
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/8science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/8science1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مصطفى عبد الفتاح السيد عبد القتاح اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والحرارة -1-القسم   -الطاقة الحرارية  -الوحدة األولي  
 هي الطاقة المخزونة في االجسام    )طاقة الوضع (

 الوضع لتلك الجسيمات كلما ازداد متوسط المسافة بين الجسيمات ازدادت طاقة -
 هي الطاقة التي تكون لجسم او جسيم بسبب حركته     )طاقة الحركة (

 ناتج جمع الطاقة الحركية وطاقة الوضع الناتج عن جاذبية األرض لألجسام   )الطاقة الميكانيكية (
 ناتج جمع الطاقة الحركية وطاقة الوضع للجسيمات المكونة لمادة ما   )الطاقة الحرارية (
 متوسط الطاقة الحركية للجسيمات المكونة لمادة ما    )درجة الحرارة (

يتمدد السائل عندما ترتفع درجة  هو أنبوب زجاجي  متصل ببصيلة  يحتوي علي الكحول (ذو البصيلة)الثيرموميتر 
 درجة حرارة السائل  الحرارة وينكمش عندما تنخفض 

 ويحولها الى درجة حرارة التغيرات في مقاومة دائرة كهربائيةيقيس  (االلكتروني الثيرموميتر)

 انتقال الطاقة الحرارية من جسم دافئ الى جسم بارد   )الحرارة ( 
 ةدرجة الحرارة التي تتوقف عندها الجسيمات عن الحرككلفن (  0)الصفر المطلق () 

 انتقال الطاقة الحرارية  -2-القسم   -الطاقة الحرارية  -الوحدة األولي  

 الحمل الحراري  -3التوصيل  -2اإلشعاع   -1ماهي طرق انتقال الطاقة الحرارية ؟ 
 انتقال الطاقة الحرارية على شكل موجات كهرومغناطيسية   أوال )اإلشعاع(

 الجليد  –النار  –مثل الشمس               
 انتقال الطاقة الحرارية بين المواد عن طريف اصطدام الجسيمات    ثانيا )التوصيل (

 تعتبر األفضل في التوصيل الحراري هي   الفلزاتالمواد التي -1   
 الحرارةموصل  عازل الحرارة 

 مادة تتدفق من خاللها الطاقة الحرارية بسهولة مادة ال تتدفق  عبرها الطاقة الحرارية بسهولة التعريف
 قماش حزام األمان -1 األمثلة

 الخشبية الملعقة -2
  أواني طهي الطعام  -1
 من األلمونيوم ملعقة -3األمان حزام ابزيم -2

 1Cمن المادة بمقدار   1gكمية الطاقة الالمة لرفع درجة حرارة  )الحرارة النوعية (
  تبريد محركات السياراتالحرارة النوعية مرتفعة جدا لذلك تستخدم في -1
  لذلك تكون أحواض السباحة والبحيرات والمحيطات باردة في الصيفالحرارة النوعية مرتفعة جدا -2

 لماذا تزداد درجة حرارة ابزيم حزام األمان اسرع من حزام األمان؟  -3

 الن الحرارة النوعية لإلبزيم اقل لهذا يتطلب طاقة حرارية اقل    
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 ازدياد حجم المادة عند ارتفاع درجة حرارتها   )التمدد الحراري (
 الزجاج المقاوم للحرارة  -2األمثلة  المناطيد   -1
فيكون كثافة الهواء داخل المنطاد أقل من الهواء خارج المنطاد  يحدث تمدد حراريلصعود المنطاد -2

 فيصعد ألعلي
بدون أن ينكمش المنطاد فيدخل هواء بارد داخل المنطاد  لهبوط المنطاد يحدث انكماش حراري -3

 فيكون كثافة الهواء داخل المنطاد أكبر من الهواء خارج المنطاد فيهبط ألسفل
 اج المقاوم للحرارة ال يتضرر في فرن ساخن ؟ علل الزج -4

 ألنه مصمم ليتمدد بمعدالت أقل من تمدد الزجاج العادي وبالتالي ال ينكسر في الفرن
 درجة حرارتها نخفاضحجم المادة عند ا تناقص   )االنكماش الحراري (

كبيرة في الغازات ثم يقل في السوائل ملحوظين بصورة   )التمدد الحراري ( و)االنكماش الحراري ( يكون كل من  -4
  وأقل شي في المواد الصلبة

 انتقال الطاقة الحرارية بواسطة حركة الجسيمات من أحد أجزاء المادة الى جزء اخر  ثالثا) الحمل الحراري (
 في دورة ما بفعل الحمل الحراري)السوائل والغازات (الموائع  حركة  ( تيارات الحمل)-1

 الحمل تيارات تأثيرات -2
 الغرفة في الهواء حركة    -2                     المحيطات    في الماء حركة  -1

 سطحها الى الشمس باطن من الحرارية الطاقة حركة     -4     األرض باطن في المواد تحريك    -3

 استخدام الطاقة الحرارية -3-القسم   -الطاقة الحرارية  -الوحدة األولي  
  المحركات الحرارية  -4الثالجات  -3منظمات الحرارة  -2أجهزة التسخين -1

 جهاز يحول الطاقة الكهربائية الى طاقة حرارية  أوال)أجهزة التسخين (
 حرارة اجهزة الحاسوب والتلفاز-5السخان الكهربائي  -4مكواةالمالبس  -3جهاز تحضير القهوة -2مكواة تجعيد الشعر -1األمثلة  -1

 الن جزء من الطاقة الكهربائية يتحول الى طاقة حرارية ضائعة الحاسوب نالحظ ارتفاع درجات حراته بعد فترة من الوقت؟علل في 
 جهاز ينظم درجة حرارة نظام ما ثانيا )منظم الحرارة (

