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 صف السابعلل في العلوم والتكنولوجياامتحان 

 

 العلمية التكنولوجيةالقيادة صفوف 

 

 3102  أيار

 اسم التلميذ/ة:_______________________________________

 الصف:__________________________________________

 التاريخ: _________________________________________

 

 ،ميذالأعّزائي الت

 

  دقيقة. 09مّدة االمتحان 

 .اقرأوا بتمّعن أسئلة االمتحان وأجيبوا على األسئلة بانتباه 

 استعمال اآللة الحاسبة الشخصّية. مبإمكانك 

 .قبل تسليم االمتحان، افحصوا بتمّعن إجاباتكم وصّححوها حسب الحاجة 

 

 بالنجاح   
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 الحركةالطاقة, االنظمة التكنولوجية, ، الفصل أ: الموادّ 

 غرام زبيب. 059يخّطط أمير تحضير كعكة تحتوي على زبيب. مكتوب في الوصفة أنه يجب استعمال  .0

 غرام؟ 059لى ماذا يشير إ .أ 

    حجم الزبيب. .0

   كتلة الزبيب. .2

    وزن الزبيب. .3

 عدد حبات الزبيب. .4

 

 قبل خبز الكعكة أدخل أمير الزبيب لكأس فيها ماء. .ب 

 الماء بعد إضافة الزبيب؟ ولحجمالماء  الرتفاع سطحماذا يحدث 

 الماء في الكأس، ويكبر حجم الماء.سطح يزداد ارتفاع  .0

 الماء في الكأس، ويصغر حجم الماء. سطح ال يتغّير ارتفاع .2

 الماء في الكأس، وال يتغّير حجم الماء.سطح يزداد ارتفاع  .3

 الماء في الكأس، ويكبر حجم الماء.سطح ال يتغّير ارتفاع  .4

 

 صلبة وبينها غاز. موادّ  خليطة في الفم، تحتوي على بالحكّ  الراقصة"، تعطي شعوًرا"الحلوى  .2

 أمامكم مراحل تحضير هذه الحلوى:

 لى خليط سائل.إل ى تتحوّ صلبة حتّ  تسخين خليط من موادّ : 0مرحلة 

 إضافة غاز)ثاني أكسيد الكربون( للخليط السائل.: 3مرحلة 

 صلب بداخله غاز. خليط لىإتبريد الخليط السائل )والغاز( وتحويله : 2مرحلة 

 

 ة:أحيطوا بدائرة حول اإلجابة الصحيح .أ 

 .2المرحلة  نهايةكتلة الخليط الناتج في   ل أكبر من / أصغر من/ مساوية   0كتلة الخليط في بداية المرحلة 

 :ختياركما واعلّل
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"الحلوى الراقصة" هو ثاني أكسيد الكربون. لذلك، جّمعوا الغاز الغاز الموجود في  د من أنّ التأكّ  ميذالتأراد ال .ب 

 الموجود في الحلوى لداخل حقنة وأجروا الفحصين الموصوفين في الجدول.

  ؟ما هي النتائج المتوقعة للفحوصات, على افتراض أّن الغاز هو ثاني أكسيد الكربون
 

رقم 

 الفحص

 المتوقعة النتيجة الفحصوصف 

الغاز الذي تمَّ حقنتين متشابهتين: األولى تحتوي على  كتلة التالميذ قاس 1

 والثانية تحتوي على هواء. جمعه من الحلوى

 

 ماء الجير الصافي.محلول داخل  الذي تمَّ جمعه من الحلوىالغاز مرّروا  2

 

 

 

كم. في  30من ارتفاع  احرًّ  قفًزابعد قفزه  اتاريخيًّ  اعالميًّ قياسيا  اسمه فليكس باومجرتنر، حّطم رقًمامغامر من النمسا،  .2

ة الهواء قليلة منخفض وكميّ  يّ ، ضغط جوّ )تحت الصفر( – C°09ظروف قاسية مثل: درجة حرارة  تسودهذا االرتفاع 

لى ارتفاع بدرجة إي حتكاك المغامر مع الهواء أثناء سقوطه من هذا االرتفاع قد يؤدّ االتنفس. من  نمك  تبحيث ال  اجدًّ 

 حرارة مالبسه وجسمه.

