
 : اكمل:  1س

  التحليل اإلشعاعييتم تقدير عمر العظام باستخدام 

 ت قديمةاامثلة لحضار اذكر:  2س

    اإلغريقية   -   الفينيقية  -   اآلشورية  -     البابلية   -     الفرعونية:  الحضارات  

 :علل:  3س 

 يقوم علماء اآلثار بعمل مسح بالرادار لباطن األرض قبل الحفر والتنقيب ؟ -1

 لتحديد موقع اآلثار بدقة ، وتقليل الجهد

 قع األثرية القديمة قبل نقل اآلثار منها ؟يرسم علماء اآلثار خرائط الموا -2

    تسجيل مكان وجود القطع

 لماذا ندرس علم اآلثار؟:  4س 

 للتعرف على الحضارات السابقة وكيف عاشت

 : اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 1س

  : أجل من األثرية للمواقع خرائط العلماء يضع

 الصحيح لها) ب ( حساب العمر  ) أ ( تصوير قطع اآلثار 

 ) د ( اكتشاف القطع األثرية     ج ( تسجيل مكان وجود القطع) 

 استكشافه قبل مطمور مكان رؤية على اآلثار عالم تساعد التي التقنية

 رسم الخرائط  ) ب ( ) أ ( الحاسوب 

 ) د ( الكاميرا  ) ج (   الرادار 

 تعتبر أجهزة الحاسوب و المجاهر من األمثلة على

 ) ب( البيانات (  المتغيرات) أ 

 ) د ( التقنيات ) ج ( الفرضيات

 

 من أشكال التقنية التي تستخدم في دراسة علم اآلثار ::  2س

 الرادار - 1                

 الحفرآالت  – 2                 

 الكاميرا - 3                 

 

أطلق العنان لمخيلتك ماذا لو علمت بأن الصورة التالية هي أحد :  3س

صلى هللا عليه وآله سلم وكلفت بحمايتها فكيف األثار الخاصة با لنبي 

 ستقوم بذلك .

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 

 

 

 

 الدرس األول : أسلوب العلم تطبيقات ولالفصل األ الوحدة األولى

 واجب الدرس األول : أسلوب العلم الفصل األول الوحدة األولى



 حل المشكالت بالطرائق العلميةتطبيقات الدرس الثاني :  الفصل األول الوحدة األولى
 

 الفراغات التالي : أكمل: 1س

 يقوم الباحث بتغييره أثناء التجربة هو العامل الذي المستقل / المتغير1

 عوامل ال تتغير أثناء التجربة الثوابت/ 2

 الخطوة األولى في الطريقة العلمية تحديد المشكلة / يعتبر2

  . لـلمقارنة ابطةالعينة الضستعمل ت/ 4
 

 : اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:2س

 الصورة تدل على  .1
  

 

 

 

 

 سالح -قطع أثرية   2 بناء -معلم أثري   1

 نقود -قطع أثرية  4 مقبرة -معلم أثري  3

   الصورة تدل على .2

 سالح -قطع أثرية   2 قلعة -معلم أثري   1

 جرة -قطع أثرية  4 مقبرة -معلم أثري  3

 الصورة من العمل .3
  

 حفر  –أثناء التنقيب   2 المكتبي -قبل التنقيب   1

 مخبري -بعد التنقيب  4 مسح ميداني –قبل التنقيب  3

 

 حل المشكالت بالطرائق العلميةالدرس الثاني :  واجبات الفصل األول الوحدة األولى

رواها بالماء فقط لمدة خمس سنوات، ثم جفف التربة ووزنها   شجرة صغيرة في أصيص به تربة جافة وزرع عالم 

  ووزن الشجرة كل على حدة ، وسجل نتائجه كما هو موضح أدناه.

 

 

 

 كجم من الخشب و اللحاء و الجذور قد نمت بفعل الماء فقط ". 74.1استنتج العالم أن

  استنتاجه.فسر كيف توصل العالم إلى  .1

 ثبات كتلة التربة

 استنتاج العالم غير صحيح ، اشرح لماذا ال يمكننا أن ننسب الزيادة في كتلة الشجرة إلى الماء فقط..  2

 عدم أخذة للعوامل األخرة كاألمالح المعدنية والضوء

 

 

 

 

 

 

 كتلة الشجرة )كجم( كتلة التربة الجافة )كجم( 

 2.7 90.9 في البداية

 76.8 90.9 بعد خمس أعوام



 : اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:2س

  ؟ البيانات تحليله بعد التجربة ُمنفذ   يفعله الذي ما

 ئج  ) ب( يستخلص النتا ) أ (  يجري التجربة 

 ) د ( يحدد المشكلة    ) ج ( يصوغ الفرضية

 جمع المعلومات من خالل الحواس والمعارف  . ما اسم هذه المهارة العلمية ؟

 التواصل ) ب (  المالحظة ) أ ( 

 تكوين الفرضية ) د (  االستنتاج ) ج ( 

 يجب إعادة التجربة من أجل :     

