
 وزارة التربية

 مديرية العلوم والتكنولوجيا

 التفتيش على تدريس العلوم والتكنولوجيا

 
 

 0     بة صيغ – 2102 ايار, السابع امتحان المفتش المركز للصف 
 

 

     

 

 المفتش المركز للعلوم والتكنولوجيا امتحان

 للصف السابع

 صيغة ب

 

32010//5/ 

 

 : ____________________________اسم الطالب/ة

 

 : ________________________________الصف

 

 : ____________________________معلم الموضوع

 !  بالنجاح

 

 

 

 

 

 

 

                          

 عالمة االمتحان__________
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 ,طالبنا االعزاء

عمليات تغيير في ,  صفات واستعماالت المواد, االجسام : تعلق بالمواضيع التاليةامامكم اسئلة ت

التنوع  ;الخلية ; تحوالت وحفظ, انواع الطاقة, المبنى الجسيمي  - مبنى المادة , المادة

 . النقل – أجهزة وعمليات في المخلوقات الحية , البيولوجي

 

  

  دقيقة. 09مدة االمتحان 

 تحان بتمعن واجيبوا عليها بانتباهاقرأوا اسئلة االم . 

 في بداية كل موضوع, يظهر . انتبهوا لكون االسئلة مصَّنفة بحسب المواضيع المختلفة

 عّنوان الموضوع.

  انتبهوا لهذه الكلمات, بعض الكلمات المهمة في بعض االسئلة  التشديد علىتّم . 

 تبوا االجابة في المكان المخصص اك, في االسئلة الكتابية حيث ُيْطَلب مّنكم تدوين االجابة

 .لذلك

 اختاروا , في االسئلة التي ُيْطَلب مّنكم فيها اختيار االجابة الصحيحة من بين عدة اجابات

 اال اذا طلب مّنكم غير ذلك. اختاروا االجابة واحيطوها االجابة وضعوا دائرة حولها.

 قوموا بمحي الدائرة, اذا اردتم تصحيح اجابتكم (او اشيروا ب-X ,) وضعوا دائرة حول

 االجابة الصحيحة.

 اجابة خاطئة سيتم اعتبار االجابة, عّند احاطة اكثر من اجابة واحدة"." 

 

 

 افحصوا اجاباتكم جيدا وصححوا ما يحتاج تصحيحا قبل تسليم ورقة االمتحان

 !  بالنجاح
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 المواد صفات واستعماالت :األولموضوع ال
 

تحافظ على حرارة البيتزا عّند  إرسالها  )علب تغليف(إنتاج رزم خاصة  زٍمُر طلب مخبز بيتزا من مصّنِع.1 

 ألجل ذلك قام مهّندسو المصّنع بالتجربة التالية :. إلى البيوت

يمكّنها أن تالئم طلب التي كل نوع مصّنوع من مادة مختلفة عن األخرى و ,أنتجوا ثالثة أنواع من الرزم 

 مقياس داخل الرزمة  واوضعكذلك و ,د خرجت لتّوها من الفرنق ,المخبز. وضعوا في كل رزمة بيتزا حارة

وهي مغلقة رزمة الحرارة في كل  درجةمقياس ية كل رزمة بشكل محكم مع إمكانية رؤ تَقغِلا .لدرجة الحرارة

 ) دون الحاجة لفتحها(.

 أمامكم نتائج القياسات التي تم الحصول عليها   

 

 __________________________ ت المادة تطرقوا في إجابتكم إلى صفا? هدف التجربةماذا كان  .أ 

_________________________________________________________________ 

 ? __________________________________________في التجربة  المؤثر العاملماذا كان  .ب 

 _____? _____________________________________في التجربة المتأثر العاملما ذا كان  .ج 

: في التجربة ثابتين يجب أن نحافظ عليهماعاملين أذكروا  .د 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

الرزم إلرسال صواني  مة إلنتاجهي االكثر مالئالمواد المفحوصة بين تمعّنوا في الجدول واكتبوا أي من  .ه 