 ة.لة وخوذة خاصّ ذ، صّمموا بالمغامر في هذه الظروف حياةللمحافظة على 

 

لماذا هذا  فسروا للحفاظ على هذا المغامر. ,يجب أن يكون في البذلة أو في الخوذة ,ضروريا اواحدً  متطلباسّجلوا  .أ 

 المتطلب ضروري للحفاظ على المغامر.

 ____________________________ ________________________:الخوذة/البذلة من المتطلب

 ___________________________________ __:__________________________التفسير

 __________________________________________________________________  

 

 

 ببالون مليء بغاز الهيليوم. كم بواسطة جهاز مّتصل 30وصل المغامر الرتفاع  .ب 

 ؟الصعود لهذا االرتفاع ون منالبالمّكنت أي من الصفات التالية 

 شتعال.اال يطفئغاز الهيليوم  .0

 شتعال.غاز الهيليوم غير قابل لال .2

 كثافة غاز الهيليوم أقّل من كثافة الهواء. .3

 كثافة غاز الهيليوم أكبر من كثافة الهواء. .4
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 .C 09°حتى  -C 09° ما بين يكونسقفزه المغامر أثناء  فيهرارة الموجود مجال درجات الح فترض باحثون، أنّ ا .ج 

 تنصهر أثناء القفز؟ الة المصنوعة منها  بذلة المغامر المادّ  أنّ  تضمنأي من الصفات التالية 

 .-C 09°درجة حرارة التجّمد للمادة تكون أقل من   .0

 .-C 09°من  درجة حرارة التجمد للماّدة تكون أكبر  .2

 .C 09°درجة حرارة االنصهار للماّدة تكون أكبر من   .3

 .C 09°درجة حرارة االنصهار للماّدة تكون أقل من   .4

 

. ةفيه المغامر أثناء سقوطه بالنسبة لسطح الكرة األرضيّ  تواجدالذي رتفاع اال التالي يصف الرسم البيانيّ  .د 

 
 

 باالعتماد على المعطيات في الرسم البيانّي، ماذا يمكن أن نستنتج بالنسبة لسرعة المغامر أثناء السقوط؟

 (.9-59ثانية األولى ) 59 -ال السرعة القصوى أثناء سقوطه كانت خالل .0

 (.299-259ثانية األخيرة ) 59 -ال خاللالسرعة القصوى أثناء سقوطه كانت  .2

 .59-059السرعة القصوى أثناء سقوطه كانت بين الثواني  .3

 فترة سقوطه. كل سرعة المغامر كانت ثابتة خالل .4

  .اختياركموا علّل

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 رتفاع المغامر اثناء سقوطه بالنسبة لسطح الكرة االرضيةا

 

 زمن السقوط )بالثواني(

ع 
فا

رت
ال
ا

(
ار

مت
أل
با

)
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ة ة. ترسب الكرة المعدنيّ "ساعة سوائل". تتكّون الساعة من وعاء شفاف وبه سائل وكرة معدنيّ  أراد أمل ورامي تحضير .4

لتحضير الساعة، أخذ أمل ورامي ثالثة سوائل ذوات درجة  يستعملونأي سائل  يقررواب فيها الوعاء. لكي ل  ق  مرة ن   كلّ 

 لزوجة مختلفة: زيت محّرك، زيت زيتون وجليسرول.

 ة.ة متشابهسائل وكرة معدنيّ  أنبوب حجم متشابه من كلّ  . أدخلوا لكلّ متشابهةنابيب أأخذ أمل ورامي ثالثة 

واحدة من األنابيب. نتائج القياسات معروضة في  ة في كلّ الزمن الذي استغرق لرسوب الكرة المعدنيّ مرات  4قاسوا 

 الجدول التالي. 

