
 أكمل ما يأتي :  

 المالحظةجمع المعلومات عن طريق حاسة أو أكثر يسمى  (1

 االنترنتو المجالت  العلمية المحكمةو الكتبمن مصادر المعلومات المفيدة  (2

 تطبيقات الدرس الثاني : عمل العلم الفصل األول الوحدة األولى (3
 

 عرف 

 الوسيلة لمعرفة ما الظواهر والحوادث حولنام : العل

 استخدام العلم إلنتاج المنتجات المختلفةالتقنية : 

 ما أهم ثالث مهارات يستخدمها العلماء : 

 المقارنة -3 االستنتاج -2 القياس -1

 أكمل : 

 الرسوم البيانيةو   الجداول ت في عدة صور منهايتم تنظيم البيانا -& 

 تنقسم طرق البحث العلمي الى قسمين : -& 

 المالحظةويعتمد على  وصفيبحث  -أ

  اجراء التجاربويعتمد على  تجريبيبحث  -ب

 حدد المصطلح العلمي المناسب :

 التواصلعد ظهور النتائج  خطوة يقوم بها العلماء ب -1

 الموضوعية   عدم التحيز لنتائج معينة -2

 الفرضيةتوقع أو عبارة يمكن اختبارها  -3

 علل : 

 @ يلجأ كثير من العلماء الى البحث الوصفي عند دراسة مشكلة ما.

 لصعوبة اجراء التجارب

 .  لقياسالنظام الدولي لوحدات ا نحاء العالمأجميع في ستخدم العلماء @ ي

 لسهولة فهم النتائج

  صل الكلمات المناسبة بالعبارة التالية ..

 ب  أ

 التواصل -1 3 خطوات تتبع لحل المشكالت

 البحث الوصفي -2 5 التجربة عامل يتغير خالل

 الطرائق العلمية -3 1 مرحلة ما بعد استخالص النتائج 

 العينة الضابطة -4 2 يجيب عن األسئلة العلمية من خالل المالحظة

 المتغير المستقل -5 6 البحث التجريبي يجيب عن األسئلة العلمية من خالل

 اختبار الفرضية -6 4 لنتائجال تتعرض لتأثير المتغير المستقل وتستخدم لمقارنة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واجب الدرس األول : أسلوب العلم الفصل األول الوحدة األولى



 واجبات الدرس الثاني : عمل العلم الفصل األول الوحدة األولى
: في تجربة لدراسة العالقة بين نوع المادة وكتلتها قام داؤود بقياس كتلة ثالث مكعبات متساوية الحجم من الحديد  1س

 ج التالية : والنحاس وااللومنيوم  باستخدام ميزان ذو كفتين وحصل على النتائ

 الومنيوم نحاس حديد النوع

 جم 10 جم 15 جم 20 الكتلة

 من التجربة السابقة اجب عن اآلتي

 ( حدد1

 نوع المادةالمتغير المستقل  -ب  الكتلةالمتغير التابع  -أ

 الميزان المستخدم(2) حجم المكعب   (1اثنين من الثوابت ) -ج

 تجريبي( ما نوع البحث الذي قام به داؤود 2

 سهولة العودة اليها واالستفادة منها( ما أهمية عملية وضع البيانات في جدول 3

 

 واجب الدرس الثالث : العلم والتقنية والمجتمع الفصل األول الوحدة األولى

 أكمل ما يأتي :  -1

 إلى العولمة، أو إلى االنتشار العالمي الواسع للمعلومات  تقنية المعلوماتلقد أدت  (1

 تحتاج إليها الناس في اتخاذ قراراتهم  من المعلومات المهمة التي الكثير العلميوفر  (2

 حياتك مريحة  التقنيةتجعل  (3

 عالم فيزيائي درس الكون والثقوب السوداء ستيفن هوكنغ (4

 أول من اجري عملية قلب مفتوح . دنيال هال وليامز (5

 درس طرائق إنتاج الطاقة الحرارية دون إلحاق ضرر بالبيئة.  فريد بيجي (6

 انتاج منتجات جديدةاالكتشافات الجديدة إلي  تؤدي قواعد (7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ورقة عمل الفصل األول الفصل األول الوحدة األولى
 

