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حل وإجابات الدرس األول
وصف المادة

المادة وتغيراتها: 6الوحدة 

جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد



189حل صفحة 186حل صفحة 

–الكثافة –اللون –الصالبة 
الكتلة 

–الحجم –وصف األلوان 
الشكل 

من عناصر وأجزاء صغيرة

وفقاً للخصائص كاللون والحجم والكتلة

والجليد صلب ماء المطر سائل



187حل صفحة 

سيصبح المزيج سائال

المزيج أنعم من الحالة الصلبة وأكثر 
صالدة من السائل

ال لم ينتشر

ستغرق العملة ببطء في المزيج

190حل صفحة 



192حل صفحة 191حل صفحة 



195صفحة 195صفحة 193صفحة 



196حل صفحة 



199حل صفحة 



حل وإجابات الدرس الثاني
القياس

المادة وتغيراتها: 6الوحدة 

جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد



204حل صفحة 203حل صفحة 

يمكنني القياس بالمسطرة

يحتوي على عدد كبير من المربعات: األكبر 
يحتوي على عدد أقل من المربعات: األصغر 

B األكبر هو



206حل صفحة 205حل صفحة 

سم 100في المتر الواحد يوجد 
في الكيلومتر الواحد يوجد 

سم100000



201حل صفحة 207حل صفحة 



209حل صفحة 

على صاحب البالون أن 
يزيد من درجة حرارة 

الهواء في البالون 



213حل صفحة 210حل صفحة 



حل وإجابات الدرس الرابع
المخاليط

المادة وتغيراتها: 6الوحدة 

جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد



234حل صفحة 233حل صفحة 



236حل صفحة 235حل صفحة 

جميعها مواد صلبة ولكن بعضها يذوب 
237حل صفحة في الماء وبعضها ال يذوب



239حل صفحة 238حل صفحة 

يستخدم التقطير التبخير والتكثيف. ال
لفصل خليط سائل، ويمكن أن يتبخر 

سائالن لهما نفس درجة الغليان ويتكاثفا
عند نفس درجة الحرارة فيصعب 

.فصلهما

حجم الحبيبات–الكثافة والذائبية 



243حل صفحة 











حل وإجابات الدرس الثاني
الصوت

الطاقة: 7الوحدة 

جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد



274حل صفحة 273حل صفحة 

عن طريق تغيير طول الوتر ، أو شد 
وإرتخاء الوتر

عن طريق االهتزاز

الصوت السميك يصدر صوتاً منخفض 
الطبقة

 ً أسمع صوتا

الصوت عاٍل عند ارتخاء الوتر



277حل صفحة 275حل صفحة 

آلة وترية

الخيط المشدود له طبقة صوت عالية 
والخيط الرفيع له طبقة صوت منخفضة

وترإيقاف اإلهتزاز بالضغط على ال



279حل صفحة 278حل صفحة 

أربع مرات في
ألن الفضاء عبارة عن مياه البحر

فراغ حيث ال يوجد وسط
مادي لنقل الصوت



281حل صفحة 281حل صفحة 

ديحتاج وتر الجيتار إلى ش

ل صوٌت سعته عالية وطوي
الصورة الثانية : الموجة  



243حل مراجعة درس الصوت صفحة 
282حل صفحة 

الهواء أقل كثافة وال يحمل
طبقات الصوت بنفس 

سرعة الماء



290حل صفحة 289حل صفحة 



292حل صفحة 291حل صفحة 

مجموعة من الموجات التي تكّون الضوء
أشعة –األشعة السينية –الضوء المرئي 

األشعة فوق –األشعة الراديوية –جاما 
األشعة تحت الحمراء–البنفسجية 



295حل صفحة 293حل صفحة 

كية العدسة الشب–الحدقة –القرنية 



298حل صفحة 297حل صفحة 

عندما تصطدم أي: اإلنعكاس 
ا موجة بأحد األسطح وترتد مم

يمكننا من رؤية األشياء
مادة شفافة مثل البالستيك الغائم ،

ل وسوف تسمح للضوء بالمرور من خال
ة الغرفة ولكن لن يكون من الممكن رؤي