  ةالكهربائي فراناأل -4 األألت تحميص الخبز  -3 المكيفات-2 الثالجات-1األمثلة  -2

 مفتاح -3معدنان ينثنيان في صورة ملف  -2ملف ثنائي الفلز -1مما يتركب منظم الحرارة ؟  -3

 موجود داخل منظم الحرارة ويتحكم في تشغيل او وقف جهاز التبريد والتسخين  ؟ ما أهمية ملف ثنائي الفلز -4

 كيف يعمل منظم الحرارة في المكيف عندما ترتفع درجة حرارة الغرفة ؟  -5
 يشغل المكيف -يتحرك المفتاح في االتجاه األخر د -فيفتح الملف ج -الفلز الموجود داخل الملف أكثر من تمدد الفلز الموجود خارجه  بيتمدد  -أ

  ؟كيف يعمل منظم الحرارة -6
 سوالعكباالعتماد على الفرق في تمدد الفلزين يتمدد الفلز الموجود داخل الملف أكثر من تمدد الفلز الخارجي فينفتح الملف 
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 ----------الثالجة--ثالثا -------المحرك الحراري -----رابعا اسم الجهاز   

 ألية عمله
 

  الوقود خليط فيسحب اسفل الى المكبس يتحرك  -1
 الوقود خليط فيضغط اعلى الى المكبس يتحرك  -2

  اسفل الى المكبس فيدفع المشتعل الوقود خليط يتمدد  -3
 الخارج الى العادم فيدفع علىأ إلى المكبس يتحرك  -4

 ويبرد الصمام عبر السائل يضخ  -1

 الطعام من الحرارية الطاقة فيمتص االنابيب عبر يتدفق -2

 سائل الى ويتحول فينضغط الضاغط الى المبرد السائل يصل -3

 طاقته فيفقد الثالجة خارج الملفات الى المبرد السائل يتدفق  -4

 الصمام الى يعود ثم ويتكثف الحرارية
   الشكل 

 
 
 
 

 

   -الطاقة الحرارية  -  النموذج التجريبي وإجابته للوحدة األولي 
 اكتب  رقم االجابة الصحيحة في العمود )أ( بما يناسبه في العمود)ب( أوال -1السؤال األول 

 ضع الكلمات التالية في المكان المناسب في الجدول التالي الذي يوضح المقارنة بين الموصل والعازل -2
 األمان( حزام ابزيم – أواني طهي الطعام   -قماش حزام األمان  – الخشبية الملعقة - من األلمونيوم ملعقة(

 موصل الحرارة عازل الحرارة 
 مادة تتدفق من خاللها الطاقة الحرارية بسهولة الحرارية بسهولة مادة ال تتدفق  عبرها الطاقة التعريف

 قماش حزام األمان -1 األمثلة
 الخشبية الملعقة -2
 

  أواني طهي الطعام  -1
 من األلمونيوم ملعقة -3 األمان حزام ابزيم -2
 

 تترك مسافات بين قضبان السكك  الحديدية مثل مترو دبي ؟ علل -3
  .................... حتي يسمح لها بالتمدد في فصل الصيف وال يحدث إنبعاج..................................

 الغرفة في الهواء حركة    -2                                    المحيطات   في الماء حركة  -                   1الحمل؟ تيارات تأثيرات ثالثة من  اذكر  -4

 سطحها الى الشمس باطن من الحرارية الطاقة حركة     -4                                                                              األرض باطن في المواد تحريك    -3

 ( ب)  العمود  ( أ)  العمود اإلجابة 

 اإلشعاع 1 ناتج جمع الطاقةالحركية وطاقة الوضع للجسيمات المكونة لمادة ما  7

 الحرارة 2 متوسط الطاقة الحركية للجسيمات المكونة لمادة ما 3

 درجة الحرارة 3 انتقال الطاقة الحرارية من جسم دافئ إلي جسم أكثر برودة 2

 التوصيل 4 كهرومغناطيسية انتقال الطاقة الحرارية من مادة إلي أخري عبر موجات 1

 الحراري الحمل 5 انتقال الطاقة الحرارية بين المواد عبر تصادم الجسيمات 4

5 
 جزء الى المادة أجزاء أحد من الجسيمات حركة بواسطة الحرارية الطاقة انتقال

 اخر في الموائع فقط ) سائل وغاز (
 الحرارة النوعية 6

 الطاقة الحرارية 7 الحراري الحمل بفعل ما دورة في الموائع حركة 8

 تيارات الحمل  8 تناقص في حجم المادة عند إنخفاض درجة حرارتها 9

 االنكماش الحراري 9 في حجم المادة عند إرتفاع درجة حرارتها ازدياد 10

 التمدد الحراري 1C  10من المادة بمقدار   1gكمية الطاقة الالمة لرفع درجة حرارة  6
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 الثيرموميتر جهاز لقياس درجة الحرارة ومن أنواعه 
 اإللكتروني...الثيرموميتر -6 ....البصيلة  ذوالثيرموميتر  -5  اسم الثيرموميتر 

 وينكمش الحرارة درجة ترتفع عندما السائل يتمدد مبدأ العمل 

 تنخفض عندما
 الى ويحولها كهربائية دائرة مقاومة في التغيرات يقيس

 حرارة درجة
 مقاومة كهربائية  سائل مثل الكحول المادة 

   هذا النظامما تحوالت الطاقة في التي تحدث في   -7
 

  ..............................................كهربائية  ثم حرارية  ثم كيميائية ........
 السؤال الثاني أكمل الجدول بوضع اسم الجهاز في المكان المناسب  : -

