


 1الصفحة  

 

 هـ1444العام الدراسي   األول(الدراسي  )الفصلأسئلة االختبار النهائي 

 ............................................ رقم الجلوس: .............................................. اسم الطالبة:
 

 

 ول: السؤال األ

 

 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 . إدارة تعليم ........................

 . مدرسة ............................

 
 أول متوسط :  الصف 
 : علوم المادة   

  ساعتانالزمن   : 
 4عدد الصفحات : 

 هـ 1444التاريخ  :       /         /  

رقم 
 السؤال  

 المدققة  المراجعة  المصححة  الدرجة التي حصلت عليها الطالبة 

 كتابة  رقًما  

      رال غيفقط                   األول 

 ر ال غيفقط   الثاني  

 ر ال غيفقط   الثالث 

 ر ال غيفقط   الرابع 

 ر ال غيفقط   المجموع 

 ( أمام العبارة الصحيحة و )      ( أمام العبارة الخاطئة:   )  )أ( ضعي عالمة 

 )            (  . أول خطوات الطريقة العلمية هي المالحظة .1

 )            (  .النماذج تتغير بتطور المعرفة العلمية .2

 )            (  .عندما يكون التسارع والسرعة بنفس االتجاه فإن السرعة تقل .3

 )            (  تساوي مجموعهما.إذا أثرت قوتان في المقدار متعاكستان في االتجاه فإن القوة المحصلة   .4

 )            (  اتجاه قوة االحتكاك عكس اتجاه الحركة  .5

 )            (  كلما زادت كتلة الجسم زاد قصوره الذاتي  .6

 )            (  الصلبة إلى السائلة بدرجة الغليان تسمى درجة الحرارة التي تحل المادة من الحالة   .7

 )            (  من الدالئل على حدوث تغير كيميائي تصاعد الغازات  .8

 )            (  اكتشف العالم طومسون إلى أن معظم حجم الذرة فراغ .9

 )            (  . يطلق على المادة التي تتكون من نوع واحد من الذرات بالعنصر 10

10 
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 2الصفحة  

  اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي: :ثاني  السؤال ال

 

 علم يهتم بدراسة المخلوقات الحية وطرائق ارتباطها معًا؟  -1

 الطبيعيةالعلوم  ▢ علم الفضاء   ▢ علم األرض  ▢ علم األحياء   ▢

 خريطة الطقس في التلفاز تُعد مثااًل على النماذج؟  -2

 العلمية  ▢ الفكرية   ▢ حاسوبية ال ▢ المادية   ▢

 سرعة الجسم عند لحظة معينة زمنية معينة تسمى بـ؟ -3

 المتوسطة  السرعة  ▢ لحظية السرعة ال ▢ السرعة المتجهة  ▢ التسارع  ▢

 يقاس الشغل بوحدة؟ -4

 جول  ▢   نيوتن ▢ 2م / ث  ▢ م / ث ▢

 مثااًل على الخواص الفيزيائية؟ ال يعدأي مما يلي  -5

 الكثافة   ▢ االشتعال  ▢ كتلة  ال ▢ اللون  ▢

 في التغير الكيميائي يكون مجموع كتل المواد الناتجة .................. لمجموع كتل المواد المتفاعلة.  -6

 ال يتغير   ▢ أكبر  ▢  مساوي ▢ أقل  ▢

 السالبة في الذرة هي؟الجسيمات ذات الشحنة  -7

 النواة  ▢ النيوترونات  ▢ بروتونات ال ▢ لكترونات اإل ▢

 مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات في نواة الذرة يسمى بـــ؟  -8

