
 

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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 ( ظللً امام كل فقرة الدائرة التً تمثل البدٌل الصحٌح02الى )( 0فً الفقرات من )      

0 
 :ٌعد نموذج الكرة األرضٌة مثاال على نموذج 

 عقلً )د( مادي )جـ(  بًحاسو )ب( فكري )أ(

2 
 الطبٌعً:أي مما ٌأتً ٌمكن ان ٌفسر حدثا فً العالم 

 تجربة علمٌة )د( تقنٌة  )جـ( قانون علمً  )ب( نظرٌة علمٌة )أ(

1 
 : هوٌهتم بدراسة المخلوقات الحٌة علم 

  األحٌاء )د( األرض )جـ( الكمٌاء )ب( الفٌزٌاء )أ(

0 
 ً محتمل ٌعتمد على المعرفة والمالحظة:تخمٌن لجواب أو تفسٌر منطق

 استدالل )د( نمذجة  )جـ( فرضٌة  )ب( بحث )أ(

5 
 :العامل ٌقوم الباحث بتغٌٌره أثناء التجربة 

 الضابط )د( الثابت )جـ( المستقل  )ب( التابع  )أ(

6 
 :  ماذا تفعلً إذا كانت نتائج تجربتك ال تدعم فرضٌتك 

 أغٌر بٌانات التجربة )د(  أغٌر الفرضٌة  )جـ( عٌد التجربة أ )ب(  ال أعمل شًء )أ(

7 
 ٌتم تكرار التجارب العلمٌة بغرض :

 تحدٌد المشكلة )د( تغٌٌر الفرضٌة )جـ(  تأكٌدها )ب( تبسٌطها  )أ(

8  
 :استخدام الحاسوب فً عمل صورة ثالثٌة األبعاد لبناء معٌن ٌعتبر مثاال على

 متغٌر )د( فرضٌة )جـ(  ثابت )ب( نموذج )أ(

9 
 من أمثلة النموذج الحاسوبً:

 قانون أٌنشتاٌن )د( الطائرة )جـ( التنبؤ بالطقس )ب( الخلٌة  )أ(

04 
 الختبار فرضٌة ما ٌقوم العالم بـ:

 االستنتاج  )د( التفسٌر )جـ( التجربة )ب( المالحظة  )أ(

00 
 :وحدة السرعة المتوسطة 

 م/ س  )د( 2م/ث )جـ( / ثكم )ب( م/ ث  )أ(

 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

اإلدارة العامة للتربٌة 
 حافظة جدةموالتعلٌم ب

  مدرسة البٌان النموذجٌة

 ألولىالفترة ا  – ولاألالفصل الدراسً 

 هـ  0000 – 0004 الدراسً لعام

 

 علـــــــوم المادة

 األولى الوحدة

 المتوسطة المرحلة

 لمتوسطااألول  الصف

 المعلمة                           71إلى ص 08العلوم من ص بنك األسئلة لمادة 
 الغامديمرام 

 روان التهامً

0  
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02 
 :هو  ٌهتم بدراسة المادة وتفاعالتهاعلم 

 األحٌاء )د( الكمٌاء  )جـ( األرض والفضاء )ب( الفٌزٌاء )أ(

01 
 :تجاه حركته هًامقدار سرعة الجسم وتغٌٌر 

 هةالسرعة المتج )د( لسرعة اللحظٌة ا )جـ( لسرعة المتوسطة ا )ب( التسارع )أ(

00 
 : ى معارف سابقة لالتوصل إلى استنتاجات بناء ع

 النظرٌة )د( العلم )جـ( االستنتاج  )ب( االستدالل )أ(

05 
 :ٌقٌس عداد السرعة فً السٌارة  

 التسارع )د( السرعة الثابتة )جـ( السرعة اللحظٌة )ب( السرعة المتجهة )أ(

06 
 :نها أمن الشرق (على تصنف الجملة التالٌة )تشرق الشمس كل ٌوم 

 نظرٌة )د( علم )جـ( قانون )ب( تجربة )أ(

07 
 : وحدة التسارع هً

 م/ س )د(  2م/ ث )جـ( ث /كم )ب( ثم/   )أ(

08 
 :عامل ٌتم ضبطه أثناء التجربة 

 المتغٌر )د(  الثابت )جـ( التابع  )ب(  المستقل  )أ(

09 
 :فإن سرعتها المتوسطة تساوي ساعات 1كم فً 0544مسافة  إذا قطعت طائرة

 كم/ س 5 )أ(

 

 كم /س 5000 )د( كم /س 500 )جـ( كم/ س 50 )ب(

24 

 :ماذا ٌحدث عندما تتدحرج كرة صاعدة التل 

سرعة تكون ال )جـ( ٌكون تسارعها صفر )ب( تزٌد سرعتها )أ(
 بنفس االتجاه والتسارع 

 تكون السرعة والتسارع )د(
 اتجاهٌن متعاكسٌنفً 

20 
 :أي مما ٌلً ٌقلل االحتكاك

 لسطوح الملساءا )ب( السطوح الخشنة )أ(

 

  زٌادة مساحة السطح )د( زٌادة السرعة )جـ(

22 
 :ماذا ٌحدث عندما تؤثر قوة محصلة فً جسم  

 تزداد قوة االحتكاك )د( ٌبقى الجسم ساكن )جـ( ٌتسارع الجسم )ب( ٌتحرك الجسم بسرعة ثابته )أ(

