

هـ١٤ / / : الﺘاريخ

 

 ﻣﺘﻮﺳﻂ١ : الصف

: اﻻﺳﻢ

: معلم المادة

 

اﻻﺳﻢ :



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ

للصف اﻷول المتوسط
معلم المادة

المشرف التربوي

مدير المدرسة

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

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

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

معلم المادة :

 

اﻻﺳﻢ :

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ

السؤال اﻷول  ...ﺿﻊ الكلمة المناسبة في الفراغات التالية .

السؤال الثاني  ...اختار من المجموعة ] أ [ ما يناسب المجموعة ] ب [ .

معلم المادة :



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

 

اﻻﺳﻢ :

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :تفسير حدوث بعض التغيرات المناخية واﻷحوال الجوية القاسية .

السؤال اﻷول  ...أين تتكون الكتل الهوائية ؟

السؤال الثاني  ...اذكر أنواع الجبهات الهوائية ؟
....................................... (١

....................................... (٢

السؤال الثالث  ...ﺿﻊ الكلمة المناسبة في الفراغات التالية.

السؤال الرابﻊ  ...علل لما يأتي .

معلم المادة :

......................................... (٣

 

اﻻﺳﻢ :



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ

المهارة المستهدفة  :اكتشاف أنواع المناظير ودورها في دراسة الفضاء .

السؤال اﻷول  ...أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة :

السؤال الثاني  ...اكتب ﺛﻼﺛة من أشكال الموجات الكهرومغناطيسية :

السؤال الثالث  :قارن بين المنظار الكاسر والمنظار العاكس من حيث فكرة العمل.
المنظار الكاسر

المنظار العاكس

السؤال الرابﻊ  :علل الصور التي يوفرها منظار َهبِل الفضائي واﺿحة .
.....................................................................................................................................

معلم المادة :

 

اﻻﺳﻢ :

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :تفسير تعاقب الليل والنهار والفصول اﻷربعة وعﻼقة اﻷرض بالنظام الشمسي .

السؤال اﻷول  ...أكمل الجدول التالي ؟

السؤال الثاني ...اذكر سبب حدوث الظواهر التالية ؟

السؤال الثالث  ...كيف تُقاس المسافات في الفضاء ؟

معلم المادة :

 

اﻻﺳﻢ :

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :تمييز مكونات النظام الشمسي وتفسير أن اﻷرض الكوكب الوحيد المأهول .

السؤال اﻷول  ...ﺿﻊ الكلمة المناسبة في الفراغات التالية :

السؤال الثاني  ...عرف كل مما يلي .

معلم المادة :

 

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻻﺳﻢ :



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :البحث ليﻼً عن المجموعات النجمية ووضﻊ تشبيه لها .

السؤال اﻷول  ...اذكر أسماء المجموعات النجمية التي تظهر في السماء حسب أشكالها ؟
المجموعات النجمية

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

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

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

السؤال الثاني ...يعكس لون النجم درجة حرارته صنف النجوم حسب اللون ودرجة حرارتها ؟
.....................
.....................
.

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

السؤال الثالث  ...اختار من المجموعة ] أ [ ما يناسب المجموعة ] ب [ .

معلم المادة :

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

 

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻻﺳﻢ :



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :مقارنة الخلية النباتية والخلية الحيوانية في الشكل والتركيب .

السؤال اﻷول  ...اذكر أفكار النظرية الخلوية ؟
......................................................................................................(١

.....................................................................................................(٢

.....................................................................................................(٣

السؤال الثاني  ...ما وظيفة كل مما يلي ؟

معلم المادة :

 

اﻻﺳﻢ :

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :تصنيف الخﻼيا المتخصصة في المخلوقات الحية .

السؤال اﻷول  ...اكتب نوع الخلية التي تصف العبارات اﻵتية وظيفتها :
...........................
.

تحمي طبقات الجسم الداخلية وتكون مسطحة ومتراصة .

معظمها شبه أنبوبية الشكل لنقل الماء والمواد داخل النبات.

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

تحتوي على الكثير من اﻷلياف القادرة على اﻻنقباض واﻻنبساط.

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

تحتوي على العديد من البﻼستيدات الخضراء.

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

ت ُحاط بمواد مكونة من الكالسيوم والفسفور.

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

تمتاز بطولها وكثرة الزوائد ﻻستقبال الرسائل وإرسالها .

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

السؤال الثاني  ...رتب الكلمات التالية من اﻷصغر إلى اﻷكبر :

..................(١
............

معلم المادة :

....................(٢
..........

....................(٣
..........

......................(٤
........

 

اﻻﺳﻢ :

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :وصف الحيوانات حسب شكلها الخارجي وتركيبها الداخلي .

السؤال اﻷول  ...التماﺛل هو ترتيب أجزاء الجسم وفق نمط معين ويقسم إلى ﺛﻼﺛة أنواع هي :

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

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

السؤال الثاني  ...اذكر ﺛﻼﺛة من الخصائص المشتركة للحيوانات ؟

السؤال الثالث  ...الحيوانات اﻵتية من الﻼفقاريات صنيفها حسب مجموعتها ؟

معلم المادة :

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

 

اﻻﺳﻢ :

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ

المهارة المستهدفة  :تصنيف الحيوانات حسب شكلها الخارجي وتركيبها الداخلي .