 النظائر  ▢ ذريالعدد ال ▢ كتلي العدد ال ▢ الكتلة الذرية   ▢

 أي مما يلي يعد مثااًل على اآللة المركبة؟  -9

  البكرة  ▢ العلب مفتاح  ▢ العتلة   ▢ البرغي  ▢

 عوامل يتم ضبطها أثناء التجربة وال تتغير تسمى بــ؟  -10

 الثوابت  ▢ الضوابط ▢ العامل المستقل ▢ العامل التابع  ▢

 ساعات فكم تبلغ سرعتها المتوسطة؟  3كم في  1350تقطع طائرة  -11

 كم/ساعة  4500 ▢ كم/ساعة  450 ▢ كم/ساعة   45 ▢ كم/دقيقة45 ▢

 كيميائي؟ أي مما يلي يعد مركب  -12

▢ H ▢ O2H ▢ Na ▢ Ca 
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 3الصفحة  

 السؤال الثالث: أكملي الفراغات التالية من بين القوسين

 

 -السطح المائل  -القصور الذاتي   -ة الذر   -الخاصية الفيزيائية - الفلزات   -المتجانس الغير  المخلوط –) الكثافة  

 الخاصية الكيميائية ( -العلوم  -الفرضية -البيانات 

 

 

 أجيِب عن األسئلة التالية:  السؤال الرابع:

 :حسب المطلوب منك )أ( قارني 

 

 القانون العلمي  وجه المقارنة  النظرية العلمية

  التعريف  

 المادة السائلة   وجه المقارنة  المادة الصلبة  

  حركة الجسيمات  

 

 

 

 .............................  طريقة لتعلم المزيد حول العالم الطبيعي.  .1

 .............................  تخمين لجواب أو تفسير منطقي محتمل يعتمد على معرفتك ومالحظتك.  .2

 .............................  معلومات يتم تجميعها أثناء البحث العلمي من خالل المالحظات.  .3

 .............................  ميل الجسم إلى مقاومة إحداث تغيير في حركته.  .4

 .............................  سطح منحدر يمكنك من رفع جسم ثقيل بقوة أقل من قوة رفعه رأسيًّا. .5

 .............................  خاصية المادة التي يمكن قياسها أو مالحظتها دون حدوث تغير في المادة األصلية. .6

 .............................  أصغر جزء من المادة وتتكون من البروتونات والنيوترونات واإللكترونات.  .7

 .............................  متماثلة في الخواص.  رمخلوط يمكن التمييز بين مكوناته وتكون أجزاؤه غي .8

 ............................  عناصر موصلة جيدة للحرارة والكهرباء وقابلة للطرق والسحب.  .9

 ............................  الحجوم.كتلة المادة الموجودة في وحدة  .10
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 4الصفحة  

 نيوتن؟  6متر بقوة  200)ب( ما مقدار الشغل الذي يبذله متسابق أولمبي أثناء ركضه مسافة  

 

 

 

 

 

 

 :المطلوب أكملي الجدول )ج( أمامك عنصر من عناصر الجدول الدوري 

 

 

 

 

 اسم العنصر: 
 
 
 
 
 
 
 

 رمز العنصر: 

 العدد الذري:

 الكتلة الذرية: 

 انتهت األسئلة ولله الحمد

 مع تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح

 معلمة المادة



 1الصفحة  

 

 هـ1444العام الدراسي   األول(الدراسي  )الفصلأسئلة االختبار النهائي 

 ............................................ رقم الجلوس: .............................................. اسم الطالبة:
 

 

 ول: السؤال األ

 

 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 . إدارة تعليم ........................

 . مدرسة ............................

 
 أول متوسط :  الصف 
 : علوم المادة   

  ساعتانالزمن   : 
 4عدد الصفحات : 

 هـ 1444التاريخ  :       /         /  

رقم 
 السؤال  

 المدققة  المراجعة  المصححة  الدرجة التي حصلت عليها الطالبة 

 كتابة  رقًما  

      رال غيفقط                   األول 

 ر ال غيفقط   الثاني  

 ر ال غيفقط   الثالث 

 ر ال غيفقط   الرابع 

 ر ال غيفقط   المجموع 

 ( أمام العبارة الصحيحة و )      ( أمام العبارة الخاطئة:   )  )أ( ضعي عالمة 

 )            (  . أول خطوات الطريقة العلمية هي المالحظة .1

 )            (  .النماذج تتغير بتطور المعرفة العلمية .2

 )            (  .عندما يكون التسارع والسرعة بنفس االتجاه فإن السرعة تقل .3

 )            (  تساوي مجموعهما.إذا أثرت قوتان في المقدار متعاكستان في االتجاه فإن القوة المحصلة   .4