 ----------الثالجة--9 -------المحرك الحراري -----8 اسم الجهاز   

  الوقود خليط فيسحب اسفل الى المكبس يتحرك  -1 ألية عمله
 الوقود خليط فيضغط اعلى الى المكبس يتحرك  -2

 الى المكبس فيدفع المشتعل الوقود خليط يتمدد  -3

  اسفل
 الخارج الى العادم فيدفع علىأ لىإ المكبس يتحرك  -4

 ويبرد الصمام عبر السائل يضخ  -1

 الطعام من الحرارية الطاقة فيمتص االنابيب عبر يتدفق -2

 سائل الى ويتحول فينضغط الضاغط الى المبرد السائل يصل -3

 طاقته فيفقد الثالجة خارج الملفات الى المبرد السائل يتدفق  -4

 الصمام الى يعود ثم ويتكثف الحرارية
   الشكل 

 
 
 
 

 

 حل المسائل التالية )مهارات رياضية ( – ب

10-    
 
  .................  ...... ...................................................1.8=30C÷32)-(86....  ......

11-  

     

...(37×1.8)+32=98.2F............. 

 14 -12أجب عن األسئلة من     
  (     إلي سيلزية  -40Fحول )  -12

................. .. ................40 -  =32)÷1.8-40-(................................ 

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

  (     إلي فهرنهايت -40Cحول )  -13
 40-     40×1.8)+32=-(..  ...... 

 ( -40.الدرجة التي يتساوي عندها التدريج السيليزي والفهرنهايتي هي )  ( 13(  و)12ماذا تستنتج من إجابة السوالين السابقين)  -14
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 ضع دائرة حول حرف األجابة الصحيحة فيما يلي  – السؤال الثالث أ
 ؟     ما المسؤول عن ارتفاع المناطيد  -15
A-  التوصيل الحراري                  B- التمدد الحراري                    C   -    الحمل الحراري            D  -  االشعاع الحراري 

 ؟    أي حول الطاقة الحركية يصف تتسلسل في محرك  السيارة -16
A- كميائية ثم حرارية ثم ميكانكية  B- حرارية ثم ميكانكية ثم وضع  -  حرارية ثم حركية ثم وضع D  -  حرارية ثم كيميائية ثم ميكانيكية 

 ؟أي من العبارات التالية يصف الطاقة الحرارية لجسم ما  -17

A- الطاقة الحرارية للجسيمات + طاقة الوضع للجسيمات                    B -  عدد الجسيمات ÷الطاقة الحركية للجسيمات 
C   -  عدد الجسيمات ÷طاقة الوضع للجسيمات D     -  الطاقة الحركية للجسيمات + طاقة الوضع للجسيمات ()  ÷الطاقة الحركية للجسيمات    
 ؟أي من المصطلحات التالية يصف انتقال الطاقة الحرارية  -18

A- الحرارة                  B- الحرارة النوعية                       C-  درجة الحرارة                 D- الطاقة الحرارية 
 يبين الشكالن عينتين مختلفتين من الهواء ، ماأوجه اإلختالف بينهما ؟ -19
A      -  درجة حرارة العينةX  أكبر من درجة حرارة العينةY              

   B-  الحرارة النوعية للعينةX أعلى من الحرارة النوعية للعينة 

C-  متوسط الطاقة الحركية للعينةY  أكبر من متوسط الطاقة الحركية للعينةX  

   D-  متوسط الطاقة الحرارية للعينةY  أعلى من متوسط الطاقة الحرارية للعينةX 
 ؟يبين الجدول الحرارة النوعية ألربع مواد . ماالعبارة التي يمكن استنتاجها من المعلومات الموجودة في الجدول  -20
A- يعد النحاس عازال للحرارة            

B-  يعد الشمع موصال للحرارة 

C- يمتص الهواء أكبر مقدار من الطاقة الحرارية ليغير من درجة حرارته 
D يمتص الماء أكبر مقدار من الطاقة الحرارية ليغير من درجة حرارته 

 ماالمصطلح الذي يصف مايحدث لبالون بارد عند وضعه في سيارة ساخنة ؟ -21
A-  التوصيل الحراري                  B- التمدد الحراري                    C   -    العزل الحراري            D  -  االنكماش الحراري 

 تقلب الفتاة الحساء بملعقة معدنية ، ماالعملية التي ستتسبب في تدفئة يدها ؟ -22
A-  التوصيل الحراري                   B- التمدد الحراري                   C   -    الحمل الحراري            D  -  االشعاع الحراري 

 في ملف منظم الحرارة ماالذي يتسبب في ثني وانفتاح الفلزين الموجودين في الشريط ؟ -23
A- انكماشهما بالمعدل نفسه عندما يبردانB             -  يسخنانتمددهما بمعدالت مختلفة عندما 
C- لديهما الحرارة النوعية نفسها D                        - انصهارهما عند درجة حرارة مختلفة 
 ؟ في الشكل ماالمصطلح الذي يصف انتقال الطاقة الحرارية بين لوح التسخين وابريق الشاي -24

A-  التوصيل الحراري          B- التمدد الحراري            C-    العزل الحراري   D  -  االنكماش الحراري 
 مانوع األلة التي يمثلها كل من لوح التسخين وإبريق الشاي والبخار والمروحة الورقية عندما تعمل معا في الشكل ؟ -25

A- ملف ثنائي المعدنB - محرك حراري       C -    ثالجة   D  - منظم حرارة 
 الحرارية للمادة ؟ أي مما يلي قد يقلل من الطاقة -26

