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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول المتوسط في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/7science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                

    

                  https://www.almanahj.com/sa/7science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        
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 ( ظللً امام كل فقرة الدائرة التً تمثل البدٌل الصحٌح55الى )( 1فً الفقرات من )                

1 
 :المادة التً لها حجم وشكل ثابتٌن

 )د( الغازٌة السائلة )جـ( )ب( الصلبة )أ( البالزما

5 
 أي مما ٌلً ٌعد دلٌال على حدوث تغٌر كٌمٌائً:

 )د( التغٌر فً حالة المادة )جـ( التغٌر فً الحجم  )ب( قطع مكسرة  ( تصاعد غاز)أ

3 
 عند : أكثرٌتغٌر لون التفاح أو الموز الى اللون البنً 

 )د( غسلها بالماء هواء)ج( إذا تعرضت لل )ب( داخل الثالجة )أ( وضعه بالصندوق

4 
 درجة الحرارة التً تتحول عندها المادة من حالة الصالبة الى حالة السٌولة تسمى درجة :

 )د( التسامً فالتكث )جـ( الغلٌان( ب) )أ( االنصهار

5 
 :التغٌرات الكٌمٌائٌةال ٌعد من 

 درجة االنصهار )د(  )جـ( تغٌر لون الموز للبنً  )ب( صدأ الحدٌد  االحتراق ( )أ 

6 
 درجة غلٌان الماء :

 صفر درجة س درجة س 031- درجة س 021 درجة س 011

1 
 ٌصنف محلول السكروالماء بأنه :

 مخلوطا  متجانسا   )د( مركبا   )جـ( مخلوطا غٌر متجانس )ب( )أ( عنصرا  

7 
 ٌنتج صدأ الحدٌد عن تفاعل الحدٌد مع عنصر :

 )د( الصودٌوم )جـ( الهٌدروجٌن  ٌت)ب( الكبر )أ( األكسجٌن ك

8  
 :بأنه العنصر ٌتمٌز

 غٌر متجانس مخلوطا)د( )جـ( مخلوطا  متجانسا   )ب( مكون من ذرات مختلفة )أ( مكون من ذرات متشابهة

9 
 : عنصرٌن اتحاد عن ناتج مركب

 )د( الهواء )جـ( الماء  )ب( الشاي )أ( الذهب

11 
 صنف من المواد:أي من األشٌاء التالٌة ال ٌ

 )د( الظل )ج( الكرسً )ب( العصٌر )أ( الهواء

11 
 :ٌساوي لها الكتلً العدد فإن بروتونا   13و نٌوترونا 14 (Al) االلمنٌوم ذرة نواة تحوي كانت اذا

 0)د( 02)جـ( 22)ب(  57)أ( 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 التعلٌموزارة 

اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم 
 حافظة جدةمب

  البٌان النموذجٌة
  ( ) تعلٌم عام

 لفصل الدراسي األولا
 هـ  1441 – 1441ً الدراس لعاما

 

 علوم المادة

 المتوسطة المرحلة

 أولى الصف

 المعلمة

 مرام الغامدي   

 روان التهامً  

 ( 025إلى   44اسم الطالبة :                                           ) بنك الفترة الثانٌة من ص 
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15 
 : الفلزات اشباه خواص من

 ةالمع غٌر )د( غٌر موصلة للكهرباء  )ج( جمٌعها صلبة)ب(  )أ( لها مظهر معتم

13 
 من دالئل حدوث التغٌر الكٌمٌائً :

 )د( التغٌر فً حالة المادة )جـ( التغٌر فً الحجم )ب( قطع مكسرة )أ( تصاعد الدخان

14 
  : الزجاجة فتح عند الغازي المشروب فً والرغوة الغازٌة الفقاقٌع تشكل عن الناتج التغٌر

 حٌوي )د( تغٌر )ج( تغٌر كٌمٌائً )ب( تغٌر طبٌعً ًفٌزٌائ )أ( تغٌر

15 
 : من مختلفة أعداد على الواحد العنصر نظائر تحتوي

 الطاقة مستوٌات( د) البروتونات( جـ) النٌترونات( ب) اإللكترونات)أ( 

16 
 :متجانس غٌر خلٌط التالٌة المواد أي

 الذهب ٌكةسب( د) التفاح عصٌر(  ج) السلطة(  ب) الهواء(  أ)

17 
 :الجسٌمات ذات الشحنة السالبة فً الذرة 

 )د( الذرة )جـ( النٌوترونات  )ب( اإللكترونات )أ( البروتونات

18 
 : العالم هو االلكترون اكتشف الذي العالم

 )د( دالتون )جـ( رذرفورد )ب( طومسون )أ( بور

19 
 : عدد الذرة نواة فً ٌمثل الذري العدد

 )د( النظٌر )جـ(االلكترونات )ب( النٌوترونات )أ( البروتونات النظٌر( د) االلكترونات(جـ) النٌوترونات( ب) اتالبروتون( أ)

51 
 :أي مما ٌلً لٌس من الخصائص الفزٌائٌة للمادة

 )د( االشتعال  )جـ( الكثافة  )ب( الكتلة  الحجم ( )أ

 51 
 : أي الخصائص التالٌة تتصف بها الالفلزات الصلبة

 )د( جٌدة التوصٌل للكهرباء )جـ( جٌدة التوصٌل للحرارة  )ب( هشة  ( المعة )أ

55 
 :صاحب فكرة ) ان المادة تتكون من دقائق صغٌرة تسمى الذرات ( هو العالم 

 )د( دٌمقرٌطس  )جـ( شادوٌك  أفوجادور)ب(  ( أرهنٌوس)أ

53 
 أٌن تتواجد اإللكترونات فً الذرة

 )د( فً الجدول الدوري )جـ( حول النواة على شكل سحابة )ب( مرافقة للنٌوترونات مع البروتونات ( فً النواة)أ