 كبر والعكس صحيح.ما ارتفعت قيمتها تكون اللزوجة أة، كلّ تقاس اللزوجة بوحدات خاصّ 

  ة للرسوب في سوائل مختلفةلكرة المعدنيّ ته امعّدل الزمن الذي استغرق

رقم 

 األنبوب

السائل في 

 األنبوب

 لزوجة السائل

 (   بوحدات لقياس اللزوجة)

ة المعدنيّ لكرة ا تهاستغرقمعّدل الزمن الذي 

 للرسوب في سوائل مختلفة )ثواني(

 42  56  زيت محّرك 1

 65 11 زيت زيتون 4

 111  1411 جليسرول 6

 

 أمل ورامي بواسطة هذه القياسات؟ فحص ذاما  .أ 

 .به المعدنية للرسوب كرةللارتفاع سطح السائل وبين الزمن الذي يستغرق  العالقة بين .0

 .به المعدنّية للرسوب كرةللالعالقة بين لزوجة السائل وبين الزمن الذي يستغرق  .4

 تأثير درجة الحرارة على لزوجة السوائل. .3

 تأثير الزمن على لزوجة السائل. .4

 

 التجربة؟ هذهأي من العبارات التالية يشكل استنتاجا من  .ب 

 اكبر من لزوجة زيت المحرك ومن لزوجة زيت الزيتون. جليسروللزوجة ال .0

 زمن رسوب الكرة في الجليسرول أطول من زمن رسوبه في زيت المحرك. .2

 كلّما كانت درجات الحرارة مرتفعة أكثر، يكون زمن رسوب الكرة في السائل أقصر. .3

 .أطول، يكون زمن رسوب الكرة في السائل أكبر لزوجة السائل كانتكلّما  .4

 

 نتائج التجربة؟ تفسير كيف يمكن .ج 

 أكثر من جزيئات الجليسرول. ةجزيئات زيت الزيتون وجزيئات زيت المحّرك مرن .0

 جزيئات زيت المحّرك.من جزيئات الجليسرول لزجة أكثر من جزيئات زيت الزيتون و .2

 أقوى من قوى التجاذب بين جزيئات زيت المحّرك. بين جزيئات الجليسرولتجاذب القوى  .3

 .جدا زيت المحّرك يوجد فراغ كبيربينما بين جسيمات الجليسرول بين جزيئات ال يوجد فراغ  .4
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متشابهتين من  نينتيباسل قنّ  . أخذشمهاي حتى الغرفة فضاءنتشار في الزمن الذي يستغرق لرائحة عطر االقاس باسل  .5

 (C°46) حرارة الغرفة ُحفظت بدرجة  "أ"حرارة مختلفة: القنينة  اتبدرجقبل فتحها  عطر قنينة حفظ كلّ  تمّ  العطر.

 (.C°4)بدرجة حرارة ُحفظت  والقنينة "ب"

  
 C°4بدرجة حرارة  -"ب" قنينة   C°52 بدرجة حرارة -"أ" قنينة 

 

 أحيطوا بدائرة اإلجابة الصحيحة:   .أ 

 يكونمنذ لحظة فتح القنينة وحتى شم الرائحة,  (C°25)بدرجة حرارة الغرفة  حفظه تمّ  الذينتشار العطر ازمن 

 (.  C°4) حفظه بدرجة حرارة زمن انتشار العطر الذي تمّ    أطول من / مساٍو ل أقصر من /

 .للمادة الجسيميّ  المبنىواسطة ب فّسروا اختياركم

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

 أكملوا: .ب 

 هو___________والعامل المتأّثر هو_______________  العامل المؤّثرفي التجربة التي أجراها باسل 

 

 أثناء هذه التجربة. ثابتين يجب حفظهمااضافيين عاملين  اذكروا .ج 

1.  _______________________________ 

4.  _______________________________ 
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 وعاء ومصنوعة من نفس المادة الصلبة. في كلّ  في الحجم متشابهةأوعية مغلقة، اربعة ض األشكال التي أمامكم تعر   .6

 .C °46 يوجد نفس نوع الغاز بدرجة حرارة

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 جسيم 01            جسيم    51         اتجسيم 01     جسيمات 2       

 

 ؟غازضغط  أكبرفي أي من األوعية األربعة يوجد    

   الوعاء أ.         .0

            الوعاء ب.   .2

      الوعاء ج.     .3

 الوعاء د. .4

 

 للمادة. الجسيميّ  المبنى واسطةباختياركم فّسروا     

 ______________________________________________________________________ 

   

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 الوعاء د الوعاء ج الوعاء ب الوعاء أ
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في الجدول  وهادرجة الحرارة وسّجل وادقيقة أثناء التسخين قاس دقائق. في كلّ  7ة كتلة صلبة من الشمع لمدّ  تالميذسّخن  .7

 التالي.

