
 

 
 

 

  مهّمة تقییم في العلوم والتكنولوجیا  للصّفوف السابعة
  الصیغة ب

 السنة الدراسیة  2019
 

 اسم التلمیذ/ة: _______________

 الصّف: ___________________

 اسم المعّلم/ة: ________________

 اسم المدرسة: _________________

 
  في االمتحان الذي أمامك  ثالثة أقسام.

 مّدة االمتحان 90 دقیقة.

 ِاقرأ التعلیمات واألسئلة بتمعٍُّن، وأجب عنها بجّدّیة وبانتباٍه شدیٍد.●

  ُاكتب إجابات  كاملة وواضحة .●

 ُاكتب إجاباتك  بلغة علمیّة .●

 

 
 نتمّنى لك النّجاح!
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  السؤال 1

تْین قدیمَتْین ُحِفَظت في داخلهما بذور كاملة: في الجّرة  خالل إجراء حفریّات َوَجَدت عالمة آثار جرَّ

 األولى – بذور بازیالء، وفي الجّرة األخرى – بذور قمح. توّجهت عالمة اآلثار إلى عاِلم بیولوجیا

 لكي تعرف إْن كانت هذه البذور ما زالت حّیة. ِاقتَرح عاِلم البیولوجیا فحص ذلك بواسطة نقع

 البذور في ماء جیر صافیة (شفافة)، تتحّول إلى عكرة (غیر صافیة) في حال وجود ثاني أوكسید

 الكربون.

 

 أ . أّي  میزة حیاتیة  لدى البذور َیقتِرح عاِلم البیولوجیا فحصها؟ _________.

ر عاِلم البیولوجیا ثالثة كؤوس كیمیائّیة تحتوي على ماء جیر صاٍف: األولى بدون  َحضَّ

 بذور، الثانیة فیها 10 بذور بازیالء، والثالثة فیها 10 بذور قمح. بعد عّدة ساعات حصل

 على النتائج التالیة:

 

 

 الرسم التوضیحّي رقم 1: نتائج فحص البذور في ماء جیر صاٍف

 

 
 ب . ما ه  ي وظیفة الكأس التي ال یوجد فیها بذور في التجربة؟  ِاشرح إجابتك.

________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
  ج . بحسب نتائج الفحص، اّدعى عاِلم البیولوجیا أّن نوًعا واحًدا فقط من البذور  بقي حیا.

  -    ما هو  نوع البذور  التي بقیت حّیة؟ (ضع دائرة حول االجابة الصحیحة )   قمح   /  بازیالء

 ِاشرح اّدعاء عاِلم البیولوجی  ا (بمساعدة نتائج الفحص).-

____________________________________________________________ 
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  السؤال 2

 أمامك قائمة تشمل ُمركِّبات من الكائنات الحّیة ُتمّثل مستویات تنظیم مختلفة (التدریج البیولوجّي):

                          ورقة،   كلوروبالستیدة،   ُأُذن،   جذر،   قلب.

 

 أكمل الجملة التالیة:

 الُمركِّب الشاّذ في القائمة هو ________. وهو یمّثل مستوى التنظیم _________،

 بینما تمّثل باقي الُمركِّبات مستوى التنظیم _________.

 

 السؤال 3

 قرأ عامر أّن األشخاص الذین عاشوا في الصحراء في الماضي كانوا یستخلصون الماء من

َجْیرات التي نمت هناك. َقرَّر عامر أن یفحص ِمن أّي جزء من النبتة ُیمِكن استخالص أكبر  الشُّ

 كّمّیة من الماء. لهذا الهدف، اختار عامر نوَعْین من النباتات الصحراوّیة وقاس كّمّیة الماء في

 األجزاء المختلفة من النبتة: الجذر، الساق، األوراق والثمار. من أجل قیاس كّمّیة الماء، َجّفف

 أجزاء النبتة وقاس كتلة كل جزء قبل التجفیف وبعد التجفیف.