A- تسخين المادةB  -  ازدياد الطاقة الحركية للجسيماتC      -  ازدياد درجة حرارةD- تقل المادة إلى مكان تكون فيه درجة الحرارة أكثر انخفاضا 
   ؟في الصورة الموجودة إلى جهة اليسار تنتقل الطاقة الحرارية من  -27

A- الكوب إلى الهواءB -  الثلج إلى شراب الليموناضة - الليموناضة إلى الهواءشرابD - الهواء إلى شراب الليموناضة 
 يكشف منظم الحرارة أدناه ازديادا في درجة حرارة الغرفة عندما؟ -28
A- ازدياد في الطاقة الحرارية ، يتثنى على إثره الملف الثنائي الفلز 

B-  الثنائي الفلزازدياد في الحرارية ينفتح على إثره الملف 
C   - تسبب المفتاح في انثناء الملف الثنائي للفلز      D- تسبب المفتاح في انفتاح الملف الثنائي الفلز 



                                   2017  -الفصل الدراسي األول  -اعداد أ/ مصطفي عبدالفتاح                  ملزمة العلوم  الصف الثامن     :       

7 

 

 أي مما يلي هو درجة الحرارة األكثر انخفاضا ؟ -29   

A- °C0                             B-  0°F                           C- 32°F                             D - 273K  
 أي تحول للطاقة يحدث عادة في جهاز التسخين ؟ -30

A- الطاقة الكيميائية إلى طاقة حراريةB - الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية C - الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية      D - الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية 
 لديه الحرارة النوعية األكثر انخفاضا ؟ أي مما يلي -31

A- جسم مصنوع من الفلز     B-  جسم الينقل الطاقة الحرارية بسهولة      C- جسم التتحرك إلكتروناته بسهولة       D- جسم يتطلب تغير درجة حرارته  
 في محرك احتراق داخلي  ال يحدثأي مما يلي  -32

A- يضيع معظم الطاقة الحرارية                                                   B-  تدفع الطاقة الحرارية المكبس إلى أسفل 
C- تتحول الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية                         D - تتحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية 

 أي من العبارات التالية صحيح بشأن اإلشعاع ؟ -33
A- في المواد الصلبة ينقل اإلشعاع الطاقة الكهرومغناطيسية لكن ال ينقل الطاقة الحرارية -أ 

 B-   تشع األجسام الباردة الكمية نفسها من الطاقة الحرارية التي تشعلها األجسام الدافئة 
C-  فقط   يحدث اإلشعاع في الموانع مثل الغاز والماءD -  الشمس إلى األرضينقل اإلشعاع الطاقة الحرارية من 

 ؟خارج ال فيإذا ما وضعت ملعقة في وعاء من الحساء الساخن فلماذا يكون ملمس الملعقةأكثر سخونة من ملمسها  -34
A- ألن الوعاء موصل أفضل من الملعقة    B-  ألن للوعاء حرارة نوعية أكثر انخفاضا من الحرارة النوعية للملعقة 
C-  للحرارةألن الملعقة تعد عازال جيداD                          - ألن الملعقة تنقل الطاقة الحرارية بصورة أفضل من الوعاء نفسه . 

 الجدول التالي اكتب  رقم االجابة في العمود )أ( بما يناسبه في العمود)ب(السؤال الرابع في   – 35

 :المختلفة لدرجة تجمد وغليان الماء الحرارة مقاييس بين مقارنة يبين الذي التالي الجدول أكمل --ب

 الكلفن الفهرنهايت السيليزي مقياس الحرارة
 -373---38 212 -100----36 مقداردرجة الغليان للماء

 273 ----32---37 0 تجمد الماءمقدار درجة 
 ؟الحرارة درجة زادت للجسيمات إذا  الحركية الطاقة لمتوسطماذا يحدث  -39

 ------------ --------تزداد )عالقة طردية (------------
     (المحرك الحراري-جهاز التسخين  بالكلمات المناسبةالتالية )أكمل الجدول التالي السؤال الثاني  -

المحرك -التسخين  )جهاز 
    الحراري (

 --جهاز التسخين---41 -المحرك الحراري --40 الثالجة
 حرارية الى كهربائية من ميكانيكية الى حرارية الى كيميائية من حرارية الى كهربائية من تحول الطاقة

 يوجد يوجد ال -يوجد--42  المنظم
 
 

 عبدالفتاحمع تحيات األستاذ مصطفي عبدالفتاح السيد 

 ( ب)  العمود  ( أ)  العمود اإلجابة 

 ( الفلز ثنائي ملف ) 1 الحرارية الطاقة بنقل يقوم الثالجة انابيب في يوجد سائل 3

 ( جهاز التسخين ) 2 جهاز موجود في مكواة تجعيد الشعر   وجهاز تحضير القهوة  ومكواة المالبس   2

 ( السائل المبرد) 3 جهاز ينقل الطاقة الحرارية من مكان أكثر برودة إلي مكان أكثر دفئا  4

 (الثالجة) 4 والتسخين التبريد جهاز وقف او تشغيل في ويتحكم الحرارة منظم داخل موجود 1
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 اإللكترونيات ومستويات الطاقة -1القسم   -العناصر والروابط الكيميائية  -الوحدة الثانية 

 7عددهم صفوف عناصر في الجدول الدوري مرتبة على شكل )الدورات (  
 18عددهم ولها خصائص كيميائية متشابهةأعمدة عناصر في الجدول الدوري مرتبة على شكل   )المجموعات (