 _______________________________________________البيتزا إلى البيوت. 

 ______________________________________________________فسروا اختياركم .

_________________________________________________________________ 

 
    :بواسطة مقدح)نكِون فيه ثقب(  حائط من الباطونرق لكي نّنجح في أن نخت .2

 .الباطون  صالبة صالبة أكبر من تكون ذاتيجب أن  مّنها المقدحع ِّنُصالمادة التي  .أ 

 مّنها المقدح.ع ِّنُصالمادة التي صالبة يجب أن يكون الباطون ذا صالبة  أكبر من  .ب 

 .مّنها المقدح  عِّنُصيجب أن تكون كثافة الباطون أكبر من كثافة المادة التي  .ج 

 .الباطون  كثافةيجب أن تكون ذات كثافة أكبر من  مّنها المقدح عِّنُصالمادة التي  .د 

 درجة الحرارة 
                   

 ادة المصنوعة منها الرزمةالم

درجة الحرارة في الرزمة 
 عند إدخال البيتزا

 (درجات مئوية)

 03 بعد درجة الحرارة في الرزمة
 إدخال البيتزا من دقيقة 

 (درجات مئوية)

 01 01  مادة أ

 31 01  مادة ب

 01 01                مادة ج
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حديدا سائال في قوالب وبّردوه حتى تصّلب )تحول إلى وا ُبَص, في مصّنع إلنتاج أدوات عمل من حديد. 3

 .   صلب(

 : التاليين القولين من كل في بدائرة الصحيحة اإلجابة أحيطوا .أ 

 .السائل الحديد حجم مقارنة مع   يتغّير لم/   صغر/  كبر    الصلب الحديد حجم .1

 .كتلة الحديد السائل مقارنة مع   لم تتغّير/   صغرت/    كبرت   كتلة الحديد الصلب . 2

 

  ?الّصلب الحديد لكثافة حدث ماذا .ب 

 .كثافة الحديد السائل  مع مقارنة  لم تتغّير/    صغرت/    كبرت:  اإلمكانّية الصحيحة أحيطوا

 .  بين الكتلة والحجمتطرقوا في إجابتكم للعالقة    .اختياركم عّللوا

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
  

 . 3سم 3111 )قّنيّنة( فارغة حجمها  إلى زجاجة 3سم 011 حجمها  نقلوا غازَا من حقّنة .4

 ?   القّنيّنة() ما هو الحجم الذي احتّله الغاز في الزجاجة

 3سم 011 .أ 

3سم 3111 .ب 
 

3سم 0111 .ج 
 

3سم 3011 .د 
 

 

  .كتلة السكاكر التي في داخله مسّجل)قطع حلوى( سكاكر على كيس أ. .   0

 ?  كتلة السكاكر  يدل على من اآلتيأي 

 ملل 011 .أ 

 غرام 011 .ب 

 لتر 5.0 .ج 

 3سم /غرام 1.0 .د 

 

 . السكاكر بعض معهم وأخذوا القمر إلى سافروا فضاء رواد . ب

 جملة كل في الصحيحة اإلجابة أحيطوا ?القمر سطح على للسكاكر سيحدث ماذا

 .ال يتغّير /   يصغر/     يكبر          وزن السكاكر (1

  .تغّيرال ت/    تصغر/    تكبر            كتلة السكاكر (2

 ___________________________________________________ :2عّللوا إجابتكم للبند 

_________________________________________________________________ 
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 تغّيرات في الماّدة – موادال: الثانيموضوع ال
 

 . ائل السمن العطر  ةرّش إلى الهواء قطرات صغيرُت, .عّندما نرّش العطر6

 ?أي عمليتان تحدثان في العطر حتى تصل رائحته إلى أنوفّنا

 ____________________  العملّية األولى .أ 

 ______________________ الثانيةالعملّية  .ب 

 

 .الجسيمي المبنى – لموادا: موضوع الثالثال

 

ترمز الّنقاط في . هواء من داخلهامن ال جزءقد تم سحب ( د  - أ)  توضيحّية ألربع زجاجات  ات أمامكم رسوم  أ.  7

 .إلى جسيمات الهواء  ةالتوضيحي اتموالرس

 

     زجاجة د               زجاجة ج               زجاجة ب              زجاجة أ                                  

 