 درجة حرارة الشمع أثناء التسخين

 زمن القياس

 ( دقائق) 

 الحرارةدرجات 

 °(C - درجة مئوية)  

1 63 

1 26 

4 24 

6 66 

2 66 

6 66 

5 51 

3 53 

     

 

 ؟السائلةة أثناء التسخين يمكن إيجاد شمع بالحالة في أي فترة زمنيّ  .أ 

 ى نهايتها.من بداية التجربة وحتّ  .0

 دقائق. 5دقائق حتى  3بتداء من ا .2

 دقائق. 7دقائق حتى  3بتداء من ا .3

 دقائق. 7دقائق حتى  0من  بتداءا .4

 

 بالرغم من االستمرار بتسخين الشمع درجة الحرارة لم ترتفع.  نرى انه، 5حتى الدقيقة  3 الدقيقة القياسات بينفي  .ب 

 ؟للمادةالجسيمي  المبنىكيف يمكن تفسير ذلك بواسطة 

 زيادة معدل سرعتها.لأّدت الطاقة الحرارية لتسخين الجسيمات و .1

 تزيد من معدل سرعتها. ولمقوى التجاذب بين الجسيمات  إلضعافأّدت الطاقة الحرارية  .4

 تزيد من معدل سرعتها. ولمأّدت الطاقة الحرارية لتكسير جسيمات الشمع الصلب  .6

 زيادة معدل سرعتها.لقوى التجاذب بين الجسيمات و إلضعافأّدت الطاقة الحرارية  .2
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 _______________  מספר תרשים: ג שלב

 _______________ מספר תרשים: ב שלב

)المرحلة ب( حتى  المنحدروانزلقت في  )مرحلة أ( منحدرعيد ميالده شاحنة لعبة. وضع الشاحنة في أعلى  ى أمير فيتلقّ  .8

 )كما هو موصوف في الشكل(. في المرحلة ج فتتوقّ 

 بجانب كلّ  أكملواواختاروا من مجموعة التخطيطات أمامكم الشكل الذي يصف حركة الشاحنة في المراحل الثالثة.  .أ 

 مرحلة. الذي يصف نوع/ أنواع الطاقة في كلّ  التخطيط مرقمرحلة في الشكل 

 

 

 

 

   

 

 

                   

 

 

   طاقة حرارّية  طاقة حركة  طاقة ارتفاع :دليل

 

   

 

 

 2 تخطيط 4 تخطيط 0 تخطيط 5 تخطيط 0تخطيط 

 

 

 قانون حفظ باالعتماد على فّسروا فت الشاحنة في نهاية المنحدر؟ لماذا توقّ  .ب 

  الطاقة. .ج 

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 _____________تخطيط رقم مرحلة أ:

 _____________تخطيط رقم : مرحلة ب

 _____________تخطيط رقم  مرحلة ج:
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   (رادياتوران) - ةبيتيّ  تدفئة. لدينا جهازي للماء تقريًبا ة النوعيةالحرار نصفهي ك لزيت المحرّ  الحرارة النوعية .9

 ك. كتلة الماء مساوية لكتلة  للكهرباء داخل الغرفة. أحدهما يحتوي على ماء والثاني يحتوي على زيت محرّ  موصلين     

 دقائق. 09لمدة  نالجهازاويعمل ( )القدرة متشابهة ةمتشابه بوتيرةازين تزويد الطاقة للجه ك، يتمّ زيت المحرّ     