 

 نتائج احتساب نسبة الماء في أجزاء النبتَتْین المختلفتین  معروضة في الرسم التوضیحّي التالي:

 

 

 

      الرسم التوضیحّي رقم 2: نسبة الماء في األجزاء المختلفة من النبتة، في نوَعْین من النباتات
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  أمامك ثالثة ادعاءات حول النتائج التي تّم الحصول علیها. ضع دائرة حول رقم االدعاء الصحیح:أ.

 

 نسبة الماء في ثمرة النبتة من النوع "أ" تساوي نسبة الماء في الثمرة من النوع "ب".1.

 في النبتَتْین نسبة الماء في الساق أعلى من نسبة الماء في الورقة.2.

  نسبة الماء في أوراق النبتة من النوع "ب" أعلى من نسبتها في أوراق النبتة من النوع "أ".3.

 

 اكمل الجمل التالیة :  ماذا ُیمِكن أن نستنتج من القیاسات التي أجراها عامر؟ اكمل الجمل التالیة2.

: 

   مقارنًة بین كمیات الماء التي في االقسام المختلفة للنبتة , تبین ان اكبر كمیة ماء في  النبتة أ

 كانت في _________  بینما في  النبتة ب  كانت اكبر كمیة ماء في ___________

 

 

 السؤال 4

 السحلّیة ونبتة الذَُّرة هي كائنات حّیة.  ما الُمشتَرك بین خالیا السحلیّة وبین خالیا نبتة الذَُّرة؟

 

 ِاختر اإلجابة الصحیحة:

 في الخالیا یوجد میتوكوندریا، جدار خلّیة، نواة خلّیة.1.

 في الخالیا یوجد كلوروبالستیدة، فجوة عصارّیة، جدار خلّیة.2.

 في الخالیا یوجد میتوكوندریا، غشاء خلّیة، سیتوبالزما.3.

 في الخالیا یوجد غشاء خلّیة، سیتوبالزما، كلوروبالستیدة.4.
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 ِاقرأ القطعة العلمیة التالیة وأجب عن األسئلة 5 – 8:
 

 مع مرور الزمن، ازداد عدد السّكان في إسرائیل، ومع هذه الزیادة ازدادت كّمّیة النفایات. یتّم
ْمر (دفن النفایات في األرض)، وفقط كّمّیة قلیلة  نقل غالبّیة النفایات في إسرائیل الیوم إلى الطَّ

 منها ُتنَقل إلى إعادة التدویر (االستحداث). للحّل الذي یتمّثل بطمر النفایات یوجد تأثیرات بیئّیة
ث التربة، تلوُّث مصادر المیاه الجوفّیة.  سلبّیة واسعة مثل: تلوُّ

 إضافة إلى ذلك، یحتّل َطْمر النفایات مساحات واسعة من األراضي، عدا عن أّنه ُمكِلف جدا من
 الناحیة االقتصادّیة، ویضّر بجمال المنظر الطبیعّي وبجودة حیاة السّكان. في العالم الغربّي

ْمر آخذ باالنخفاض.  المتطّور استعمال طریقة الطَّ
 إحدى  التكنولوجیات المتقّدمة الیوم لُمعاَلجة النفایات هي َحْرق النفایات من أجل إنتاج الطاقة

 (بدرجة حرارة
  0C 1000-800 بوجود األوكسجین).  في هذه الطریقة، یتّم استغالل الطاقة التي تنطلق عند

 َحْرق مواّد النفایات من أجل إنتاج الكهرباء.

 
 

  الرسم التوضیحّي 3: مراحل عملّیة َحْرق النفایات إلنتاج الطاقة
 

 تّم التخطیط لُمْنَشآت َحْرق النفایات في أوروبا مع االهتمام بجودة البیئة. فقد تّم بناء هذه المنشآت
 في مراكز المدن الكبرى، وذلك من أجل ُمعاَلجة النفایات في األماكن التي َتْنُتج فیها وتوفیر

ثة التي َتْنُتج في عملّیة الَحْرق:  تكالیف َنْقِلها. تشتمل هذه المنشآت على حلول لُمعاَلجة المواّد الُملوِّ
 الغازات التي تنطلق تتّم ُمعاَلجتها في منظومة تنظیف مالئمة، والمواّد الصلبة التي تبقى من عملّیة