21 
 :ٌلً ٌعد مثاال على األلة البسٌطة أي مما

 السٌارة )د( مفتاح العلب )جـ( لمقصا )ب( مضرب البٌسبول )أ(

20 
 :هً  القوة التً تقاوم حركة االنزالق بٌن سطحٌن

 الجاذبٌة )د( االحتكاك  )جـ( التسارع )ب( القصور الذاتً )أ(

2  
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 : مدلوالتهاو العلمٌة لمفاهٌمابٌن ( اقرنً  08 ( الى )0فً الفقرات من )     

 
 خاطئة كانت العبارةإذا  (ذا كانت العبارة صحٌحة والحرف )خ( ظللً فً ورقة االجابة امام كل فقرة الحرف )ص( ا05) ( إلى0من) ةفً الفقر    

 . صعب فهمها أو تصورهاالنماذج على فهم األشٌاء التً ٌ تساعد -0
 .ثابتة ٌكون قٌمة التسارع صفر عندما تكون حركة السرعة -2

 .وموذج الطقس مه الىماذج الفكرية  -1

 .لسيارة السرعة المتوسطةفي ايقيس عداد السرعة  -0
 . واتجاه حركتهالسرعة اللحظٌة لجسم ما هً مقدار سرعة ذلك الجسم  -5
 .حد أسباب استخدام النماذج المحافظة على األرواحأ -6
 .فً االتجاه نفسه فً جسم ما فإن القوة المحصلة تساوي صفراعىدما تؤثر قوتان  -7
 .نموذج الطائرة مثاال على النماذج المادٌةٌعد  -8
 . اتجاه الحركة  توثر قوة االحتكاك دائما فً عكس -9

 معلومات ٌتم تجمٌعها أثناء البحث العلمً.البٌانات هً  -04
 . (ٌنص القانون الثانً لنٌوتن ) على أن الجسم المتحرك ال ٌغٌر حركته مالم تؤثر فٌه قوة محصلة -00
 .عندما ٌكون التسارع عكس الحركة تزٌد سرعته  -02
 .المتالمسة   يىتج االحتكاك بيه سطوح األجسام -01
 .ا ألغى بعضها أثر بعض متزنة إذ غٌر تكون القوى -00

 .تجاه القوة المبذولة وقد تعمل على إنقاص القوة الالزمة االبكرة تغٌر  -05

 المدلوالت العلمٌة اهٌم العلمٌةالمف
 ) أ ( طرٌقة لمعرفة المزٌد حول العالم الطبٌعً . الذاتً القصور (  1)
 والحركة  وقدرتها على تغٌٌر المادة .  )ب( ٌهتم بدراسة الطاقة (  التسارع 2)
 )ج( سرعة الجسم عند لحظة معٌنة. (  علم الفٌزٌاء3)
 ٌمكن لمسها ورؤٌتها. )د( الناقد التفكٌر ( 4)
 الجسم المتحرك الٌغٌر حركته مالم تؤثر فٌه قوة محصلة .)هـ(  (  االلة البسٌطة 5)
 ) و( محاكاة لشً ما أو حدث ما وٌستخدم كأداة لفهم العالم الطبٌعً. (  السرعة اللحظٌة 6)

 )ز( قاعدة تصف نمطا أو سلوكا معٌنا فً الطبٌعة. (  االحتكاك7)
 هً االلة التً تتكون من مجموعة من اآلالت البسٌطة . )ح( األلٌة الفائدة (  8)
 التوصل إلى استنتاجات بناء على المشاهدات السابقة . )ط( (  النموذج9)
 . )ي( العوامل التً تتغٌر بسبب تغٌٌر العوامل المستقلة ( االستدالل10)
 ر فً السرعة مقسوما على الزمن الالزم.ٌ)ك( هو التغ (  الشغل11)
 هً التً تتطلب حركة واحدة  فقط . )ل(  (  النماذج المادٌة12)
 . )م( دفع أو سحب وتقاس بوحدة النٌوتن (  السرعة المتوسطة13)
 . )ن( قوة ممانعة تنشأ بٌن سطوح األجسام المتالمسة ةالتابع المتغٌرات(  14)
 . المٌل إلى مقاومة إحداث تغٌٌر فً حركة الجسم )س( القوة (15)
 )ع( هو المجهود الذي تبذله قوة ما لتحرٌك جسم فً اتجاه القوة نفسها. المركبة االلة ( 16)
 المسافة التً قطعها الجسم على الزمن الذي استغرقه . )ف(  العلوم ( 17)
 . أثر القوة المؤثرة  تً تضاعف بها االلة)ص( النسبة ال القانون العلمً  ( 18)
 بٌن ما تعرفه من معلومات مع الحقائق الجدٌدة لتقرر إذا كنت توافق علٌه أم ال. )ق( الربط    

1 
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 : السؤال المقالً
 اكتبً قانون نٌوتن الثالث للحركة . -0

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

 م/ث25ثوانً من المسٌر على سكتها المنحدرة أصبحت سرعتها  5م/ث  وبعد  04تسٌر عربة فً مدٌنة األلعاب بسرعة  -2

 أحسبً تسارع هذه العربة ؟

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

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

 ع الصندوق ؟نٌوتن فما تسار 04كجم بقوة  24إذا دفعت صندوقا كتلته  -1

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

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

 نٌوتن ؟  6متر بقوة  244ما مقدار الشغل الذي ٌبذله متسابق أولمبً أثناء ركضه مسافة  -0

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

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