 الصحيحة.بدائرة الجملة  أحيطوا    

 تزويد الطاقة للجهازين متشابه. ، ألنّ رادياتوران( لدرجة حرارة متشابهة)يصل الجهازان  .أ 

 .كتلة السائلين متشابهة ، ألنّ )رادياتوران( لدرجة حرارة متشابهةيصل الجهازان  .ب 

 ة للزيت منخفضة أكثر.الحرارة النوعيّ  ك يصل لدرجة حرارة أعلى ألنّ الرادياتور الذي يحتوي على زيت محرّ  .ج 

 يت مرتفعة أكثر.الحرارة النوعية للزّ  الذي يحتوي على ماء يصل لدرجة حرارة أعلى ألنّ  الرادياتور .د 

 

 :3 رقم حرارةة ومقياس درج 0رقم حرارة ان لدرجات الحرارة، مقياس درجة أمامكم مقياس .01

          

 سّجلوا وحدات القياس.واحد من مقاييس درجات الحرارة،  أكملوا المعطيات الناقصة بالنسبة لكلّ    

ة ردرجة الحرايشير الى والمقياس _________، ي، قيمة البعد بين الخطوط ه0رقم  في مقياس درجة الحرارة .أ 

____._____ 

ة ردرجة الحرايشير الى المقياس و_________، ي، قيمة البعد بين الخطوط ه2في مقياس درجة الحرارة رقم  .ب 

____.____ 

 

 ذراع. طول 0299طول النفق هو  ات حفر لآلثار ُكتب أنّ في كتابات ُوجدت أثناء عمليّ  ." هو نفق قديمننفق سلوا" .00

واحد ذراع هو طول  . مابعًدا متشابًها ن ويصفاناالرقمين دقيق متر. نفرض أنّ  533حسب قياسات اليوم، هو  النفق،

 باألمتار؟

 متر 9.444د.                متر 44.4ج.                   متر 22.5ب.                    متر 2.25 . أ

1 رقم  2رقم    



 وزارة التربية والتعليم

 إدارة العلوم والتكنولوجيا

 التفتيش على تعليم العلوم والتكنولوجيا

 

 امتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف السابع
 , صيغة أ3102قيادة علمية تكنولوجية, 

11 
 

 49بسرعة ثابتة مقدارها ارة سافرت السيّ  (.11:11) اه حيفا في الساعة الثامنة صباًحاجأبيب باتّ  من تلارة سيّ خرجت  .03

أبيب لنفس  من نفس النقطة في تل (11:61)الساعة الثامنة والنصف  قطاركم/ساعة(. خرج ) في الساعة كيلومترا

 كم/ساعة(.) في الساعة كيلومترا 09لقطار ثابتة مقدارها ارة. سرعة اجاه الذي سافرت به السيّ االتّ 

 أكملوا الجدول التالي: .أ 

 الساعة
 (كم) أبيب البعد من تل

 قطار ارةسيّ 

11:11   

11:16   

11:61   

11:26   

14:16   

14:26   

 

هيئة المحاور التي  علىالنقل  تيليحركة وسي ن ب  يُ  ابيانيًّ  ارسمً  وارسموالتموها في الجدول المعطيات التي سجّ  استعملوا .ب 

 ارة.ماذا يصف، قطار أم سيّ  منحنى أمامكم. سّجلوا بجانب كلّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عّينوا:الرسم البياني  بناء على .ج 

 _____________ارة؟ ___أبيب يتجاوز القطار السيّ ل د من تع  على أي بُ . 0       

 ___________________في أي ساعة يحدث التجاوز؟ _______ . 3       
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أبيب-البعد من تل  

(كم)  

(ساعات) زمن  

 لقطارالسيارة وا سفربالنسبة لزمن ( كم)البعد من تل أبيب 
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بواسطة ساعة  ,متر الواحد من اآلخر. قاس كّل تلميذ 5، على بعد تسير عليه عربةمستقيم  مسارعلى طول  تالميذ وقف  .02