 الَحْرق ُتستعَمل كماّدة خام لتعبید الشوارع والستعماالت اخرى.
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 السؤال 5
 یعرض الرسم البیانّي الذي أمامك كّمّیة النفایات التي تتّم ُمعاَلجتها بواسطة أعادة التدویر

ْمر أو َحْرق النفایات (إلنتاج الطاقة) في إسرائیل وفي أربع مدن في أوروبا.  (االستحداث)او الطَّ
 

 

 
 الرسم التوضیحّي 4: حلول ُمعاَلجة النفایات البلدّیة في مدن مختلفة

 
 تمعن في الرسم البیاني اعاله ثم ُاكتب بجانب كّل ادعاء من الدعاءات التالیة اسم الدولة المالئمة:أ.

 الدولة التي فیها نسبة النفایات المخصصة إلعادة التدویر تماثل نسبة النفایات المخصصة إلنتاج1.

 الطاقة الكهربائیة ________.

ْمر والقلیل منها مخصص إلعادة التدویر2.  الدولة التي فیها غالبّیة النفایات ُتْنَقل إلى الطَّ

.____________ 

ْمر هي  :  أ._________  ب.___________.3.  الدول  التي فیها  اقل نسبة نفایات مخصصة للطَّ

 الدول  التي فیها  نسبة النفایات المخصصة إلنتاج الطاقة الكهربائیة من النفایات أعلى من4.

 نسبة النفایات المخصصة إلعادة التدویر : أ. __________ ب.  __________.

 
 

 ب. ما هو  االستنتاج  الذي ُیمِكن  استنتاجه من الرسم البیانّي عن َطْمر النفایات في إسرائیل ُمقارنًة

  بدول أخرى؟
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     (ُاكتب المعطیات التي یستند علیها استنتاجك).

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 

  السؤال 6
 تعرض القطعة العلمیة حال تكنولوجیا لمشكلة ُمعاَلجة النفایات. یتّم تطبیق هذا الحّل في أوروبا وهو:

 َحْرق النفایات من أجل إنتاج الطاقة. من أجل تطبیق الحّل في إسرائیل تّمت صیاغة عّدة متطّلبات
  تكنولوجّیة.

 أ. أمامك متطّلبان من هذه المتطّلبات. ِاشرح أهّمّیة كّل واحد منها من أجل تطبیق الحّل في إسرائیل

 الُمتطلَّب 1: أْن ُتقام ُمْنَشَأة َحْرق النفایات في المدینة او في القرب منها.
 األهّمّیة:

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 الُمتطلَّب 2: مّدة ُمعاَلجة النفایات یكون أقصر.
 األهّمّیة:

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 ب. اكتب ُمتطلَّب تكنولوجّي إضافّي:

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السؤال 7
 أمامك رسمان بیانّیان على شكل كعكة یصفان نوَع الطاقة األساسي في المرحلَتین 3 و1.
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  5 من مراحل َحْرق النفایات من أجل إنتاج الطاقة.
 

 
  الرسم التوضیحّي رقم 5: یعرض نوع الطاقة االساسي في مرحلَتین من مراحل َحْرق النفایات

 
 

 تمعن  بالرسم التوضیحّي  رقم 3 لمراحل عملّیة َحْرق النفایات إلنتاج الطاقة ثم ُاكتب بجانب كّل مرحلة من
  المراحل التالیة رقم الرسم البیانّي  الذي یمّثلها:

 
  یصف الرسم البیاني رقم  _____ المرحلة 3  من مراحل عملّیة َحْرق النفایات

 
  یصف الرسم البیاني رقم  ______ المرحلة 5 في عملّیة َحْرق النفایات

 
 

ط یصف تحوُّالت وانتقاالت الطاقة في المراحل 2 َو 3 من مراحل عملّیة َحْرق  ب . أمامك ُمخطَّ
 النفایات إلنتاج الطاقة. تمعن  بالرسم التوضیحّي  رقم 3 لمراحل عملّیة َحْرق النفایات إلنتاج

 الطاقة ثم َأكِمل أنواع الطاقة الموجودة في هاَتْین المرحلَتْین. تطّرق في إجابتك، فقط إلى أنواع
 الطاقة  الرئیسّیة .
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 السؤال 9