 ) ب ( تقليل احتمال حدوث خطأ        تكوين الفرضية) أ ( 

 ) د ( تحديد المشكلة  ) ج ( تغيير الضوابط     

  الخاصة وإنشاء أخرى للحصول على المعرفةمتابعة ظاهرة ما بعد تعديل ظروفها 

 المالحظة ) ب (       التجربة) أ ( 

 ) د ( االستنتاج    تحليل البيانات) ج ( 

 :  العلميةالخطوة األولى في الطريقة 

 جمع العينات  ) ب ( ) أ ( تحديد المشكلة

 ) د ( ضبط المتغيرات  ) ج (   الوصول إلى االستنتاجات
 

: في تجربة عملية لدراسة أثر درجة الحرارة على ضغط الغاز داخل إطار  سيارة ذو حجم ثابت بإطار لم يتأثر  3س 

 يلي:بدرجة الحرارة . في ضوء العبارة السابقة أجب عما 

 في حالة ارتفاع درجة الحرارة سيزداد الضغطضع فرضية تناسب التجربة ؟  -1

 درجة الحرارة ما هو المتغير المستقل في التجربة ؟ -2

 الضغطابع في التجربة ؟ ما هو المتغير الت -3

 عدد أربعة ثوابت في التجربة ؟ -4

 نوع مادة اإلطار .د           نوع الغاز ج  .     كمية الغاز ب .          حجم اإلطار أ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طبيعة العلم:  الفصل األول ورقة عمل الفصل األول الوحدة األولى

 : اخرت اإلجابة الصحيحة : 1س 

 ينشر العالِـــُم نتائج تجاربه . ما اسم هذه المهارة العلمية ؟ .1

 تكوين فرضية  4 المالحظة 3 التواصل  2 االستنتاج  1

 أي مما يأتي ال يعد من خطوات الطريقة العلمية ؟ .2

 تكوين فرضية  4 تغيير النتائج 3 التواصل  2 االستنتاج  1

 .واألسلحة األدوات امنهو  وثقافية تاريخية هميةأ الهو  قديما اإلنسان صنعها أشياء .3

 العمل المخبري 4 ا لتنقيب  3 التقنية  2 اآلثار  1

 يتم تنظيف وتحليل القطع األثرية أثناء .4

 غير ما سبق  4 العمل المخبري  -3 العمل الميداني  2 العمل المكتبي  1

 :خالل من القديمة الحضارات عن الكثير معرفة أمكن .5

 GPSالـ   4 الرادار 3 الحاسوب 2 آثارهم  1

 :  المملكة في المواقع األثرية أمثلةمن  .6

 األهرامات 4 جاوان  3 الكرنك 2 قلعة حلب  1
 

 : : ما المصطلح التي تصفه كل عبارة مما يلي 2س
 المتغير المستقليقوم الباحث بتغييره في التجربة :                              عامل 

                                       : الفرضيةعبارة يمكن فحصها واختبارها 

            : الطريقة العلميةأسلوب منظم يتكون من عدة خطوات لحل المشكالت  

                                     : العلم      أسلوب لفهم العام من حولنا 

                                     : الثابت عامل ال يتغير في أثناء التجربة 

      : المتغير التابع                               متغير يُقاس في أثناء التجربة 

 : اقرن المصطلح في العمود األول بما يناسبه في العمود الثاني: 3س

 العمود الثاني  العمود األول 

 الجيولوجي لمنطقة مالمعرفة التاريخ  4 يعيد الباحث صياغة فرضيته  .1

 عند ال تدعم النتائج الفرضية 1 تسجيل القطع األثرية  .2

 من أجزاء العمل المخبري 2 البيانات  .3

 أسلوب لفهم ما حولنا  استشارة الجيولوجيين  .4

 ما يسجله الباحث في التجربة من قراءات   3   .5
 

 : أجب عما يلي :4س

 طبقات متعددة في مكان واحدما يستفيد علماء اآلثار من وجود اآلثار على 

 تعاقب الحضارات في تلك المنطقة

 ترسم خرائط للمواقع األثرية قبل نقل اآلثار منهالماذا 

    تسجيل مكان وجود القطع

 عند الحفر يتم الحفر إلى عمق أقل ما حدد بالرادار باستخدام آالت الحفر الثقيلة  علل 

 تنكسر اآلثار بآالت الحفر ( للحفاظ على اآلثار ) كي ال

 

 

 

 

 

 

 



 طبيعة العلم:  مراجعة الفصل األول الفصل األول الوحدة األولى

 اختر اإلجابة  الصحيحة فيما يلي :أ(  :  1س 

 : تكوين فرضيةما الذي يفعله منفذ التجربة بعد  .1

 يحدد المشكلة  4 يستخلص النتائج  3 يالحظ ويستنتج                   2 يجري التجربة            1