 القياس. نتائجالتالي . يصف الجدول بجانبهحركة العربة وحّتى مرورها بدء  ذالزمن الذي مّر من ,توّقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االمكانية الصحيحة.؟ اختاروا ((x(t))بالنسبة للزمن  المسافة) العربة حركة صفيالتالية ة بيانيّ الرسوم ال أي من

 

 

 

 

 

     قاس الطل

 

 

 

 ل الرسم البياني الذي اخترتم.ي  لم   وأحركتها  خالل جميع مراحلا في إجابتكم لسرعة العربة قوختياركم، تطرّ ا علّلوا

___________________________ __________________________________________ 

____________________________________________________________________  

___________________________________________________________ _________ 

   

منذ  المسافة التي قطعتها العربة

(متر) بدء الحركة  

 الزمن بالثواني منذ بدء الحركة

(ثانية)  

0 0 

5 6 

10 9 

15 12 

20 15 

25 13 

30 18 

35 18.5 

40 18.75 

 الزمن )ثواني(

 

 الزمن )ثواني( الزمن )ثواني(

 

 البعد )أمتار( البعد )أمتار(

 

 الرسم أ

 

 الرسم ج الرسم ب

 

البعد 

 )أمتار(
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  ةات في الكائنات الحيّ ، أجهزة وعمليّ ع البيولوجيّ الخلية، التنوّ  القسم ب:

 

 ة؟ة الحيوانيّ الخليّ في  أيضاوة ة النباتيّ الخليّ  فيتتواجد خلية جزاء من القوائم التالية تحتوي على أقائمة  أي  .04

 ة.، غشاء الخليّ )سائل خلوي( ة، ميتوكندريا، سيتوبالزمنواة الخليّ  .أ 

 ميتوكندريا. ، )سائل خلوي( ة، كلوروبالستيدات، سيتوبالزمنواة الخليّ  .ب 

 .)سائل خلوي( ة، سيتوبالزمة، غشاء الخليّ عصاريّ ة، فجوة نواة الخليّ  .ج 

 ة.ة، جدار الخليّ ة، ميتوكندريا، غشاء الخليّ نواة الخليّ  .د 

 

 ؟وظيفتهة وبين األزواج التالية يصف مالءمة صحيحة بين جزء الخليّ بين أي من  .05

 ة.حركة الخليّ  – بالستيدات .أ 

 إنتاج طاقة.  – ةالفجوة العصاريّ  .ب 

 إنتاج غذاء. –ميتوكندريا .ج 

 مراقبة عمل الخلية. – نواة .د 

 

لذلك  الدم الحمراء، وكنتيجة خاليافي مبنى وشكل  . يسّبب المرض تغييًرامرض فقر الدم المنجلي هو مرض وراثيّ  .06

 إلصابة في عملها.

 لدى المصابين بهذا المرض؟صاب ة في الجسم تُ أي وظيفة أساسيّ    

 د. تخّثر الدم.           ج. الحماية على الجسم.    ب. نقل األكسجين.   أ. نقل الغذاء.    

 

تمّكن القماش  . ألياف هذامالبس مصنوعة من قماش خاصّ  يقومون بمجهود جسماني مكثَّفون الذين يلبس الرياضيّ  .07

 . نتيجة لذلك تزداد وتيرة تبخر العرق.ة للقماشنتقال للجهة الخارجيّ العرق من اال

القيام في الجسم أثناء  سليمة حرارةفي الحفاظ على موازنة المصنوعة من هذه االقمشة كيف يساعد استعمال المالبس   

  ؟مكثَّف بمجهود جسماني

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 
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د"المسّماة البحر سلحفاة ست لسماع قصة شفاء وتحمَّ  ئيةالمالحيوانات المركز لمراقبة الت منى في تجوّ  .18  .(Red) "ر 

لوضع البيوض. لوصول للشاطئ او التغذيةالغوص،  تصعباست إذإيالت  سلحفاة مقابل شواطئاللي سنة ُوجدت قبل حوا