 َأْجَرت مجموعة من التالمیذ بحًثا لكي یقارنوا بین كّمیّات األمطار في أماكن مختلفة. على مدار 8

ًجا وأجرى قیاًسا كّل یوَمْین. َأْجَرت سناء القیاس  أیّام، وضع كّل تلمیذ في ساحة بیته مخباًرا ُمدرَّ

 األّول وأبقت المخبار الُمدرَّج مع الماء في الساحة لُمواَصلة القیاسات. في القیاس الثاني، بعد  یوَمْین

  حارَّْین دون سقوط أمطار ، اكتشفت سناء أّن حجم الماء قد تغّیر.

 

 نتائج القیاسات معروضة في الرسم التوضیحّي الذي أمامك:

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 بحسب الرسم التوضیحّي،  صف التغیُّر الذي طرأ على حجم الماء في المخبار  الُمدرَّج  (ُاكتبأ.

 رقًما + وحدة قیاس)؟

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

 

 ما هو  اسم العملیّة التي أّدت إلى التغیُّر في حجم الماء في المخبار الُمدرَّج؟  ____________ب.
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  ناقش التالمیذ العملّیة التي حدثت وطرحوا فرضّیة بأّن الُمسبِّب لها هو ارتفاع في درجة حرارة الهواء.ج.

  اقترح كریم  إجراء تجربة لفحص تأثیر درجة الحرارة على العملّیة  لمّدة یوَمْین .

 أخذ التالمیذ ثالث أنابیب  اختبار ُمدرَّجة تحتوي على نفس حجم الماء، ووضعوا كّل انبوب اختبار ُمدرَّج

 في بیئة مختلفة من حیث درجة الحرارة وذلك بحسب التفصیل التالي: انبوب اختبار الُمدرَّج 1 في بیئة

 درجة الحرارة فیها C150   اما انبوب اختبار الُمدرَّج 2 نقل الى  بیئة درجة الحرارة فیها C250, اما

.C350 انبوب اختبار الُمدرَّج 3 نقل الى  بیئة درجة الحرارة فیها 

  

  َخمِّن، ماذا ستكون نتائج التجربة:

 -  أَ ِشر  إلى اإلجابة الصحیحة: ف  ي المخبار الُمدرَّج 2 حجم الماء سیكون  أكبر / أصغر / مماثًال

 لحجم الماء في المخبار الُمدرَّج 3.

 

 - ِاشرح اّدعاءك

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السؤال 10
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 زار تالمیذ متحف العلوم، وَأْجروا هناك تجربة على البالونات. َنَفخ التالمیذ ثالثة بالونات ُمتماِثلة

 وُمحَكمة اإلغالق . استعمل التالمیذ نفس الغاز ونفخوا البالونات إلى حجم متماثل. بالون واحد بقي

 في درجة حرارة الغرفة، أْي 25oC ، والبالونان اآلخران ُنِقال إلى بیئَتْین درجة الحرارة فیهما

.5oC80  وoC :مختلفة 

 شاهد التالمیذ التغیُّرات التي طرأت على البالونات بعد مرور ساعَتْین – ُانظر الرسم التوضیحّي الذي

 أمامك:

 
 الرسم التوضیحّي رقم 9: یصف حجم البالونات في بدایة التجربة وبعد ساعَتْین

 

 

 ما هو التغیُّر الذي طرأ على حجم الغاز في كّل واحد من البالونات؟ ُاكتب  الجواب في1.

 العمود األوسط من الجدول. وبحسب ذلك، اسَتْنِتج في أّي درجة حرارة كان كّل بالون.

 َسجِّل درجة الحرارة في العمود األیسر:

  حجم الغاز في البالون رقم البالون

 (اكتب: َكُبر / َصُغر / لم یتغّیر)

 درجة الحرارة التي تواجد بها البالون

( 80oC / 25oC /5oC :ُاكتب) 

1   

2   

3   

 

 لكي یفحص التالمیذ إذا  طرأ تغیُّر على كتلة البالون رقم 3، قاسوا كتلته قبل بدایة التجربة وبعدج.

  مرور ساعتین من بدایتها .