 
 قوة تربط بين ذرتين او أكثر )الرابطة الكيميائية (

 قا لهترتيب العناصر في الجدول الدوري وف -عددالبروتونات   )العدد الذري (
 ذرة تتساوى فيها عدد البروتونات مع عدد االلكترونات )الذرة المتعادلة (

 شكل دوائرعلي  فراغات تتحرك فيها االلكترونات حول النواة  )مستويات الطاقة ( 
 إلكترونين فقطيحتوي  -2األقل في الطاقة  -1: مستوي الطاقة األول 
 ثمانية إلكترونات فقط: يحتوي مستوي الطاقة الثاني 

 الطاقة تكون صغيرة في مستوي الطاقة األقرب للنواة   
 الطاقة تكون كبيرة في مستوي الطاقة اإلبعد عن النواة

 
  لذرة يشترك في تكوين الرابطة الكيميائيخارجي  لكترونإ-1 (لكترونات التكافؤ)إ

 تحدد نوع الروابط الكيميائية التي يمكنها تكوينها وعددها –2                      
 تمثيل حول الرمز الكيميائي على هيئة نقاط يمثل الكترونات التكافؤ في ذرة  ( التمثيل النقطي لإللكترونات)  

   

 
 
 
 
 

  Mg-Beالكترونات تكافؤ مثل2تحتوي علي  2المجموعة        Na-Liالكترون  تكافؤ مثل 1علي تحتوي  1المجموعة 

       
 P-Nالكترونات تكافؤ 5تحتوي علي  15المجموعة           Al -Bالكترونات تكافؤ مثل 3تحتوي علي  13المجموعة 

 
  Cl -Fالكترونات تكافؤ7تحتوي علي  17المجموعة           S-Oالكترونات تكافؤ 6تحتوي علي  16المجموعة

 
  Arالكترونات تكافؤ8تحتوي علي  18المجموعة          Si-Cمثل الكترونات تكافؤ 4تحتوي علي  14المجموعة   
 

 18عناصر موجودة في المجموعة )الغازات النبيلة (
 )الذرات غير المستقرة ( )الذرات المستقرة (

 الذرات ذات النقاط غير المزدوجة   الذرات ذات النقاط المزدوجة  
 نشطة كيميائيا غيرنشطة كيميائيا   -
 18ات عدا المجموعة عناصر المجموعجميع  18عناصر المجموعة -

 عنصر موجود في يسار الجدول الدوري وال يعتبر من الفلزات )الهيدروجين ( 
 عنصر موجود في مجموعة الغازات النبيلة ويحتوي على الكتروني تكافؤ فقط م (الهيليو)
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 المركبات والصيغ الكيميائيةوالروابط التساهمية -2القسم   -العناصر والروابط الكيميائية  -الوحدة الثانية 
 قوة تربط بين ذرتين او أكثر )الرابطة الكيميائية (

 مختلفين أو أكثرمادة تتكون من عنصرين  )المركب (
 ؤرابطة كيميائية تتكون عندما تساهم ذرتان بزوج او اكثر من الكترونات التكاف )الرابطة التساهمية (

  الروابط  التساهمية الثالثية أقوي من الروابط الثنائية التساهمية أقوي من الروابط التساهمية األحادية
 

 الرابطة التساهمية الثالثية الثنائيةالرابطة التساهمية  الرابطة التساهمية األحادية 
بزوج تشارك ذرتان   التعريف

 من إلكترونات التكافؤواحد 
من  بزوجانتشارك ذرتان  

 إلكترونات التكافؤ
بثالث أزواج تشارك ذرتان 

 من إلكترونات التكافؤ
 النيتروجين  N=-N ثاني أكسيد الكربون2COأو     O=O هيدروجين  H-H األمثلة 

  
 
 

  

 خصائص المركبات التساهمية 
 ضعيفة التوصيل لطاقة الحرارية والكهرباء    -4سائلة او صلبة او غازية  -3درجة انصهار منخفضة    -2درجة غليان منخفضة  -1  
 

 ةمجموعة من الذرات المرتبطة ببعضها بواسطة روابط تساهمية تعمل كوحدة مستقل )الجزيء( 
 بشكل متساويجزيء تساهم ذراته بإلكترونات التكافؤ الخاصة به     ( غير قطبيالجزيئا  )
 متساويغير جزيء تساهم ذراته بإلكترونات التكافؤ الخاصة به بشكل     ( قطبيالجزيئا ال  )

 مركبا قطبيا؟ H2Oلماذا يكون الماء 

الن ذرة االكسجين تسحب الكترونات التكافؤ المساهم بها بقوة 
الهيدروجين ويكون االكسجين له شحنة سالبة أكبر من ذرة 

 والهيدروجين شحنة موجبة

 
 قطبيا؟  غير مركبا O2أو  H2هيدروجين لماذا يكون ال

 ألن الذرتين متماثلتين وقوة الجذب متساوية 

 
 

 
  الصيغة الكيميائية والنماذج الجزيئية

 المكونة للمركب وعدد ذرات كل منهممجموعة من الرموز واألرقام تمثل العناصر  الصيغة الكيميائية()

 
 نموذج ملء الفراغ  -4نموذج الكرة والعصا   -3الصيغة البنائية -2التمثيل النقطي -1النماذج الجزيئية 
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 الروابط األيونية والروابط الفلزية  -3-القسم   -العناصر والروابط الكيميائية  -الوحدة الثانية 
 كهربائيا النها فقدت او كسبت الكترونذرة ليست متعادلة  )األيون (

 أو أكثر  لكترون تكافؤإ تكسبالذرة التي   )األيون السالب (
 أو أكثر لكترون تكافؤإ فقدت الذرة التي  ( )األيون الموجب