 للبحر. ارجاعهاعولجت السلحفاة الى ان ُشفيت وتمَّ 

 تنتمي السلحفاة؟ (طائفة)فئة ألي  .أ 

 أن تعيش في الماء وفي اليابسة.ها تستطيع ات ألنّ البرمائيّ . 0

 البحر بعد ذلك تنتقل لليابسة. ها تبدء حياتها فيات ألنّ .  البرمائيّ 2

 من عظام وأربع أطراف. مبنيّ  داخليّ  لها هيكل عظميّ  . الزواحف ألنّ 3

 بحراشف. مغّطىها تضع بيضها في اليابسة وجلدها . الزواحف ألنّ 4

 

فَّأبها العناية بالسالحف  ي تتمّ ف التر  في الغُ  في المراكز للعناية بالحيوانات, .ب  طيلة درجة حرارة ثابتة لة الغرفة أرضيّ  ُتد 

فَّأالثدييات ال كائنات تتبع لفئة بها العناية ب ف التي تتمّ ر  السنة، بينما في الغُ  ايام  .ة الغرفأرضيّ  ُتد 

فَّأسالحف بينما ال الب العناية ة غرفلماذا يجب تدفئة أرضيّ فسروا    الثدييات؟العناية بالكائنات التي تتبع لفئة غرف  ُتد 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

د"البحر سلحفاة  ضح أنّ تّ ابعد عدة فحوصات،  .ج  بتالع افي األمعاء.  ب لها انسداداكيس بالستيك الذي سبّ  قد بلعت "ر 

 اس البالستيك للسالحف مثلأكي تبدوة النقراض قسم من أنواع السالحف. ل أحد األسباب الرئيسيّ أكياس البالستيك يشكّ 

  البحر حيث تبلعها وتختنق. ديلقنا

 .دوث مثل هذه الحاالت في المستقبلحيستطيع اإلنسان عملهما لكي يمنع من  بيئيينين قترحوا حلّ ا       

 

1. ___________________________________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________________________________ 
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 الدم في الجسم. اتالتالي الذي يصف مسار التخطيطلوا تأمّ  .09

 
  

 

 لماذا؟و الشرايينلى إأي من أوعية الدم الموصوفة في التخطيط تشير  .أ 

 باألكسجين. جميع الشرايين يجري بها دم غنيّ  ، ألنّ  3-و 2  .0

 جميع الشرايين تدخل أو تخرج من الجهة اليسرى للقلب. ، ألنّ  4-و 0  .2

 لى أنحاء الجسم.إجميع الشرايين يجري بها دم من القلب  ألنّ  3-و 0  .3

 ة الكبرى.في الدورة الدمويّ فقط جميع الشرايين موجودة   ، ألنّ 2-و 0  .4

 

 . يمناأل البطينمن جدار  قلب اإلنسان أكثر ُسمًكااأليسر في  البطينجدار  .ب 

نة السليمة لكل وظيفالمع  ني  ط  كل ب  جدار  كم  س   ميتالء  كيف  فسروا ي   (.بالتخطيط السابق وانيستعا. )ُبط 

       

______________________________________________________________________    

______________________________________________________________________  
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س في تنفّ المرات ل عدد معدّ ونبضات القلب لديهم في الدقيقة عدد ل معدّ " صف سابع في مدرسة "ابن سينا ميذالتقارن    .31

 دقائق. 09 ركضدقائق، وبعد  09 مشي، بعد راحة: لفعاليات جسمية مختلفة ثالثة أوضاع بينالدقيقة 

 التالي: عرضوا النتائج في الرسم البيانيّ   
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 من هذه التجربة. ااستنتاجمن األقوال التالية إذا كان  أ. عّينوا بالنسبة لكلّ 

 التجربة هذههل هو استنتاج من  القول

 ال/   نعم

تغير يوتيرة التنفس ال معدل بعد المشي، يزداد معدل نبضات القلب لكن  .1

 مع وضع الراحة. ةبالمقارن

 

زداد ييزداد معدل نبضات القلب و مجهدة أكثركلما كانت الفعالية الجسمية  .4

 وتيرة التنفس.معدل 

 

  .أكثر ترتفع درجة حرارة الجسمأطول زمن الركض  كانكلما  .6

 