 )            (  اتجاه قوة االحتكاك عكس اتجاه الحركة  .5

 )            (  كلما زادت كتلة الجسم زاد قصوره الذاتي  .6

 )            (  الصلبة إلى السائلة بدرجة الغليانالمادة من الحالة  ولتسمى درجة الحرارة التي تح .7

 )            (  من الدالئل على حدوث تغير كيميائي تصاعد الغازات  .8

 )            (  اكتشف العالم طومسون إلى أن معظم حجم الذرة فراغ .9

 )            (  . يطلق على المادة التي تتكون من نوع واحد من الذرات بالعنصر 10

10 

 تابع



 2الصفحة  

  اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي: :ثاني  السؤال ال

 

 علم يهتم بدراسة المخلوقات الحية وطرائق ارتباطها معًا؟  -1

 الطبيعيةالعلوم  ▢ علم الفضاء   ▢ علم األرض  ▢ علم األحياء   ▢

 خريطة الطقس في التلفاز تُعد مثااًل على النماذج؟  -2

 العلمية  ▢ الفكرية  ▢ الحاسوبية  ▢ المادية   ▢

 سرعة الجسم عند لحظة معينة زمنية معينة تسمى بـ؟ -3

 متوسطة  السرعة ال ▢ لحظيةالسرعة ال ▢ السرعة المتجهة  ▢ التسارع  ▢

 يقاس الشغل بوحدة؟ -4

 جول  ▢ نيوتن  ▢ 2م / ث  ▢ م / ث ▢

 مثااًل على الخواص الفيزيائية؟ ال يعدأي مما يلي  -5

 الكثافة   ▢ االشتعال  ▢ الكتلة  ▢ اللون  ▢

 في التغير الكيميائي يكون مجموع كتل المواد الناتجة .................. لمجموع كتل المواد المتفاعلة.  -6

 ال يتغير   ▢ أكبر  ▢ مساوي ▢ أقل  ▢

 السالبة في الذرة هي؟الجسيمات ذات الشحنة  -7

 النواة  ▢ النيوترونات  ▢ البروتونات  ▢ اإللكترونات  ▢

 مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات في نواة الذرة يسمى بـــ؟  -8

 النظائر  ▢ الذريالعدد  ▢ الكتلي العدد  ▢ الكتلة الذرية   ▢

 أي مما يلي يعد مثااًل على اآللة المركبة؟  -9

  الرافعة  ▢ مفتاح العلب  ▢ البكرة ▢ البرغي  ▢

 عوامل يتم ضبطها أثناء التجربة وال تتغير تسمى بــ؟  -10

 ابت ثوال ▢ ضوابط  ال ▢ العامل المستقل ▢ العامل التابع  ▢

 ساعات فكم تبلغ سرعتها المتوسطة؟  3كم في  1350تقطع طائرة  -11

 كم/ساعة  4500 ▢ كم/ساعة  450 ▢ كم/ساعة   45 ▢ كم/دقيقة45 ▢

 كيميائي؟ أي مما يلي يعد مركب  -12

▢ H ▢ O2H ▢ Na ▢ Ca 
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 3الصفحة  

 السؤال الثالث: أكملي الفراغات التالية من بين القوسين

 

-البيانات   -السطح المائل  -القصور الذاتي  -ة الذر   -الخاصية الفيزيائية -الفلزات  -المخلوط المتجانس  -) الكثافة  

 الخاصية الكيميائية (  -العلوم  - الفرضية 

 

 

 أجيِب عن األسئلة التالية:  السؤال الرابع:

 :حسب المطلوب منك )أ( قارني 

 