السؤال اﻷول  ...أكمل مراحل التحول التالي في النحل ؟

السؤال الثاني  ...ما وظيفة اﻷعضاء التالية ؟

السؤال الثالث  ...اذكر مثال لكل مجموعة من الحيوانات التالية ؟

معلم المادة :



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

 

اﻻﺳﻢ :

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ

المهارة المستهدفة  :تصنيف الحيوانات حسب شكلها الخارجي وتركيبها الداخلي .

السؤال اﻷول  ...علل بعض الحيوانات من الفقاريات تسمى الحبليات .

السؤال الثاني  ...اكتب مثال لمجموعات الحيوانات التالية ؟

السؤال الثالث  ...اختار من المجموعة ] أ [ ما يناسب المجموعة ] ب [ .

السؤال الرابﻊ  ...الجلد في الزواحف وسيلة للتكيف اذكر اﺛنين من وظائفه ؟

معلم المادة :



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

 

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻻﺳﻢ :



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :مقارنة بين الطيور والثدييات في الشكل والتركيب والتكيف .

السؤال اﻷول  ...اذكر ﺛﻼﺛة من خصائص جسم الطيور للتكيف للطيران ؟

السؤال الثاني  ...تصنف الثدييات ] أ [ من حيث التغذية إلى :

................................(١
..

.................................(٢
.

................................(٣
..

] ب [ من حيث مراحل نمو الجنين :
)(١
...................
.

)(٢

)(٣

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

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

السؤال الثالث  ...اذكر سبب واحد لتعرض كثير من الحيوانات لﻼنقراض ؟

معلم المادة :

 

اﻻﺳﻢ :

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ

المهارة المستهدفة  :وصف طرق انقسام الخﻼيا للنمو أو التكاثر .

السؤال اﻷول  ...عرف التكاﺛر ؟

السؤال الثاني  ...قارن بين تكوين الخﻼيا الجسمية والخﻼيا الجنسية في اﻹنسان ؟

السؤال الثالث  ...اختار من المجموعة ] أ [ ما يناسب المجموعة ] ب [ .

D. N. A

معلم المادة :



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

 

اﻻﺳﻢ :

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :تمييز أنواع الصفات التي نحملها منها وراثية وأخرى مكتسبة .

السؤال اﻷول  ...عرف كل مما يلي ؟

السؤال الثاني  ...ﺿﻊ الكلمة المناسبة في الفراغات التالية .

عندما تكون معلومات زوجي الجينات متماثلة تسمى ............................
......................الذي يدرس كيفية انتقال الصفات الوراثية من اﻵباء إلى اﻷبناء .
الصفة التي تختفي في وجود الجينات السائدة تحددها .........................
عندما تكون نصف خﻼياه الجنسية سائد والنصف اﻵخر متنح تعتبر .....................
 ..................من الصفات الوراثية القابلة لﻼنتقال من اﻵباء لﻸبناء.
 .....................فيها يفرض أحد زوجي الجينات معلوماته ويطمس اﻵخر.
دورا هاما ً في طريقة ظهورها ؟
السؤال الثالث  ...اذكر اﺛنين من الصفات التي تلعب البيئة ً

................................................................................................. (١
................................................................................................. (٢

معلم المادة :

 

اﻻﺳﻢ :

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :تصنيف العوامل حولنا في البيئة إلى الحيوية و الﻼحيوية .

السؤال اﻷول  ...اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية .

 (١تفاعل المخلوقات الحية المختلفة مع بعضها ومع العوامل غير الحية .
]
 (٢أكبر نظام بيئي على اﻷرض وهو الجزء الذي تعيش فيه جميع المخلوقات الحية .
]
 (٣المخلوقات المكونة للجزء الحي من النظام البيئي .
]
 (٤التوازن بين العوامل الطبيعية والعوامل اﻷخرى الحيوية .
]
 (٥دراسة التفاعل بين المخلوقات الحية والمكونات غير الحية .
]
السؤال الثاني  ...عدد أربعة من العوامل الﻼحيوية في النظام البيئي ؟

................................................................................................ (١
................................................................................................ (٢
................................................................................................ (٣
................................................................................................. (٤
السؤال الثالث  ...اذكر مثال لتفاعل المخلوق الحي مﻊ المكونات غير الحية ؟

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

معلم المادة :

[
[
[
[
[

 

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻻﺳﻢ :



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :مقارنة الجماعات الحيوية من حيث الخصائص والعﻼقات الغذائية .

السؤال اﻷول  ...عرف كل مما يلي .

 (١الجماعة الحيوية ............................................................................ :
 (٢الموطن البيئي .............................................................................. :
 (٣السلسلة الغذائية ............................................................................. :
السؤال الثاني  ...تصنف المخلوقات في الجماعات الحيوية من حيث طريقة الحصول على

الغذاء إلى ثﻼثة أنواع هي :

................................(١
..

.................................(٢
.

................................(٣
..

السؤال الثالث  ...أكمل السلسلة الغذائية التالية بكائنات مناسبة ؟

السؤال الرابﻊ  ...ما معنى تدوير المواد ؟

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

معلم المادة :

 

اﻻﺳﻢ :

الصف  ١ :ﻣﺘﻮﺳﻂ

المهارة المستهدفة  :تصنيف المصادر الطبيعية والوعي في استخدامها .

السؤال اﻷول  ... ...اختار من المجموعة ] أ [ ما يناسب المجموعة ] ب [ .

معلم المادة :



الﺘاريخ ١٤ / / :هـ



هـ١٤ / / : الﺘاريخ

 

 ﻣﺘﻮﺳﻂ١ : الصف

: اﻻﺳﻢ

: معلم المادة