 ما التقنية التي تساعد عالم اآلثار علي رؤية مكان مطمور قبل استكشافه ؟ .2

 الكاميرا 4 رسم الخرائط                            3 الرادار 2 الحاسوب 1

 ما الخطوة األولي في الطريقة العلمية ؟ .3

 تحديد المشكلة 4 ضبط المتغيرات                           3 الوصول إلى استنتاجات          2 جمع العينات            1

 ما الخطوة التي تتبع في اختبار الفرضية ؟ .4

 االستنتاج 4 المالحظة 3 التجربة 2 الثابت 1

 تعتبر أجهزة الحاسوب والمجاهر من األمثلة علي : .5

 الثوابت  4 المتغيرات  3 التقنية     2 الفرضيات                 1

 يضع العلماء خرائط للمواقع األثرية من أجل : .6

 اكتشاف القطع األثرية 4 تسجيل مكان وجود اآلثار             3 حساب عمر اآلثار                 2 تصوير قطع اآلثار      1

 اسم هذه المهارة  العلمية ؟ينشر العالم نتائج تجاربه ما  .7

 تكوين الفرضية  4 التواصل 3 االستنتاج 2 المالحظة    1

 يجب إعادة التجربة من أجل : .8

 تقليل احتمال حدوث الخطأ           4 تحديد المشكلة  3 تغيير الضوابط                       2 تكوين فرضية           1

 قديماً ولها أهمية تاريخية تسمى :األشياء التي صنعها اإلنسان  .9

 ديكور    4 رسم الخرائط                           3 القطع األثرية                           2 التجربة 1

 تجرى التحاليل الكيميائية واإلشعاعية على اآلثار بهدف .11

 غير ما سبق  4 تحديد قيمتها       3 معرفة مادة صناعتها      2 تحديد عمرها  1
  

        ب( اكتب المصطلح العلمي

 العلم                          أسلوب لفهم العالم من حولنا                                              -1

 الفرضية                         عبارة يمكن فحصها واختبارها                                            -2

 تابعال                متغير يقاس أثناء التجربة                                                            -3

 الثابت عامل ال يتغير أثناء التجربة -4

 المستقل لباحث بتغييره أثناء التجربةعامل يقوم ا -5

 الطريقة العلمية أسلوب منظم يتكون من عدة خطوات لحل المشكالت -6

 المالحظةالحصول على المعلومات وتدوينها باستخدام الحواس                                          -7

 علم اآلثارالذي يهتم بدراسة أدوات وآثار الحضارات القديمة                                      العلم  -8

 التقنيةاستخدام المعارف العلمية في إنتاج أدوات وأجهزة الستعمالها في الحياة                    -9
 

أثر كمية الماء على كمية الرغوة المكونة من الصابون  . في ضوء العبارة السابقة : في تجربة عملية لدراسة  2س 

 أجب عما يلي:

 مية الماء قلت الرغوة المتكونةكلما زادت كضع فرضية تناسب التجربة ؟  -1

 كمية الماءما هو المتغير المستقل في التجربة ؟  -2

 كمية الرغوة المتكونةما هو المتغير التابع في التجربة ؟  -3

 عدد أربعة ثوابت في التجربة ؟ -4

   درجة حرارة الماء ب .                         نوع الماء المستخدم أ . 

 كمية الصابون . د                   نوع الصابون المستخدم ج  .

 

 

 

 

 



                               أمام العبارة  الخاطئة أمام  العبارة  الصحيحة وعالمة   : ضع  عالمة  3س 

                   المتغير التابع هو الناتج الذي نريد قياسه في التجربة   .1

     يخضع كل اكتشاف لإلختبار العلمي للتحقق من صدقه أو صحته .2

                                          تؤدي المالحظات  إلى استنتاجات   .3

                  علم  اآلثار  يعتبر جزء غير مهم في الدراسات العلمية   .4

        يهتم القسم األول من علم اآلثار بدراسة اإلنسان ما قبل التاريخ  .5

                            لرادار يستخدم لتحديد عمر اآلثار المستخرجة  ا .6

                         المتغيرات هي عوامل تظل ثابتة اثناء التجربة       .7

                                  أول خطوات الطريقة العلمية تحليل البيانات  .8

                                         الحفر   أآلتعملية الرصد تتم باستخدام  .9

          إجراء الحسابات وعمل المخططات البيانية يسمى تحليل البيانات  .10

                                 ال يحتاج عالم اآلثار للبحث للتنقيب على اآلثار  .11

 

ترى   (لعمالقة من العلماء الذي سبقوني لقد رأيت أبعد من غيري ألنني أقف علي أكتاف ا ): قال إسحق نيوتن  : 4س 

 أني بلغت أبعد من السابقين ألنني بدأت من حيث انتهوا   ! ما الذي كان يعنيه نيوتن بقوله هذا ؟

 

 –التنظيف والحفظ  –الدراسات الميدانية  –المكتبة ]  التالية مستعيناً بالكلمات آالتية : أكمل خريطة المفاهيم:  5س 

 [ . التحليل الكيميائي –الرادار  -اإلنترنت  –البحث 

 

 

 


