب
تتكون بواسطة التبخر .-جاجلليد-ج

-دخايط من غازي األكسجني واهليدروجني.-د

تتكون من دقائق صغرية  تسمى الذرات" صاحب فكرة"أنَّ املادة32س
هو العامل:

40س 

قطع صغرية .-أأرهينيوس.-أ

معادن .-بأفوجادرو.-ب

وقود أحفوري .-جشادويك.-ج
تورق.-ددميقريطس.-د

ميكن تصنيف الصخور الرسوبية إىل :41سالدوري ، هي:أغلب العناصر املوجودة على يسار اجلدول 33س
متورقة أوغري متورقة .-أفلزات.-أ

أحجار كرمية أو خامات .-بغازات.-ب
صطحية أو جوفيىة .-جالفلزات.-ج

فتاتية ، أو كيميائية ، أوعضوية .-دأشباه الفلزات.-د

42سأّي 34س

مواد غري عضوية صلبة .-أالمعة.-أ

أو أكثر .4هلا درجة قساوة -بهشَّة.-ب
ذات ملعان زجاجي .-ججيدة التوصيل للحرارة.-ج

ختدش قطعة نقدية معدنية .-دجيدة التوصيل -د

أّي أجزاء األرض أكرب؟43سعلى عدد:40يدل ُّ الرقم ca4020يف ذرَّة عنصر الكالسيوم35س
القشرة .-أ-أ

الستار .-ب-ب
اللب اخلارجي .-ج-ج

اللب الداخلي .-د-د

صفائح األرض هي قطع من :44ستتكون الصخور املتحولة نتيجة لــــــــ:36س
الغالف الصخري .-أ-أ

الغالف اللدن .-ب-ب

اللب الداخلي .-جالصخور على سطح األرضتفتت -ج

الستار ( الوشاح ) .-داحلرارة الشديدة والضغظ املرتفع.-د
ّي القوى تسبب تقارب الصفائح ؟أ45س37س

الشد .-أتكون عضوية.-أ
الضغط .-بتكون زجاجية .-ب

القص .-جتكون حجراُ كرمياً -ج

التوازن .-دتوجد يف الطبيعة .-د
ّي نوع من حركة الصفائح األرضية حتدث عند احلدود التحولية؟أ46سما نوع الصخور اليت تنتج عن إنفجار الرباكني ؟38س

تقارب الصفائح .-أفتاتية .-أ
تباعد الصفائح .-بعضوية .-ب

غوص الصفائح .-جورقية -ج

انزالق الصفائح بعضها جبانب بعض.-دسطحية.-د



سطحها؟55س؟Uحرف 47س
بنقص.-أ-أ

ينقص مث يزداد.-باملياه .-ب
يزداد.-جاجلليد .-ج

يزداد مث ينقص.-داجلاذبية .-د

ماذا حيدث لدرجة احلرارة عند االنتقال إىل56سأّي األماكن التالية تكون فيها التجوية الكيميائية أكثر نشاطاً ؟48س
بنقص.-أالصحاري.-أ

تنقص مث يزداد.-باجلبال .-ب
تزداد.-جاملناطق القطبية .-ج

تزداد مث ينقص.-داملناطق اإلستوائية .-د

عندما توثر قوى الشد يف الصفائح اليت تتكون مانوع اجلبال 57س49س
األرضية يف اجتاهني متعاكسني؟

الكتل املتصدعة.-أ-أ

املطوية.-بمحض الكربونيك.-ب

الناهضة.-جمحض التنيك.-ج
الربكانية.-دمحض اهليدرو كلوريك.-د

أّي مما يلي يعد مثاالً على التجوية امليكانيكية؟58سيكون الكثبان الرملية؟أّي عوامل التعرية التالية50س
الزحف.-أ-أ

اإلسفني اجلليدي.-باملياه .-ب

األكسدة.-جاجلاذبية .-ج
االنزالق.-داجلليد.-د

أّي مما يلي يعد خليطاً من صخور تعرضت للتجوية ، ومواد عضوية وهواء؟59ساألرض ؟ما املعدن األكثر شيوعاً على سطح 51س

-أالكوارتز.-أ

الصخر األصلي.-بالكالسيت .-ب

املخلوقات احلية.-جالفلسبار.-ج
الرتبة.-داجلبس.-د

مااالسم العلمي الذي يطلق على كتلة مؤلفة من رسوبيات وماء عندما 60ستتكون  من أمناط متكررة من الذرات؟ما املادة الصلبة اليت 52س
تتحرك على هيئة عجينة إىل أسفل التل ؟

الزحف.-أالبلورة.-أ

انزالق الصخور.-باحلجر الثمني .-ب
التدفق الطيين.-جاخلام .-ج

التعرية.-دالصخر .-د
61سماالذي يغري الرسوبيات إىل صخر رسويب ؟53س

-أالتجوية والتعرية .-أ

-باحلرارة والضغط .-ب
-جالرتاص والتماسك.-ج

-داالنصهار.-د
62سما نوع الصخور اليت تتشكل عندما تربد املامجا .54س

-أرسوبية.-أ

-بكيميائية.-ب
-جمتحولة.-ج

-د-د
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