 القانون العلمي  وجه المقارنة  النظرية العلمية

تفسير سلوك أو نمط معين تم مالحظته في 
 ي العالم الطبيع 

 سلوك أو نمط معين في الطبيعةقاعدة تصف  التعريف 

 المادة السائلة   وجه المقارنة  المادة الصلبة  

 حركة الجسيمات  تتحرك الجسيمات حركة اهتزازية  
مات المادة يتتحرك بسرعة أكبر من جس

 الصلبة  

 

 

 

 .............................  طريقة لتعلم المزيد حول العالم الطبيعي.  .1

 .............................  تخمين لجواب أو تفسير منطقي محتمل يعتمد على معرفتك ومالحظتك.  .2

 .............................  معلومات يتم تجميعها أثناء البحث العلمي من خالل المالحظات.  .3

 .............................  ميل الجسم إلى مقاومة إحداث تغيير في حركته.  .4

 .............................  سطح منحدر يمكنك من رفع جسم ثقيل بقوة أقل من قوة رفعه رأسيًّا. .5

 .............................  خاصية المادة التي يمكن قياسها أو مالحظتها دون حدوث تغير في المادة األصلية. .6

 .............................  أصغر جزء من المادة وتتكون من البروتونات والنيوترونات واإللكترونات.  .7

 .............................  مخلوط يمكن التمييز بين مكوناته وتكون أجزاؤه غي متماثلة في الخواص.  .8

 ............................  عناصر موصلة جيدة للحرارة والكهرباء وقابلة للطرق والسحب.  .9

 ....................... .....  كتلة المادة الموجودة في وحدة الحجوم. .10
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 العلوم

 الفرضية  

   البيانات 

   القصور الذاتي

   السطح المائل 

     الخاصية الفيزيائية

     الذرة

    وط المتجانس المخل

    الفلزات

    الكثافة  



 4الصفحة  

 نيوتن؟  6متر بقوة  200)ب( ما مقدار الشغل الذي يبذله متسابق أولمبي أثناء ركضه مسافة  

 متر  200المعطيات: المسافة : 

 نيوتن   6القوة :             

 المطلوب : الشغل : ؟           

 القوة  ادلة الشغل: المسافة  مع

                : 200 6 

 جول  1200:                 

 

 :المطلوب أكملي الجدول )ج( أمامك عنصر من عناصر الجدول الدوري 

 

 

 

 

 الصوديوم اسم العنصر:
 
 
 
 
 
 
 

 Na  رمز العنصر: 

 11 العدد الذري:

 22.9  الكتلة الذرية:

 انتهت األسئلة ولله الحمد

 مع تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح

 معلمة المادة



   
 

1 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 نطقة مكة المكرمة بمإدارة التعليم 

 مدرسة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 علوم  :  المادة

 األول :  فصل الدراس  ال

  :  صف ال

 ساعتان  :   الزمن

 1443   :  السنة الدراسية 
 

 

  رقم الجلوس   اسم الطالب 

     

   األول السؤال  رقم السؤال
 المجموع  رابع السؤال ال السؤال الثالث  السؤال الثان 

      الدرجة 

ن باهلل عىل األسئلة التالية ب أج  مستعي 

  ورقة اإلجابة:   األول: السؤال 
 ظلل اإلجابة الصحيحة فن

 ؟  في حل المشكالتللبحث  أي مما يلي يمثل الخطوة األولى  .1

 اختبار الفرضية  د الفرضية وضع  ج االستنتاج ب  تحديد المشكلة  أ

 هو :  يتغير في التجربة  العامل الذي ال .2

 الفرضية  د المتغير التابع  ج المتغير المستقل ب  الثابت أ

 ؟  ئلة باختبار الفرضيةما نوع البحث الذي يجيب عن األس .3

 البحث التقني د البحث التحليلي  ج البحث الوصفي  ب  البحث التجريبي أ

 هي :  ة وهي المسببة للدمارالزلزالية وأقلها سرعأطول الموجات  .4

 الموجات السطحية  د الموجات الجامعية  ج الموجات الثانوية  ب  الموجات األولية  أ

 هي :  موجات زلزالية مائية تكونت بفعل حدوث زلزال تحت المحيط .5

 التسونامي د الموجات السطحية  ج الموجات الثانوية  ب  الموجات األولية  أ

 م   300إلى يصل ارتفاعه تقريباً هو بركان صغير نسبياً  .6

 البراكين المخروطية  د البراكين المركبة  ج البراكين العامودية ب  براكين الدرعيةال أ

