
 

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                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 المادة: العلــــوم
 الصف: الثامن وزارة التربية والتعليم

 

 2االدريسي للتعليم االساسي ح مدرسة 
 2عدد الصفحات: 

 اسم المعلم: ليث سامي

 التيار الكهربائي والدوائر الكهربائيةمراجعة درس 

 [      ] الشعبة ......................................: السما                        
 

 -:السؤال األول

  العبارات التالية بالمصطلح المناسب: أكمل :اوال

  حراريةاو  ضوئيةالى طاقة  الحركيةدما تتحرك االلكترونات تتحول طاقتها عن 1 -

  التيار المترددتيار ينعكس اتجاهه باستمرار  2- 

 التيار المستمر تيار تتحرك االلكترونات باتجاه واحد 3- 

 ( Vالفولت ) يقاس الجهد الكهربائي بوحدة   -4

 التوالي دائرة كهربائية لها مسار واحد فقط يمكن للتيار الكهربائي ان يتدفق من خالله – 5      

 التوازي دائرة كهربائية يتصل فيها كل جهاز بمصدر كهربائي ذي مسار او فرع منفصل -6      

  :مصادر الطاقة الكهربائيةمقارنة بين  أكمل الجدول التالي الذي يبين :ثانيا

 اين تستخدم تحوالت الطاقة نوع التيار المصدراسم 

 الكهربائية البسيطة األجهزة من كيميائية الى كهربائية مستمر البطاريات
 المعقدةالكهربائية  ألجهزةا الى كهربائية حركيةمن  متردد المولدات

 الحاسبة اآلالت الى كهربائية ضوئيةمن  مستمر الخاليا الشمسية
 رحالت الفضاء من كيميائية الى كهربائية مستمر خاليا الوقود

   

  ثم اجب: الشكل المجاور اطلع علىثالثا: 

  ؟الرئيسية للدائرة الكهربائية األجزاءضع في الفراغات  -1

   البطارية؟  في هذه الدائرة الكهربائية مصدر الطاقة  ما هو-2

 المصباح   ؟ما هي المقاومة الرئيسية في هذه الدائرة -3



 -:الثانيالسؤال 

 األول: أوال: اكتب الرقم المناسب من العمود الثاني امام ما يناسبه من العمود  

 العمود الثاني العمود االول الرقم
 التيار الكهربائي(  1)  االشعة الكهرومغناطيسية يمكن رؤيته أنواعنوع من  3

 المولدات(  2)  علبة من المواد الكيميائية تتفاعل داخلها المواد منتجة تيار كهربائي 5

 الضوء(  3)   كمية الطاقة المستخدمة لتحريك كولوم واحد من االلكترونات خالل الدوائر 6

 الدائرة الكهربائية(  4)  ي في التدفق خالل مادة مامدى الصعوبة التي يواجهها التيار الكهربائ 7

 البطارية(  5)  ةكهربائيالى طاقة  الميكانيكيةاالت تحول الطاقة  2

 الجهد الكهربائي ( 6)   مسار مغلق او كامل يتدفق فيه التيار الكهربائي 4

 المقاومة الكهربائية(  7)   حركة الجسيمات المشحونة كهربائيا  1

 

  :مقارننا نوعي التيار الكهربائيه منظم البيانات ادنا أكمل :-: ثانيا 

 

 

 

 

 

 :الدوائر الكهربائية أنواعاكمل الجدول التالي الذي يبين مقارنه بين :  ثالثا

 

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 توازي توالي ئرة الكهربائيةنوع الدا
 متفرع واحد مسار التيار

 باقي المصابيح تنطفئال  باقي المصابيح تنطفئ مصباح إزالة