الناس من خالله بوضوح

كالهما يعكس الضوء : التشابه
ات المحدبة تنشر األشعة في جميع الجه: االختالف

فتكون الرؤية واضحة وهي منتفخة للخارج في
المنتصف 

طة تنحني للداخل وتركز الضوء على نق: المقعرة 
وحيدة مما يحدد الرؤية وفقا للموقع 





حل وإجابات الدرس الرابع
الكهرباء

الطاقة: 7الوحدة 

جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد



308حل صفحة 307حل صفحة 

شكل من أشكال الطاقة الضوئية والذي 
يتدفق أحياناً عبر األسالك ، ويستخدم

إلضاءة المصابيح وتشغيل اآلالت

تزود المنزل باإلضاءة ، وتعمل على 
تشغيل األجهزة  



311حل صفحة 309حل صفحة 

أعطى شحنة كهربائية للبالونين

ألنه حدث بينهما تجاذب–نعم 



131حل صفحة 312حل صفحة 

الكهرباء الساكنة تراكم الشحنات 
دفق الكهربائية على الجسم ، ولكن التيار ت

الشحنات الكهربائية عبر مسار مغلق



315حل صفحة 315حل صفحة 

ر سيظل المصباح الكهربائي األخ
مضاء

في دائرة التوازي يكون للتيار
.الكهربائي أكثر من مسار 

في دائرة التوالي يوجد مسار 
.واحد



316حل صفحة 

كالهما يعكس الضوء : التشابه
ات المحدبة تنشر األشعة في جميع الجه: االختالف

فتكون الرؤية واضحة وهي منتفخة للخارج في
المنتصف 

طة تنحني للداخل وتركز الضوء على نق: المقعرة 
وحيدة مما يحدد الرؤية وفقا للموقع 

ألن المصاهر ال تستخدم إال مرة 
واحدة ، ولكن القواطع يمكن إعادة

.استخدامها



حل مراجعة 
درس 
الكهرباء

صفحة 
319



حل وإجابات الدرس الخامس
استخدام الطاقة الكهربائية

الطاقة: 7الوحدة 

جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد



324حل صفحة 323حل صفحة 

الكهرباء مهمة في حياتنا لإلضاءة 
وتشغيل األجهزة والطهي

تشغيل أجهزة –تشغيل االجهزة واألدوات 
لمتشغيل الحاسوب للع–التبريد والتدفئة 

التلفاز-شاشة الكمبيوتر –محمصة الخبز -الضوء

المروحة تنتج الحركة–محمصة الخبز تنتج الحرارة 



327حل صفحة 325حل صفحة 

–شاشة التلفاز –المدفأة 
المكنسة الكهربائية

تستخدم الطاقة لتوليد الضوء 
والحرارة والحركة



صفحة 
319

حل مراجعة الدرس 
استخدام الطاقة 

الكهربائية 



حل وإجابات الدرس السادس
المغناطيسية والكهرباء

الطاقة: 7الوحدة 

جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد



334حل صفحة 333حل صفحة 

نعم ، حيث يحافظ المجال المغناطيسي 
على بقاء المغناطيس في الهواء 

يمكن استخدام الكهرباء لعمل مغانط ، 
ويمكن استخدام المغانط لتوليد الكهرباء

عند تقريب األقطاب المتماثلة تتنافر وعند 
تقريب األقطاب المختلفة تتجاذب

يتجاذبان 

يتنافران 



337حل صفحة 335حل صفحة 

تتركز قوة المغناطيس عند القطبين

االقطاب المتشابهة تتنافر واألقطاب 
المختلفة تتجاذب

إذا تم تقريب األقطاب المتشابهة



341حل صفحة 339حل صفحة 

تساعدها على إيجاد طريقها أثناء 
الهجرة أو في أي وقت نكون فيها 

الدالئل المالحية غير متوفرة

يلف عمود المحرك كذلك ويُحدث 
قوة وهي ما تمكن المحرك من أداء 

وظيفته مثل إدارة عجلة أو ترس



343حل صفحة 343حل صفحة 

حلقة األسالك والمغانط 
والعمود 

عندما تدور حلقة األسالك 
في المجال المغناطيسي



صفحة 
347

حل مراجعة الدرس 
المغناطيسية 

والكهرباء