54 
 العالم الذي وضع قانون حفظ المادة هو:

 )د( رذرفورد )جـ( دالتون  )ب( بور ( الفوازٌٌه)أ

55 
 من أمثلة العناصر الفلزٌة 

 ( األكسجٌن )د )جـ( الزئبق  )ب( النٌتروجٌن  ( السلٌكون )أ



 

 مود )ب( ٌناسبه فً الع ( زواجً بٌن العمود )أ( مع ما 4( الى ) 1فً الفقرات من )  

 

 حٌحة والحرف )خ( اذا كانت العبارة خاطئةأمام كل فقرة الحرف )ص( اذا كانت العبارة صضعً ( 35( الى )1فً الفقرات من )        

 )  (       تتمٌز المواد الالفلزٌة بانها قابلة للطرق والسحب.    -0

 )  (      ف الجوي عند حدوث البرق.حالة البالزما تحدث فً الغال    -2

 )  (     جزٌئات المادة السائلة فً مكان محدد وتبقى قرٌبة من بعضها. تهتز    -3

 )  (             من دالئل حدوث تفاعل كمٌائً. ٌعد انبعاث الضوء والحرارة    -4

 )  (                 من الخصائص الفٌزٌائٌة. لالشتعالالمادة قابلٌة     -5

 )  (                      كتلة وٌشغل حٌزا  من الفراغ. المادة هً كل شًء له    -6

 )  ( مٌائً.   بها تفاعل كٌمة ألن الضوء والحرارة تحدث تحفظ الفٌتامٌنات فً زجاجات بنٌة معت    -4

 )  (                         مادة اذا حدث لها تغٌر فٌزٌائً  التركٌب  ٌتغٌر     -8

 )  (        المركبة. اآلالتالبكرة نوع من أنواع      -1

 )  (    .الستخالصهاٌستخدم المغناطٌس الفلزات تمتلك خاصٌة مغناطٌسٌة لذلك  -01

 )  (      .فزٌائٌاقصر طول قلم الرصاص بعد برٌه ٌعد تغٌرا   -00

 )  (                                      .  كٌمٌائٌا   اتحادا   متحدة اكثر او مادتٌن من مكون المخلوط -02

 )  (                               الذرات وعدد للمركب ةالمكون العناصر على المركب صٌغة تدل -03

 )  (                                          . والالفلزات الفلزات صفات لها عناصر لفلزاتا اشباه -04

 )  (                                         المكسرات, حساءال المتجانسة المخالٌط على االمثلة من -05

 )  (                             .            الكترونات 6 تحوي 6 الذري عددها التً العنصر ذرة -06

 درجة االنصهار هً التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة                               )  ( -04

 رذرفورد من خالل تجربته المشهورة ان الذرة تتكون من نواة                  )  (توصل العالم  -08

 

 

 العمود )ب( العمود )أ(
 Oاألكسجٌن ) أ (  مخلوط متجانس( 0) 

 الهواء) ب (   مركب( 2) 
  H2Oالماء ) جـ (   ( عنصر3) 
 السلطة ) د (  مخلوط غٌر متجانس( 4) 
 )هـ (  الظل  

7 



 

 ت نفسه وتختلف فً النٌوترونات        )  (النظائر هً ذرات العنصر نفسه ولها عدد البروتونا -01

 الالفلزات هً مواد ردٌئة  التوصٌل للحرارة والكهرباء                                         )  (  -21

 )  (  للمركبات خصائص تختلف عن العناصر المكونة لها                                           -20

 )  (  الخواص الفٌزٌائٌة ولكن المادة األصلٌة تبقى كما هً            فً التغٌر الفٌزٌائً تتغٌر  -22

 )  (                  الكتلة ( -الحجم  -لكتلة ا -الطول -ل الشك -من أمثلة التغٌر الفٌزٌائً ) اللون -23

 

 ٌناسبه : اكملً الفراغ بما

 ..................،..................،..................،اربعة وهً :.................حاالت المادة  -0

 .......  ..................، ...........من امثلة الخواص الفٌزٌائٌة ...................،. -2

 ....................... هًالنقطة التً تثبت عندها درجة الحرارة عند تحول المادة من السائلة إلى الغازٌة  -3

 ............................ و..................... مٌنقس من الذرة تتكون -4

 ............................. .و.....................و....................... إلى العناصر تصنف -5

 ................................. .و...................... منها المخالٌط لفصل طرق عدة هناك -6

 ...........................ب واألعمدة.....................ب الدوري الجدول فً الصفوف تسمى -4

 عندما ٌرتبط عنصران أو أكثر كٌمٌائٌا فإن المادة الناتجة تسمى ............................. -8

                                  

 ل غٌر مبرد ؟س/ أٌهما ٌتبخر بسرعة اكبر  ، كحول مبرد أم كحو

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

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

 . تغٌر كٌمٌائً دوثح إلى تشٌر التً الدالئل بعض حددي/  س

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

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

 : تحفظ الفٌتامٌنات فً زجاجات قاتمة اللون . س / عللً

........................................................................................................................ 
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 مثلة على أشٌاء لٌست بمادة ؟س/ أذكري ثالث امثلة على المادة وثالث ا

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

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

 

 قارنً بٌن كال من : س/

 

 

 التغٌر الكٌمٌائً         التغٌر الفٌزٌائً                

 

 

 

 مثال : مثال :

 

 

 

  
 الفلزات 

 
 الالفلزات

 
 أشباه الفلزات

   

 مثال: مثال: مثال: 
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 المخلوط          المركب                

 

 

 

 مثال : مثال :