 انتقال اإللكترونات - يونات موجبة الشحنة وسالبة الشحنة نجذاب بين األاإل الرابطة األيونية ()
 يمركب هش وصلب له درجة انصهار وغليان مرتفعة وموصل للتيار الكهربائ ()المركب األيوني 

 لماذا يعتبر المحلول الذي يحتوي على مركبات ايونية موصل جيد للكهرباء؟         

 الشحنة الكهربائية تنتقل من ايون الى اخر خالل المحلول ألن              

 تجميع اإللكترونات  -   بإلكترونات التكافؤ الخاصة بها ذرات الفلزرابطة تكونت عندما ساهمت   )الرابطة الفلزية (
 

  الفلزية بين ذرات األلمونيومالرابطة 
 
 
 
 
 

 الفلزات خواص 
 أيونألن الكترونات التكافؤ يمكن أن تنتقل من أيون إلي ؟  موصلة جيدة للطاقة الحرارية والكهربائيةعلل تعد الفلزات -1
 ن الكترونات التكافؤ عند سطح الفلز تتفاعل مع الضوءأل؟         المعة لماذا تكون الفلزات  -2
 ألن الذرات تنزلق بسهولة وتنتقل في بحر اإلكترونات لموقع جديد؟  السحبوقابلة لتكون ألواح  قابلة للطرقعلل الفلزات  -3
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 فهم التفاعالت الكيميائية  -1-الوحدة الثالثة  القسم 
 تغير يحدث للمادة ال يغير من خواصها الكيميائية   )التغير الفيزيائي (-1
 عملية يعاد فيها ترتيب ذرات مادة كيميائية او أكثر إلنتاج مادة كيميائية او أكثر  )التفاعل الكيميائي (-2
 اذكر ستة من مؤشرات حدوث تفاعل كيميائي؟   
                     انبعاث ضوء   -6  السخونة والتبريد-5تكون راسب       -4    تغير الرائحة  3     تكون الفقاقيع -2   تغير اللون-1

 : مثل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون عند إضافة كربونات الصوديوم الهيدروجينية للخل  تكون فقاقيع
 : من الخنفساء انبعاث الضوء

 مادة صلبة تتكون عند التفاعل بين محلولين  )الراسب(
 يتم كسر الروابط بين المتفاعالت وتكوين روابط في النواتج  مالذي يحدث في التفاعل الكيميائي ؟

 يسمى التغير الكيميائي أيضا التفاعل الكيميائي ويوصف باستخدام المعادالت الكيميائية
 المواد األولية في التفاعل الكيميائي  )المتفاعالت (

 المواد الناتجة من التفاعل الكيميائي   )النواتج (
 وصف للتفاعل الكيميائي باستخدام الموز والصيغ الكيميائية  ( )المعادلة الكيميائية

 HF3رقم يوضع قبل الرمز الكيميائي للعنصر او الصيغة الكيميائية  )المعامل (
 O2Hرقم يوضع أسفل العنصر لتوضيح عدد الذرات  )الرقم السفلي (

 الكتلة الكلية للمتفاعالت قبل التفاعل الكيميائي تساوي الكتلة الكلية للنواتج بعد التفاعلقانون حفظ الكتلة ( )
O2H 2→ 2+ O 2H   

 هيدروجين و اكسجين  :ما هي المواد المتفاعلة

 الماء  : ما هي المواد الناتجة 

 نعم   هل هذه المعادلة موزونة ام ال؟              
 قم بوزن المعادالت الكيميائية التالية بوضع المعامل في الفراغ المناسب -اوال:

3NH         → 2N           + 2H   
O2H             → 2O              + 2H        

5O2P              → 2O             +  P 

 

 
 ما عدد الذرات في 

 2Ca(OH)هيدروكسيد الكالسيوم  -6O12H6C                                                                     2مركب الجلوكوز -1

 

 COأول أكسيد الكربون  -Co                                                          4الكوبالت  -3
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 أنواع  التفاعالت الكيميائية  -2-القسم  -الوحدة الثالثة 
 
 )االتحاد( متفاعالن على األقل وناتج واحد تفاعل التكوين-1

 
 
 متفاعل واحد ناتجان على االقل(التفكك تفاعل ) - 2

 
 

 ريحل عنصر محل عنصر اخر في المركب ويتكون مركب وعنص األحادي( االستبدالتفاعل )-3
 
 

 نيتفاعل مركبان ليتكون مركبين جديديالمزدوج(    االستبدالتفاعل ) -4
 
 

 )تفاعل االحتراق (   تفاعل كيميائي تتحد فيه مادة كيميائية مع االكسجين -5
 تتحلل المتفاعالت ويعاد ترتيب المكونات ويتكون ناتج االحتراق تتحد مادة مع االكسجين وتطلق طاقة   
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 والتغيرات في الطاقة  التفاعالت الكيميائية  -3-الوحدة الثالثة  القسم 

 التفاعالت الطاردة للحرارة التفاعالت الماصة للحرارة 
 التفاعالت الكيميائية التي تطلق طاقة التفاعالت الكيميائية التي تمتص طاقة  التعريف
الطاقة 
 المتحررة 

 كثيرة قليلة

طاقة 
 التنشيط 

 قليلة كبيرة

مكان تواجد 
الطاقة في 
المعادالت 
 الكيميائية 

 النواتج المتفاعالت 

  

 
  

 

 

 

 مثال : البناء الضوئي 
 مثال: احتراق الفحم

مكان تواجد 
الطاقة في 
المعادالت 
 الكيميائية 

الطاقة الالزمة لكسر روابط المتفاعالت اكبر من الطاقة المنطلقة   
 عند تكوين النواتج