 ( يسار العبارات الخاطئة: ( يسار العبارات الصحيحة وعالمة ) : ضع عالمة ) 1س

 (       )               أ. يعتبر العلماء إعادة التجربة نوعا من إهدار الوقت والجهد        

 (     ب. العينة الضابطة تتأثر بجميع عوامل التجربة ما عدا المتغير المستقل     )      

 (      ج. فريد بيجي هو أول من قام بجراحة القلب المفتوح                            )     

 (     )                             د. عندما ال تدعم النتائج الفرضية نكرر التجربة            

 (    )                هـ. للتقليل من التحيز يتم اختيار عينات منتخبة لعمل االستبيانات     

 

 : اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:2س

 حاكاة لشيء ما أو حدث ما. م1

 الفرضية ج. النموذج أ.

 تقنية المعلومات د. المنهج العلمي ب.

 مهارة يستخدمها العلماء عندما يضعون توقعا يمكن اختباره. 2

 القياس ج. االستقصاء أ.

 االستدالل د.  االفتراض ب.

 . إنتاج األنسولين من تطبيقات3

 ناطيسيالرنين المغ ج. األشعة السينية أ.

 األشعة التلفزيونية د. الهندسة الوراثية ب.

 . يستخدم الباحثين أدوات في القياس بهدف4

 دقة القياسات ج. تحليل البيانات أ.

 أعداد جداول البيانات د. اختبار الفرضية ب.

 . الخطوات المتتابعة المتبعة لحل مشكلة ما ) تفسير ظاهرة ما (5

 الفرضية ج. النموذج أ.

 تقنية المعلومات د. المنهج العلمي ب.

 . البحث في تفاصيل أمر ما وجمع المعلومات والبيانات عنه للوصول إلى أفضل النتائج6

 القياس ج. االستقصاء أ.

 االستدالل د. االفتراض ب.
 

 

في تجربة لدراسة العالقة بين درجة الحرارة و ضغط الغاز قام بقياس الضغط ثالث أوعية متساوية الحجم وبها : 3س

 كمية متساوية من غاز ما وحصل على النتائج التالية :

  م 35ْ  م 30ْ  م 25ْ درجة الحرارة

 جو 1.9 جو  1.6 جو  1.2 الغازضغط 

 من التجربة السابقة اجب عن اآلتي

 ( حدد1

 درجة الحرارة المتغير المستقل  -ب                                             الضغطالمتغير التابع  -أ

 كمية الغاز  (2)                        حجم األوعية  (1اثنين من الثوابت ) -ج

 تجريبي( ما نوع البحث الذي قام به موسى 2

 سهولة فهمها والرجوع إليها ( ما أهمية عملية وضع البيانات في جدول3
 

  

 

 



 مراجعة الفصل األول الفصل األول الوحدة األولى
 

 ( أمام العبارات الخاطئة ( أمام العبارات الصحيحة وعالمة ) : ضع عالمة ) 1س

      الثقوب السوداء هو إسحاق نيوتن العالم الذي درس -أ

   لنموذج هو محاكاة لشيء ما أو حدث ماا -ب

      يعتبر العلماء إعادة التجربة نوعا من إهدار الوقت والجهد -ج

       ال توجد طريقة علمية وحيدة تستخدم لحل كل المشكالت -د

       العينة الضابطة تخضع للمتغير المستقل -هـ

     اة أكثر صحةأسهم التقدم التقني بتمتع الناس بحي -و

     من أهم اختراعات العالمة حياة سندي مجس الموجات الصوتية والمغناطيسية -ز

     صنف أرسطو الكائنات الحية إلى حيوانات ونباتات وفطريات -ح

     العامل الثابت يمكن من التأكد من صحة التجربة -ط

     العلمية الهامةالمالحظة والتفسير والتصنيف والقياس واالستنتاج والمقارنة من المهارات  -ي

 