 خّمن، هل طرأ تغیُّر على كتلة البالون؟    نعم  /  ال.-

 فسراّدعاءك بواسطة مبدأ علمّي مالئم: _______________________________-

________________________________________________________ 

 بعد ذلك، أجرى مرشد المتحف مشاهدة (عرض)  في موضوع صفات الغازات. أخذ المرشد بالوَنْین
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 ُمحَكمي اإلغالق ، فیهما غازان مختلفان. ربط المرشد البالوَنْین وأدخلهما إلى وعاء تبرید مع

. -oC196 النیتروجین السائل وذلك بدرجة حرارة 

 بعد عّدة دقائق، فحص التالمیذ حالة الماّدة التي داخل البالوَنْین وحصلوا على النتائج التالیة:

 

 اسم الماّدة التي في

 البالون

 حالة الماّدة التي في البالون

 سائل األوكسجین

 غاز الهیلیوم

 

 د. َأكِمل الفقرة التالیة بحسب النتائج التي حصلوا علیها:

 تبرید األوكسجین َسبَّب عملّیة _________، أْي، تغیُّر حالة الماّدة من الحالة _______ إلى

 الحالة _________، بینما حالة الماّدة للهیلیوم لم تتغّیر. ِمن هنا ُیمِكن أن نستنتج أّن للهیلیوم

 درجة  _________ أقّل من  التي لألوكسجین.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال 11

 

 12 مهمة تقییم في لعلوم والتكنولوجیا لطالب الصفوف السابعة – اذار 2019



 

 أ.  الهواء هو مخلوط من الغازات المختلفة . أّي من الرسوم البیانّیة التالیة یمّثل مركبات الهواء بشكل

  صحیح؟

     1. الرسم البیانّي رقم 1

    2. الرسم البیانّي رقم 2

    3. الرسم البیانّي رقم 1

  

 

  
 الرسم التوضیحّي رقم 10: تعرض الرسوم البیانیة  مركبات الهواء

 

 ب . َأكِمل الجملة بمساعدة الرسم البیانّي الذي اْخَتْرَته في اإلجابة عن البند "أ":

 الغاز الضرورّي لتنّفس الكائنات الحّیة هو ______________، وهو یشّكل _______ بالمئة

 من تركیبة الغازات في الهواء.

 

 ج . في الجدول الذي أمامك ثالثة احداث،  قد تؤّثر في االمكان التي تحدث فیها على مركبات

 الغازات في الهواء،   ُاكتب ما هو التغییر الذي قد یحدث لكّل واحد من الغاَزْین (أوكسجین وثاني

  أوكسید الكربون)، نتیجًة لهذه االحداث.

 التغیُّر الذي سیطرأ على الكّمیّة النسبیّة للغازات في االحداث

 الهواء

 (َسجِّل: ستقّل / ستكبر / لن تتغّیر)

 ثاني أوكسید الكربون األوكسجین

حرائق كبیرة في مساحات واسعة تحتوي

  على نباتات

  

   مسیرة حاشدة في یوم المشي العالمّي

  محطات تولید الطاقة بالفحم  إلنتاج الكهرب

 

 13 مهمة تقییم في لعلوم والتكنولوجیا لطالب الصفوف السابعة – اذار 2019



 

 السؤال 12

 شاهد باسل وشقیقته برنامج ِسْحر في التلفزیون. كان الساحر ُیمِسك كأًسا شّفافة بیده، وكانت هناك
 ورقة ملصقة في قاع الكأس. َقَلب الساحر الكأس وأدخلها إلى داخل وعاء كبیر مليء بالماء (ُانظر
 الرسم التوضیحّي). عندما أخرج الكأس من الوعاء، ُدِهش األوالد عندما رأوا أّن الورقة التي في

 قاع الكأس َبِقَیت جافّة ولم تتبّلل.

 

 

 

 

 

 

 
 

 فّكر باسل قلیًال وقال:  "یوجد شيء آخر في الكأس غیر الورقة ! " هل كالمه صحیح؟      نعم / ال

 

 -  هل  ابقاء الورقة جاّفة, یدعم اّدعاء باسل أو ال یدعم اّدعاءه؟ فسر اجابتك !