 . الّسحب عملّية بعد ةالزجاج في بقيت التي الهواء جسيمات الصحيح بالشكل يصف الذي الرسم أحيطوا .1

 ___________________________________.  ___الجسيمي المبنىنموذج  حسب اختياركم عّللوا .2

______________________________________________________________________  

 

 الزجاجة بتسخين قاموا ذلك بعد, معدنية نقود قطعة بواسطة بالهواء مملوءة( قّنيّنة) زجاجةفوهة  التالميذ أغلق. ب

 .للخارج (القّنيّنة) الزجاجة فتحة من الّنقود طعةق"طارت" اندفعت  التسخين من قليلة دقائق مرور  وبعد (,القّنيّنة)

 .المبنى الجسيمي نموذجبحسب الظاهرة فّسروا 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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 أثّناء عمليةالذي أمامكم درجة حرارة الماّدة  البياني الّرسميصف . دقيقة  05لمّدة   صلبةسّخن باحثون ماّدة  .8

 . ه  –م الرسم إلى المراحل المبّيّنة باألحرف أ َسْقُي . التسخين

 :تمّعّنوا في الرسم وأجيبوا عن األسئلة الّتالية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 :  في كل مرحلة من المراحل التاليةما هي حالة الماّدة  .أ 

 ____________.  هفي المرحلة ____________ ج في المرحلة____________    أفي المرحلة 

 

 .أحيطوا اإلجابة األصح? قوى التجاذب بين الجسيمات هي األقوى تكون  في أي مرحلة .ب 

 ج المرحلة(     2  د المرحلة (1

 أ المرحلة(     0  ب المرحلة (1

 ___________________________?  الماّدة حرارة درجة تتغّير لم البياني الرسم بحسب مراحل أي في .ج 

 ____________________.  ______د المرحلة خاللللمادة  يحدث ام الجسيميلّنموذج ا بمساعدة فّسروا .د 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ة 
ر
را

ح
ة 

ج
ر
د

(م)
 

 (بالدقائق)الزمن 

 درجة حرارة المادة أثناء عملية التسخين

 مرحلة أ     

 مرحلة ب

 مرحلة ج

 مرحلة د

 مرحلة ه
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 تحّوالت وحفظ, أنواع الطاقة: موضوع الرابع ال
 

 : االمكانّية الصحيحة أحيطوا . أ .9

 , تكبر /   تصغر   قطرات الماء لحركة الطاقة  -المطر يسقط عّندما 

 .تكبر/   تصغر  وطاقة ارتفاعها 

 __________________________________ . قانون حفظ الطاقةب. عّللوا إجابتكم مع التطّرق إلى 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 .تتوقف عن الّسير وتركن )تصّف(, الجبل إلى أعلى الصعودتبدأ في ,  يسّيارة تسافر على شارع مستو.01

 .  لسفر حتى التوّقفالتي حدثت خالل ا تحّوالت الطاقةأكملوا مخّطط المستطيالت الذي أمامكم بحيث يصف 

 

  

 في أعلى الجبلللسّيارة الواقفة                 يتومساٍلشارع الللسّيارة خالل السفر على     للسّيارة )في الوقود( قبل الّسفر  

 

  الطاقة فيالتحوالت  تصف التالية المخططات .55

 

 

 أي االحداث التالية مّناسب للوصف المعروض في المخططات أعاله؟

 .الشارع في البيوت سطوح علىوالمتراكم  الساقط الثلج .أ 

 .صعد نحو القمةيّنزلق نحو األسفل ومرة ثانية يصعد نحو االعلى ,ي قطار الجبال .ب 

 .(نحو األمام) أفقي بشكل قذفه تم طائر صحن .ج 

 .ارتفاع قصىالى أ ووصلت لألعلى فتِذُق سلة كرة .د 

___________ֹ ___________ ___________ 

 طاقة ارتفاع

 
 حركة طاقة
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   : الخلية مبنى ووظيفة الخامسموضوع ال
 

المسؤولة عن  ضيات الخليةُعواجزاء من الخلية/ئمة التي أمامكم عمليات التي تحدث في الخلية تعرض القا ./5