 الطاقة المنطلقة عند تكوين روابط 

النواتج أكبر من الطاقة الالزمة لكسر روابط  
 تالمتفاعال

 
 الحد األدنى من الطاقة الالزم لبدء التفاعل الكيميائي )طاقة التنشيط (

 نوع من أنواع الطاقة موجود بين الروابط الكيميائية  ة(الطاقة الكيميائي)
زيادة سرعة التفاعل  -1 مادة كيميائية تعمل على   )الحفاز (

 مثل اإلنزيمات -3تقلل طاقة التنشيط  -2 الكيميائي
 ابطاء التفاعل الكيميائي او إيقافه -1مادة تعمل على   )المثبط (

 ةالمواد الحافظة لألطعم مثل -1
 حفاز يزيد سرعة التفاعالت في خاليا الكائنات الحية   )اإلنزيم(

 اكتب ثالثة عوامل تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي؟ 
 زيادة درجة الحرارة  -1

 زيادة مساحة السطح    - 2

 زيادة التركيز والضغط    - 3  



                                   2017  -الفصل الدراسي األول  -اعداد أ/ مصطفي عبدالفتاح                  ملزمة العلوم  الصف الثامن     :       

14 

 

 الشحنات الكهربائية -1الوحدة الرابعة القسم 
 جسيمات صغيرة تتكون منها كل المواد)الذرة (-1
  ونيوترونات متعادلةبروتونات موجبة الشحنة النواة تحتوي علي -2
  اإللكترونات جسيمات سالبة الشحنة تحيط بالنواة -3
 ألن الشحنات الموجبة )البروتون (تساوي الشحنات السالبة )اإللكترونات ( علل الذرة متعادلة كهربائيا ؟ -4

 الذي يكون فيه عدد الشحنات الموجبة ال تساوي عدد الشحنات السالبة  )الجسم المشحون كهربائيا (
 )الجسم السالب الشحنة ( )الجسم الموجب الشحنة (

 واحد أو أكثر اكتسب  الكترونالجسم الذي  -1 واحد أو أكثر فقد الكترونالجسم الذي  -1
 ترونات أكبر من عدد البروتوناتيكون عدد اإللك-2 يكون عدد البروتونات أكبر من عدد اإللكترونات-2
 السالبة  في الجسم أكبر من الشحنة الموجبةتكون الشحنة  -3  الموجبة في الجسم أكبر من الشحنة السالبةتكون الشحنة  -3

 المواد والشحنة الكهربائية
 )الكوب الزجاجي ولعبة الصوف(-2 )لعبة الصوف والبالون المطاطي (-1

  ولعبة الصوف سالبة الكوب الزجاجي موجب الشحنة والبالون المطاطي سالبة الشحنة لعبة الصوف موجبة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )التفريغ الكهربائي ( عملية فقدان الشحنة الكهربائية الفائضة 
 يحدث التفريغ الكهربائي بسرعة مثل- 2 يحدث التفريغ الكهربائي ببطء مثل -1

أ-انتقال اإللكترونات سالبة الشحنة  إلي جزئيات الماء في 
 الهواء 

التصاق المالبس المشحونة كهربائيا يستمر لفترة علل  -ب  
؟ أطول في األيام الجافة عنها في األيام الرطبة  

ألنها عندها يكون مقدار بخار الماء في الهواء اكبر    
 

أ-)البرق ( عبارة عن فقدان مفاجيء للشحنات الكهربائية الفائضة 
   التي تتراكم في سحب العواصف

 ب- يحدث عبر األنبوب المملوء بالغاز لوميض الكاميرا 
ج- يحدث بين الساق الفلزي والصفائح الفلزية وانتاج طاقة 

 حرارية كافية لصهر الفلزات 
 د- يحدث من خالل مصباح الفلوروسنت 

 العازلة والمواد الموصلة للكهرباءالمواد 
   الزجاج –الخشب  –البالستيك عبرها الشحنات الكهربائية بسهولة مثل  التنتقلالمادة التي  )عازال كهربائيا (

 الحديد –النحاس   –الفلزات عبرها الشحنات الكهربائية بسهولة مثل  تنتقلالمادة التي  )موصال كهربائيا ( 
 والقوي الكهربائيةالمجاالت الكهربائية 

 القوة التي يؤثر بها جسمان مشحونان كهربائيا بعضهما في بعض  )القوة الكهربائية (
 األجسام التي تحمل شحنات كهربائية متماثلة تتنافر-2 األجسام التي تحمل شحنات كهربائية متعاكسة تتجاذب-1

 )موجب وموجب ()سالب وسالب ( )موجب وسالب (
 )البروتون والبروتون() اإللكترون واإللكترون( واإللكترونالبروتون 

 
  

 )المجال الكهربائي ( 
 المنطقة غير المرئية المحيطة بالجسم المشحون  
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 التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية  -2-ة الرابعة القسم دالوح

 هو حركة  جسيمات مشحونة كهربائيا مثل االلكترونات )التيار الكهربائي(

 التيار المتناوب  التيار المستمر  
 DC AC الرمز 

 هو تيار يعكس اتجاه باستمرار هو تيار متدفق ثابت بإتجاه واحد التعريف
 ليس له طرفين ألن اإٌللكترونات  تعكس اتجاها  له طرفان واحد موجب وأخر سالب األطراف

 الشركات -المنازل  –محطات توليد الطاقة  المصابيح اليدوية  –األجهزة المحمولة  األمثلة
 مسار مغلق او كامل يتدفق فيه التيار الكهربائي  )الدائرة الكهربائية (   