 : أسفل الستار طبقة لدنة تسمى  .7

 الغالف المائع د يالغالف المائ  ج الغالف القشري  ب  الغالف الصخري  أ

 ويمنع بعضها يسمح بدخول بعض الموادو وظيفته النفاذية االختيارية   .8

 السيتوبالزم د الغشاء البالزمي ج النوية ب  النواة أ

 يسمى : عبر الليبيدات في الغشاء البالزمي إنتقال الماء .9

 النقل النشط  د الخاصية االسموزية  ج اإلنتشار المدعوم ب  اإلنتشار أ

 : يسمى  الجزيئات في مادة ما في مكانين عددعندما يتساوى  .10

 يلعمة د اتزان ج تخمر ب  أيض أ

 ع غذائها بنفسها هي : مخلوقات قادرة على صن  .11

 وحيدة الخلية  د منتجات ج مستهلكات ب  محلالت  أ

 هي :  األكسجيندون الحاجة إلى ة في جزيئات السكر  عملية يتم من خاللها الحصول على الطاقة المختزن  .12

 التنفس الخلوي  د التخمر ج اإلخراج الخلوي  ب  البلعمة أ

 :  ة هو الطور في دورة الخلي الذي تنفصل فيه الكروماتيدات  ورالط .13

 النهائي  د اإلنفصالي ج التمهيدي ب  البيني  أ

 ؟ تنقسم أبدا خاليا الجسم التي الا هي م .14

 خاليا الشعر د الخاليا العصبية ج خاليا الدم البيضاء ب  خاليا الجلد  أ

 :  عن طريقيتكاثر حيوان الهيدرا الجنسياً  .15



   
 

2 

 خصاب اإل د التبرعم  ج التجدد ب  اإلنشطار  أ

 

 يسمى :  بصورة أزواج يمتاز بوجود القواعد النتروجينيةجزئ حلزوني  .16

 ميتوكندريا ال د الرايبوسومات  ج DNA ب  RNA أ

 ؟  DNAوال توجد في   RNAالتي توجد في  ما القاعدة النتروجينية .17

 السايتوسين د الجوانين ج اليوراسيل  ب  دنين األ أ

 بسبب األشعة السينية أو ضوء الشمس أو المواد الكيميائية تسمى :  DNAانحرافات تحدث أحيانا أثناء عملية نسخ  .18

 الكروموسومات  د األحماض األمينية ج الطفرة  ب  الوراثة  أ

 :  هي وتخفي تأثير الصفة األخرى  تظهرالصفة التي  .19

 الهجين د الجين المتنحي ج الجين السائد ب  الطفرة  أ

 للصفة الوراثية يسمى : المظهر الخارجي  .20

 الجينات الغير متماثلة د الجينات المتماثلة ج الطرز الشكلية  ب  الطرز الجينية أ

 

 

  :  
 ظلل حرف )ص ( إذا كانت اإلجابة صحيحة، وحرف ) خ ( إذا كانت العبارة خاطئة:  السؤال الثان 

 خطأ صح السؤال 

 خ ص طريقة لفهم العالم من حولنا  العلم .1

 خ ص حياتك أكثر راحة إلى تقنيات تجعل   الجديدة افاتاالكتش تؤدي  .2

 خ ص  تكون صحيحة الفرضية دائما   .3
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 انتهت األسئلة 

 وفقك هللا وسدد عىل درب الخير خطاك

 : ك معلم

 