 .هذه العمليات

 او اسم العملية الّناقصة /جزء الخلية في الجدول اسم الُعضي ا ااكملو

 ضي الخلية المسؤول عن العمليةُع/جزء الخلية العملية التي تحدث في الخلية

 غشاء الخلية  . أ

  عملية التركيب الضوئيتّنفيذ  . ب

  مراقبة عمليات في الخلية . ج

  خزن الماء والمذابات . د

 

  ما الفرق بين خاليا نبات الّنرجس وبين خاليا الضفدع ؟  نبتة الّنرجس والضفدع هما كائّنان حيان. .51

 فقط في خاليا الّنرجس يوجد نواة خلية .أ 

 سيتوبالزمافقط في خاليا الّنرجس يوجد  .ب 

 يوجد بالستيدات خضراء فقط في خاليا الضفدع .ج 

 جدار خليةيوجد  ّنرجسفقط في خاليا ال .د 

 

 الموضوع السادس: التنوع البيولوجي

 :الحيوانات من لقائمة جواد عرضها التي التصّنيف نتائج أمامكم الذي الجدول يعرض. أ .51

0. 

 

2. 

 سمكة

 عصفور

 فأر

 أفعى

 العلجوم

 عّنكبوت

 ذبابة

 فراشة

 سرطان

 قّنديل البحر

 

 .ا عّنوانَا مّناسبا لكل عمود في الجدولوسجلوحسبها التي صّنف جواد الحيوانات  الصفة() لميزةفكروا با
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 الحيوانات. من لفئات مختلفة  )صفات( يعرض الجدول الذي أمامكم ميزاتب . 

 .(حدةمّناسبة ألكثر من فئة وا ميزاتمن الممكن أن يكون هّنالك ) . ةّناسبمية  فئة أو فئات ألبجانب كل ميزة أشيروا 

 

 

 جهاز النقل – الموضوع السابع: عمليات وأجهزة في المخلوقات الحية

 في االوراق كل جففت لقد. الخفية نبتة من وراقأ غرام 02-و الصفير نبتة من وراقأ غرام 02 ايّناس قطفت .51

 .الكتلتين بين الفرق وحسبت الجافة االوراق كتلة قاست ذلك وبعدلّنفس المدة الزمّنية  الفرن

 أمامكم نتائج القياسات:

 

 .أعاله الجدول في  ج,  أ عمودين  ال في الّناقصة العّناوين أكملوا . أ

 :أعاله الجدول في(  د)  العمود في المعروضة المعطياتتعرض  . ب

 .الخفية نبتة و لصفيرا ةنبتأوراق  في الماء كتلة .1

 .والخفية الصفير نبتتي وراق أ في الجافة المواد كتلة .0

 قبل بدء التجربة. الخفية ونبتة الصفير نبتة أوراق كتلة .3

 .بعد التجفيف الخفية ونبتة الصفير نبتة أوراق كتلة .4

 ________________________________ ايّناس؟ فحوصات نتائج من االستّنتاج يمكن ماذا . ج

_________________________________________________________________  

 

 الفئة

 )الصفة( الميزة
 ثدييات أسماك زواحف برمائيات

     تبدأ حياتها في الماء وتكمل دورة حياتها على اليابسة  (1

     توجد لديها صوان أذن (2

     (فرو)أجسامهم مغطاه  بالجلد والشعر  (3

     أجسامهم مغطاة بالحراشف (4

 . ________ أ
 لتجفيفكتلة االوراق قبل ا  .ب

 (بالغرامات)

ج. 

