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 الزابع الصف العلوم املادة

خ  اليوم  ضاعخان سمً إلاحابت  الخاٍر

  اضم الطالبت

 )                                         ( ركم الجلوص
 

 رقم السؤال
اسم املصححت  الدرحت املسخحقت

 وجوقيعها

اسم املزاحعت 

 وجوقيعها

اسم املدققت 

  وجوقيعها
ًا
 الدرحت كخابت الدرحت رققا

      السؤال  ول 

      السؤال الثاوي

      السؤال الثالث

      السؤال الزابع

      املجقوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املجقوع الكلي املقلكت العزبيت السعودًت 

 وسارة الخعليم 

 ..........إلادارة العامت للخعليم بقىطقت 

 40 

  هـ1443 – 1442الفصل الدراس ي الثاوي للعام الدراس ي  (الدور  ول )(العلوم)اخخبار مادة 

 ُيتبع
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 : الطساا  ألاا 

 :-ضعي كلمت صح أألا خطأ أمام العباراث . أ

ت الزخام          -1  (..........................)مً الصخور الىاٍر

 في طور املحاق        -2
ً
 (..........................)ًكون اللمز مضاء كامال

ختزن في باطً  رض هي املياه الجوفيت        -3
ُ
 (..........................)مياه ج

 (..........................)مً ضطح  رض الجباا ألااليابطت      % 70ٌغطي  -4

 (..........................)الحكاكت جحذر عىذما هُحك كطعت خشف بمعذن       -5

 (..........................)الطلطلت الغذائيت جحذر عىذما جخحذ ضلطلخين غذاء أألا أكثر     -6

 (..........................)البراكين ألاالشالسا ظواهز طبيعيت حغّير الىظام البيئي       -7

طمى الزي       -8
ُ
 (..........................)عمليت جوصيل املاء إلى التربت الشراعيت ح

 

 :-لىحصل على ضلطلت غذائيت (4 – 1)رجبي أركام الكائىاث الحيت الخاليت مً  . ب

 

 

 

 
 

 :اخخاري إلاحابت الصحيحت مما ًلي. أ: الطساا الثاوي

 : ىدما جخعزر الصور للحزارة واللضغ ًيخت  عنا  صور  -1

 رخاميت -د رسوبيت -ج مخحولت -ب هاريت -أ

 :مخلوقاث حيت ال حسخطيع صىع غذائنا بىفسها -2

 فطزياث -د محلالث -ج مىخجاث -ب مستنلكاث -أ

 :جحخوي  لى كقيت قليلت مً  مالح -3

 مياه بحار -د مياه  ذبت -ج مياه املحيطاث -ب مياه مالحت -أ

 :جخكون املجقو ت الشقسيت مً -4

  كوكب20 -د  كواكب10 -ج  كواكب8 -ب  كواكب5 -أ
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 حزم كزوي ًدور حول الشقس -5

 الىيزك -د الققز -ج الكوكب -ب الىجم -أ

 :حفزة في باطً  رر جصل إلى املياه الجوفيت -6

 البحز -د السيول  -ج الصشان -ب البئر -أ

 : صز هاري صلب ًقاوم الخجويت والخعزيت -7

 الطباشير -د الجزاهيت -ج الحجز الجيري  -ب الزخام -أ
 

 :حذدي هواجج الظواهز الخاليت. ب

 (................................................)دألاران  رض حوا محورها      -1

 (................................................)دألاران اللمز حوا  رض      -2

 (................................................)عىذما ًلع اللمز بين الشمظ ألا رض    -3

 :الطساا الثالث

 :اكخبي املصطلح العلمي املىاضب للعباراث الخاليت . أ

 (................................................)كزة مً الغاساث الطاخىت ًيبعث منها ضوء ألاحزارة     -1

كل الصخور      -2
ّ
ش
ُ
 (................................................)مادة طبيعيت غير حيت ح

 (................................................)اخخفاء أألا عذم ألاحود أفزاد الىوع كلها      -3

 (................................................)خط حليلي أألا ألاهمي ًذألار حوله الجطم      -4

 (................................................)هي اضخجابت الحيوان للخغّير الحادر في بيئخه     -5

 (................................................)إضافت أشياء ضارة إلى املاء ألاالهواء ألاالتربت      -6

 (................................................)صزاع بين املخلوكاث الحيت على الطعام ألااملاء     -7
 

غّير الىاص الىظام البيئي؟ . ب ٌُ  كيف 

1- ......................................................................................................... 

2- ......................................................................................................... 

3- ......................................................................................................... 
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 :الطساا الزابع

 مً .أ 
ً
 :أعطي مثاا على كال

 (................................................)حيوان ُمحلل         -1

 (................................................)حيوان ُمهذد باألهلزاض        -2

 (................................................)كوكب مً الكواكب الخارحيت       -3

 (................................................)هوع مً أهواع املعادن        -4

 (................................................)طور مً أطوار اللمز        -5
 

ت حطب ما هو مطلوب في الجذألاا .ب ت ألاالغاٍس  :كاروي بين الكواكب الصخٍز

 الكواكب الخارحيت الكواكب الذاخليت ألاحه امللارهت

   عذد الكواكب

   أكبرها

   ضبب الدطمّيت

 : عللي ملا ًلي. ج

عذ اللمز جابًعا لألرض؟. أ ٌُ 

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

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

 مً رألااد الفضاء؟- 2
ً
 ًخم إرضاا مطابير الفضاء الضدشكاف الكواكب بذال

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

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

 

 

 اهتهذ  ضئلت

 مع جمىياحي بالخوفيم

علمت
ُ
 /امل

 

 

10 

 

 


