
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*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                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 ........................اسم الطالبة /.       سط لمادة العلوم للصف األول متو (1) ر دوريختباأ       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 -اختاري اإلجابة الصحيحة : -1س   

 :م الحاسوب باستخدا ماذا نسمي صورة ثالثية األبعاد لبناء معين حصلنا عليها -1

 متغيرا -د          فرضية-ج             ثابتا -ب           نموذج - أ

 :يعد نموذج الطائرة مثاال على نموذج  -2

 عقلي -فكري             د -مادي            ج -حاسوبي          ب - أ

 :ماذا نعني باالستدالل  -3

 اختبار -استخالص نتائج      د -استبدال       ج -ب      عمل مالحظات - أ

 :تتغير عوامل يتم ضبطها أثناء التجربة وال -4

 التجربة المضبوطة -الثابت         د -ج         المتغيرالمستقل -المتغير التابع          ب - أ

                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:(  ˣ( أو عالمة )   √ضعي عالمة )   -2س  
  )        ( معادلة اينشتاين مثال على النموذج الفكري -1

 )        ( القانون العلمي يفسر حدثا في العالم الطبيعي -2

 )         ( جواب أو تفسير منطقي محتمل يعتمد على معرفتك السابقةالفرضية  -3

 من المفيد تغيير أكثر من متغير خالل التجربة الواحدة )        ( -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -اكملي الخريطة المفاهيمية التالية: -3س  

 فروع العلم                                                 
 

             
 

 يدرس..............            يدرس أنظمة األرض والفضاء               يدرس المادة والطاقة                      
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قطع من الثلج متساوية في حجمها ,, 3وضعت حنان  -  4س    

 
 في وعاء معرض للشمس -3في وعاء على النار        -2في وعاء في الغرفة       -1   
 
 تدرس حنان أثر ...................على ........................ :من خالل النص السابق  

 حددي المتغير المستقل ؟..........................       
 ......................حددي المتغير التابع ؟........       
 العامل الثابت ........................                   

 



 
 
 
  

 - آكملي المصطلح التالي :  -  5س    
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  أذكري مثال لكال من :  - 6 س   
 

 : النماذج المادية 

 
 
 : النماذج الحاسوبية 

 
 

 : النماذج الفكرية 

 
 

 : علم األرض والفضاء 

 
 

 أنتهت االسئلة ..
 
 

 القحطاني أمل:  المدرسة قائدة                                 الحربي سميه:  المادة معلمة

الجديدة لتقرر ما إذا كنت توافق  هو الربط بين ماتعرفه من معلومات مع الحقائق 
 على شيء ما .

تجميعها أثناء البحث العلمي من خالل المالحظات ويمكن تدوينها معلومات يتم  
 على شكل وصف أو جداول أو أشكال .

 محاكاة لشيء ما أو حدث ما ويستخدم كأداة لفهم العالم الطبيعي . 

 معظم االستقصاءات تبدأ عادة بمشاهدة شيء ما . 