_________________ 

 الفرق بين الكتلتين   .د

  (الغرامات)  

 9 00 21 الصفير

 02 8 21 الخفية
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 :الّنباتات عن حقيقتان أمامكم .16

 

 

 

 

 دمج الحقيقتين أعاله؟ ماذا يمكن أن نتعلم من

 .هواءالومصدر من  تربةالمصدر من : لماءل مّنفصلين مصدرين يوجد للّنبات .أ 

 .الجذور حتى تّنتشرالتي و واءاله في الموجودة الماء أبخرة الّنبات أوراق تستوعب .ب 

 .االوراقاو من  الجذور من الماءوفقدان  استيعاب الّنبات يستطيع .ج 

 .لهواءالى اتّنطلق  هّناك ومن, االوراق الى الجذور منفي الّنبتة المياه  ُتّنقل .د 

 

 صحيحة.يمكن ان تكون اكثر من اجابة   أي من بين االمكانيات التالية تصف وظائف جهاز الدم لدى االنسان؟ .11

 .الصحيحة  االمكانيات\احيطوا االمكانية             

                                                                                                                .جديدة يةعضل خاليا بّناء .أ 

                                                                 ثابتة الجسم حرارة درجة على الحفاظ أجل من حرارية طاقة نتاجا .ب 

 الجسم                       نقل مواد غذائية من جهاز الهضم الى كل خاليا  .ج 

 يا                          المساعدة بالتخلص من الفضالت الّناتجة في الخال  .د 

             نقل أكسجين من الرئتين إلى جميع خاليا الجسم .ه 

 

لتر بالدقيقة. بالمقابل أثّناء الجهد الجسماني المكثف  0 –حجم الدم المتدفق بقلب انسان بالغ في وضع راحة هو .11

 لتر بالدقيقة.  15 الىيصل قد القلب من حجم الدم المتدفق 

 ?أية تغييرات تحدث بالجسم أثّناء الجهد الجسماني المكثف . أ

 لأشيروا لإلمكانية الصحيحة بجانب كل قو

    غير صحيح/    صحيح           .خاليا الدم الحمراءيزداد عدد . 1

   غير صحيح/    صحيح   .يتدفق في عضالت الهيكل العظمي كبير من الدمحجم . 2

 
 
 
 
 

  

  .الجذور بواسطة الماء تستوعب الّنباتات  (5

  بكيس مغلق, بعد مدة زمّنية معيّنة تظهر نقاط من الماء داخل الكيس نبتة )متصلة بالّنبتة(ف ورقة ِلعّندما نغ( 2

 



 وزارة التربية

 مديرية العلوم والتكنولوجيا

 التفتيش على تدريس العلوم والتكنولوجيا

 
 

 00     بة صيغ – 2102 ايار, السابع امتحان المفتش المركز للصف 
 

  الى االمكانية الصحيحة:اشيروا ( 0 . ب

 .تغيرت ال/ نخفض ت/ رتفع ت -في أعقاب نشاط جسماني مكثف, وتيرة تبادل الغازات بالرئتين

( القلب واالوعية الدموية)اختياركم. تطرقوا بإجابتكم ألجهزة  الجسم التالية: جهاز التّنفس, الجهاز الدموي  عللوا( 2

 __________________________________________________.والعضالت وجهاز العظمي

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 

متر في ساعات  2555في الجدول الذي أمامكم عمليات تحدث في جسم االنسان في أعقاب ركض تظهر  .10

 الظهيرة في يوم حار.

لية التي تحدث في المرحلة االولى . انتبهوا, العم0 -1حدوث العمليات من  ترتيبحسب ( ه -أ)العمليات  رقموا

 مرقمة في الجدول.

 ترتيب حدوث العملية  العمليات

 1 أ. نشاط مكثف للعضالت 

  بالجسم ب. احمرار وافراز العرق من سطح الجلد

   ج. تبخر العرق من سطح الجلد

  حرارة في عضالت الجسم.كبير لل د. تراكم

  ه. تبريد الجسم

 

 

 .تعريف كل مّناسب بجانبصطلح مبوضع   الجدول اكملوا. تعريفات قائمة أمامكم الذي الجدول فيتظهر  .02

 

 

  المصطلح المناسب التعريف

  الى القلبمن انحاء الجسم الدم  يّنقلأ.  وعاء دموي 

  ب.  وعاء دموي صغير من خالله تحدث عملية تبادل المواد.

ين, ومن الرئتين ئتالى الرفي القلب ج.  مسار الدم من البطين االيمن 

 القلب في االيسر  ذينيعود الدم لال

 

  شريان االبهرال ومّنه يخرجد.  جزء من القلب له جدار عضلي 