 س ما األجزاء التي تتألف منها الدائرة الكهربائية ؟ 
 المفتاح   -4موصل كهربائي مثل السلك    -3جهاز كهربائي مثل المصباح   -2مصدر طاقة كهربائية مثل بطارية     -1

 يعلبة من المواد الكيميائية تتفاعل داخلها المواد منتجة تيار كهربائ )البطارية (
 مصادر الطاقة الكهربائية 

   ةالميكانيكية الى طاقة كهربائياالت تحول الطاقة ) المولدات الكهربائية (
 

 هو جزء من دائرة مصممة لتحويل الطاقة الكهربائية إلي شكل مفيد  األجهزة الكهربائية () 
 التيار الكهربائي في التدفق خالل مادة ما امدى الصعوبة التي يواجه  )المقاومة الكهربائية (

 مقاومة صغيرة  واأللمنيوم له الموصل الكهربائي مثل السلك الموصل الجيد مثل النحاس
 دائرة التوازي  دائرة التوالي  

دائرة كهربائية لها مسار واحد فقط يمكن للتيار الكهربائي    التعريف
 ان يتدفق من خالله 

دائرة كهربائية يتصل فيها كل جهاز بمصدر كهربائي 
 لذي مسار او فرع منفص

 ال تنطفأ جميع المصابيح األخري تنطفأ جميع المصابيح األخري  اذا انطفأ مصباح أو احترق 
 متفرع  واحد  مسار التيار 

 
 
 
 
 

  

 ركمية الطاقة المستخدمة لتحريك كولوم واحد من االلكترونات خالل الدوائ  ) الجهد الكهربائي (
 وحدة قياس فرق الجهد الكهربائي     (V)الفولت 

   3Vأكثر سطوعا من   6Vكلما زاد جهد البطارية زادت شدة  سطوع المصباح 
 تطبيقات الدوائر الكهربائية 

 مفتاح كهربائي يوقف أليا التشغيل  اذا مازادت السخونة بصورة كبيرة )مفتاح قطع خاص بالسالمة ( -1
 كانكية للمروحة هو جهاز  يحول الطاقة  الكهربائية إلي طاقة مي)المحرك الكهربائي (  -2
 هو مصدر  الطاقة الكهربائية  للكثير من األجهزة الكهربائية الموجودة في البيت)القابس الكهربائي ( -3
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 المغناطيسية  -3ة الرابعة القسم دالوح
 جسم يجذب الحديد وغيره من المواد التي لها خواص مشابهه لصفات الحديد  )المغناطيس (

 س المادة التي يجذبها المغناطي )المادة المغناطيسية (
  )سبيكة النيكو ( سبيكة مكونة من األلمنيوم والنيكل والكوبالت

 يةقوة دفع او سحب يؤثر بها المجال المغناطيسي في مادة مغناطيسية او تيار كهربائ )القوة المغناطيسية (
 خطوط وهمية تكون حول المغناطيس تظهر إذا نثرت براده حديد حول المغناطيس  )خطوط المجال المغناطيسية (

 يزداد  المجال المغناطيسي بالقرب  من المغناطيس ويقل باالبتعاد عنه   -1

 هما طرفي المغناطيس القطبان المغنطيسيان ()  -2
 يزداد  المجال المغناطيسي بالقرب  من  قطبي المغناطيس ويقل باالبتعاد عنه   -3
 Sوالقطب الجنوبي    Nالقطب الشمالي -4

 كيف تكون حركة خطوط المجال المغناطيسي؟ 
 من القطب الشمالي المغناطيسي الى القطب  الجنوبي المغناطيسي  

 األقطاب المتشابهة تتنافر واألقطاب المختلفة تتجاذب  -5

 سبين الجسم والمغناطي تزداد القوة المغناطيسية كلما قلت المسافة -6

 بالمغناطيسية للمغناطيس اكبر ما يمكن عند االقطا تكون القوة -7

 المغانط 
 همنطقة في المادة المغناطيسية تتجه عندها المجاالت المغناطيسية للذرات كلها نحو نفس االتجا  )النطاق المغناطيسي (-1

 معا  بل تتوزع عشوائي ال تتجمع النطاقات المغناطيسية )المواد غير المغناطيسية ( مثل األلمونيوم والبالستيك :  -2

 ة انط دائمغأجهزة تستخدم لصناعة م )الممغنطات ( -3

 المغانط الدائمة   المغانط المؤقتة  
 صلبة يصنع من مادة مغناطيسية لينةيصنع من مادة مغناطيسية  مادة الصنع

 يدوم لفترة طويلة  ال يدوم لفترة طويلة 
 مختلطينالحديد والكوبالت والنيكل  الحديد فقط 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مثل حجر المغناطيس 
 وهو يتواجد في القشرة األرضية 

 
 مغناطيس مؤقت يصنع باستخدام ملف اسالك تحمل تيار ملفوف حول لب مغناطيسي مغناطيس مؤقت   (مغناطيس كهربائي )

 

 يمكن زيادة قوة المغناطيس  -3  يمكن عكس أقطابه  -2   نستطيع تشغيله وايقافه في أي وقت -1 ؟مميزاته  ما

 زيادة قوة التيار او زيادة عدد لفات السلك  ؟كيف نزيد القوة المغناطيسية 

 عندما توضع  في المجال المغناطيسي لمغناطيس أخر  كيف تصبح بعض المواد المغناطيسية  مغانط مؤقتة ؟

 عند وضع مادة مغناطيسية  لينة داخل الملف  كيف يكون  المجال المغناطيسي قوي ؟

 هانز أورستد  حول سلك يحمل تيار ؟مجال مغناطيسي  من العالم الذي اكتشف تولد
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