 : اختر اإلجابة الصحيحة:2س

 أول من أجرى عملية قلب مفتوح هو -1

 ستيفن هوكنيغ -د دانيال هال وليمز -ج مجدي يعقوب -ب فريد بيجي -أ

 أولى خطوات البحث عن حل المشكالت -2

 استخالص النتائج -د اختبار الفرضية -ج تحديد المشكلة -ب تحليل البيانات -أ

 امل الذي ال يتغير خالل إجراء التجربةالع -3

 المتغير المستقل -د الثابت -ج العينة الضابطة -ب المتغير التابع -أ

 التواصل بين العلماء  ةمن التقنيات الحديثة التي سّرع -4

 األقراص المدمجة  -د شبكة االنترنت -ج الحواسيب الكفية -ب أجهزة تحديد المواقع  -أ

 احل نمو الجنين من خاللأمكن تتبع مر -5

 الرنين المغناطيسي -د الهندسة الوراثية -ج األشعة التلفزيونية -ب األشعة السينية -أ

 إنتاج األنسولين من تطبيقات  -6

 الرنين المغناطيسي -د الهندسة الوراثية -ج األشعة التلفزيونية -ب األشعة السينية -أ

 السابقة يمكن اختباره يسمى وضع العلماء لتوقع من خالل معارفهم -7

 االفتراض -د االستنتاج -ج المقارنة -ب التخمين -أ

 من صحة تجاربهم للتأكديستند العلماء عليه  -8

 المتغير المستقل -د الثابت -ج العينة الضابطة -ب المتغير التابع -أ

 يستخدم الباحثين أدوات في القياس بهدف -9

 أعداد جداول البيانات -د دقة القياسات -ج الفرضيةاختبار  -ب تكوين الفرضية -أ

 يسجل الباحث بياناتهم ليسهل االستفادة منها  -10

 بحث وصفي -د نماذج ثالثية -ج جداول معنونة -ب بشكل عشوائي -أ

 حل المشكالت والتساؤالت من خالل المالحظة يسمى -11

 تجريبيالبحث ال -د البحث الوصفي -ج التجربة -ب الفرضية -أ

 مجموعة من الخطوات المنظمة يقود تنفيذها إلى اكتشاف أو اختبار أو إثبات شيء مــا  -12

 البحث التجريبي -د البحث الوصفي -ج التجربة -ب الفرضية -أ

 صياغة المشكلة في عبارات واضحة ومفهومة ومحددة تعبر عن مضمون المشكلة ومجالها وتفصلها  -13

 استخالص النتائج -د اختبار الفرضية -ج تحديد المشكلة -ب تحليل البيانات -أ

 نظام موحد للتعبير عن القياسات لتسهيل الفهم والتواصل  -14

 النماذج -د الوحدات القياسية -ج النظام العالمي للوحدات -ب القياس العلمي -أ

 

 

 



 

 م ؟لماذا يعتبر تواصل العلماء ونقل البيانات بينهم أمراً مهماً له: 3س

 

 الخبراتتبادل 

 

 : أكمل المخطط التالي الذي يتضمن خطوات حل المشكالت مستعيناً بالمصطلحات اآلتية: 4س

 تحديد المشكلة ( . -تعميم النتائج  –اختبار الفرضية  –تحليل البيانات  –استخالص النتائج  –) تكوين الفرضية 

 

 

 

 

 

 

 

 

المكونة من الصابون  . في ضوء العبارة السابقة أجب عما  في تجربة عملية لدراسة أثر كمية الماء على كمية الرغوة 5س

 يلي:

 ضع فرضية تناسب التجربة ؟  -1

 اذا قلت كمية الماء زادت الرغوة المكونة

 ما هو المتغير المستقل في التجربة ؟ -2

 كمية الماء

 ما هو المتغير التابع في التجربة ؟  -3

 كمية الرغوة

 عدد أربعة ثوابت في التجربة ؟ -4

   كمية الصابونب                     نوع الصابونأ  

 ماءدرجة حرارة الد                   نوعية الماءج  

 

 تحديد المشكلة

 تعميم النتائج
 استخالص النتائج

 اختبار الفرضية    الفرضيةتكوين 
 تحليل البيانات

 