  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  
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 السؤال 13
 في عملّیة تحویل إحدى المدارس إلى "مدرسة خضراء"، كانت هناك حاجة إلى التقلیل من استعمال

 األدوات أحادّیة االستعمال. قّررت مدیرة المدرسة شراء كؤوس للمشروبات الساخنة الستعمالها في

  الرحالت السنوّیة والقابلة لالستعمال الُمتكرِّر.

 احتارت المدیرة، أّي كأس تلّبي احتیاجاتهم بأفضل شكل – الكأس الزجاجّیة، الكأس البالستیكّیة

  القاسیة أو كأس من األلومینیوم. من أجل اختیار الحّل األفضل، َكَتَبت المدیرة الُمتطلَّبات من الُمْنَتج.

 ساِعد المدیرة في اختیار الحّل األفضل الذي یلّبي الُمتطلَّبات التي َكَتَبْتها المدیرة.

 
 أ. اكمل  جدول المقارنة الذي أمامك، أشر إلى المتطّلبات التي تلّبیها كّل كأس من الكؤوس بشكل

 نسبي:
 

 الُمتطلَّبات من الكـأس
       الُمالَءمة للُمتطلَّبات (اكتب نعم إذا كانت

 الكأس تلّبي الُمتطلَّب  و ال  إذا لم تلّبي الُمتطلَّب)
 كأس

 زجاجّیة
 كأس بالستیكّیة

 قاسیة
 كأس

 ألومینیوم
 ال تتفاعل مع المواد عندما ُیسكب فیها سائل

  ساخن
 یتعّلق بنوع مثال: نعم

 البالستیك
 نعم

    ال تنكسر
    سهلة الحمل ((حتي حجم وسمك معین)

  نعم - بشكل نسبي   عازلة للحرارة
 نعم  نعم ُیمِكن إعادة تدویرها إلى الماّدة الخاّم

 
 

ل توصیاتك للمدیرة:   ب. َسجِّ
 - ما هو  نوع الكأس  الذي توصي به  للمدیرة  ؟ ______________

 
 - َعلِّل  توصیتك (ِاستِعن بجدول الُمتطلَّبات التي مألته)

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

  السؤال 14
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 أرادت هدیل وحنین إعداد الشاي في المكتب. احتارت هدیل وحنین بأّي كأس تعّدان الشاي لكي

 یبقى ساخًنا لمّدة زمنّیة طویلة. قّرروا إجراء تجربة التالیة:  َوَضَعت هدیل على الطاولة  3

 كؤوس، الواحدة بجانب األخرى كأس االول من الزجاج والثاني من الكرامیكا أم الثالث من

 البالستیكّیة القاسیة ، وكانت الكؤوس بنفس الحجم وبنفس ُسْمك الجدار. َسَكَبت هدیل لكّل واحدة

 من الكؤوس كّمّیة ُمتماِثلة من الماء المغلي،  َأْدَخَلت حنین في كّل كأس مقیاس درجة حرارة

َلت درجات الحرارة بعد سكب الماء مباشرًة، ومّرة أخرى بعد مرور 10 دقائق.  وَسجَّ

 

 أمامك  قائمة بأدوات القیاس.  أّي أداة قیاس استعملت هدیل لقیاس كّمیّة الماء التي َسَكَبتها في الكؤوس؟أ.

 

  - ضع دائرة حول أداة قیاس  :  میزان   /   دلو /   مقیاس درجة الحرارة   /   مخبار ُمَدرَّج

 

  ُاكتب  اسم وحدة القیاس  التي یستعملونها للقیاس بواسطة األداة التي اخترتها:-

.____________ 

 

 َحَرَصت هدیل وحنین على قواعد التجربة واهتمتا بأن یتّم تغییر عامل واحد وباقي العواملب.

 تبقى ثابتة.  ُاكتب ثالثة عوامل  بقیت ثابتة  خالل التجربة:

.1__________________ 

.2__________________ 

.3__________________ 

 
 ماذا كان  سؤال البحث  في تجربة هدیل وحنین؟ ______________________________ج.

 

_________________________________________________________ 

 

 

 بــــالــــنـــــجــــــاح
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