   ي. تطرقوا في تفسيركم الى عملية انتاج الطاقة في الخلية.البيانالرسم النتائج المعروضة في فّسروا   . ب

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________ 
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 ساعة(. 24خالل يوم ) موازنة ماء سليمة،موجود في  نبتةتستوعبه  الذي الذي أمامكم حجم الماء يصف الرسم البيانيّ  .30

 
 

 ؟األكبر هوالماء من النبتة  فقدان أنّ فتراض أي ساعات يمكن اال ن  ي  ، ب  عتماد على الرسم البيانيّ باال .أ 

 .1:11 وحتى الساعة 1:11 ةالساعبين  .0

 .00:11 وحتى الساعة 0:11 ةالساعبين  .2

 .00:11 وحتى الساعة 04:11 ةالساعبين  .3

 .24:11 وحتى الساعة 29:11 ةالساعبين  .4

 

 اختياركم.فّسروا  .ب 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ورقتين الكتلة في أوراق التين. أخذ الباحثون  اإلضاءة على نقص)زمن(  ةمدّ هدفه فحص تأثير  اأجرى باحثون بحثً   .33

(. باقي مظلمةمعتمة )تين. وضعوا ورقة في غرفة مضاءة والثانية وضعوها في غرفة  بالكتلة من شجرة متماثلتين

ساعات.  0ة مختلفة لمدة ورقة في بداية التجربة )زمن صفر( وفي فترات زمنيّ  . قاسوا كتلة كلّ الظروف كانت متشابهة

 التالي يعرض هذه النتائج. الرسم البيانيّ 
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تأثير مدة االضاءة على كتلة اوراق التين

ورقة في  رفة مضاءة

ورقة في  رفة معتمة

 

 ر في هذه التجربة؟ اكتبوا وحدات القياس.ر وما هو العامل المتأثّ ما هو العامل المؤثّ  .أ 

 ____، الوحدات_____________________ر هو: _____. العامل المؤثّ 0   

 _______، الوحدات_____________________ر هو: __. العامل المتأثّ 2   

 

 الورقتين خالل التجربة؟ __________________ كتلةفي  فقدانأدت الى التي ة الرئيسيّ ة ما هو اسم العمليّ  .ب 

 

من نتائج  ااستنتاج، للتجربة نتيجة شكلي كانإذا سجلوا في الجدول بجانب كل قول ق للتجربة. أقوال تتطرّ أمامكم  .ج 

 للنتائج. تفسيًراأو التجربة 

 

 نتيجة/ استنتاج/ تفسير القول

  .ق التيناورأمّدة اإلضاءة تؤّثر على كتلة  .0

  كانت متشابهة طيلة التجربة.في الظالم  التي تواجدتوتيرة فقدان الكتلة في الورقة . 2

  فقدان كتلة الورقة.                  تؤثر على هنالك عوامل أخرى باإلضافة الى الضوء,. 3

الى تباطؤ  ىادفي غرفة مضيئة  تواجدتالتي إغالق الثغور بعد ساعتين في الورقة . 4

 .الورقةكتلة فقدان  في
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الورقتين في التجربة األولى ودهنوها من  كتلة كل  ل شابهةتها مكتلة، ة، أخذ الباحثون ورقة تين إضافيّ في تجربة إضافيّ  .د 

التي  ةة الزمنيّ ظروف اإلضاءة ولنفس المدّ  بنفس. أضاء الباحثون على الورقة كال جهتيهاة( من )مادة دهنيّ  فيزلينب

 . في نهاية التجربة قاسوا كتلة الورقة.األولىاضاءوا فيها على الورقة من التجربة 

 

 ماذا كانت نتيجة التجربة؟ 

 :بدائرة حول اإلجابة الصحيحة أحيطوا

 هادهن في الورقة التي لم يتمّ  الكتلةفقدان   ل ا/ مشابهً من  أقل/  من أكثر  قة المدهونة بالفيزلين كانفقدان الكتلة في الور

 في التجربة األولى(.) فيزلين وكانت في الغرفة المضيئةبال

 

 اختياركم.فّسروا 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 بالنجاح   

 


