
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/7                   

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

                 https://almanahj.com/ae/7science                   

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

                  https://almanahj.com/ae/7science1                   

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

                  https://almanahj.com/ae/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد أحمد حسن اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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                                                حل دليل األنشطة                   إعداد األستاذ محمد أحمد حسن   

السابعف: ــــــــالص              ( والصوت وءالموجات والض ) 6الوحدة :                                            

                          

مــــــــــــــــة والتعليـــــــــــــــــوزارة التربي  

ةـــــــــــالتعليمي يــــــــــــة دبـــــــــــــمنطق  

2للتعليم األساسي ح/نور مدرسة محمد   

 االهتزاز الجسيماتالطاقة

تحتاج الى وسط مادي كي 
 تنتقل

 تحتاج الى وسط مادي كيال 
 تنتقل

 موجة مستعرضة

او طولية موجة مستعرضة  

 موجة مستعرضة

 موجة طولية

 موجة سطحية

 حركة يمين ويسار

 مستقيم او دوراني

 حركة في بعدين

 تضاغطات وتخلخالت

 حركة في بعدين
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2للتعليم األساسي ح/نور مدرسة محمد   

الطول الموجي 
هو المسافة 
 بين قمتين او

 قاعين.

 موجة طويلة موجة قصيرة

قصير   

 طويل

كبير   

 قليل

 موجات سطحية

   P موجات أولية    
 

S موجات ثانوية  

موجات سطحية   
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2للتعليم األساسي ح/نور مدرسة محمد   

السعة : هي  
ى المسافة بين اقص

ازاحة لجسيمات 
المادة المهتزة عن 

 موضع االتزان .

دة الطاقة : تزداد بزيا
 سعة الموجة

 السعة

 تنقل موجات الطاقة عبر اهتزاز جسيمات المادة

الطاقة : تزداد بزيادة سعة الموجة
 تمتص جسيمات المادة بعض طاقة الموجات

الطاقة : تزداد بزيادة سعة الموجة
 طدمت بجسيمات المادةترتد بعض الموجات اذا اص

الطاقة : تزداد بزيادة سعة الموجة
 تغير بعض الموجات اتجاهها عند انتقالها من وسط آلخر

الطاقة : تزداد بزيادة سعة الموجة
 تغير بعض الموجات اتجاهها عند مرورها في فتحة

الطاقة : تزداد بزيادة سعة الموجة

 ألن موجات الماء سطحية وتكون في اتجاهين على شكل دوائر.  
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 غير مرئية ، ترددها اعلى من موجات الراديو ، تستخدم في طهو الطعام

 

الطاقة : تزداد بزيادة سعة الموجة
 المايكروويفغير مرئية ، ترددها اعلى من موجات  

 غير مرئية ترددها عالي وطاقتها كبيرة تستخدم في تصوير العظام 

الطاقة : تزداد بزيادة سعة الموجة

 مرئي ، يشمل ألوان الطيف السبعة ، الشمس مصدره الرئيس 

الطاقة : تزداد بزيادة سعة الموجة
 ةوأقل من االشعة السينيغير مرئية ، لها تردد أكبر من الضوء، 

 طاقة ، وأقل طول موجي غير مرئية ، لها أكبر تردد و أكبر 

 

الطاقة : تزداد بزيادة سعة الموجة

 غير مرئية ، لها أقل تردد وأقل طاقة ، وأكبر طول موجي 

الطاقة : تزداد بزيادة سعة الموجة
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 االشعة فوق البنفسجية

 الطاقة : تزداد بزيادة
سعة الموجة

 الضوء المرئي

 الطاقة : تزداد بزيادة
سعة الموجة

 تحت الحمراءاالشعة 

 الطاقة : تزداد بزيادة
سعة الموجة

 اللون 

الطاقة : 
تزداد 
بزيادة 
سعة 
الموجة

 اللون  األحمر

 اللون البنفسجي

 الطاقة : تزداد بزيادة
سعة الموجة

 تمرر الضوء 

 تمرر بعض الضوء 

 ال تمرر الضوء من خاللها

تمتص كل االلوان ما عدا االزرق  
 فهي تعكسه

الجسم الشفاف االحمر ينقل الضوء 
الشفاف ينقل االحمر فقط ، وشبه 

بعض الضوء االحمر ويعكس او 
 يمتص بعضها .
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هي مقدار الطاقة الذي يمر 
خالل متر مربع من الفضاء 

 الواحدة.في الثانية 

تشتت الضوء االزرق في هواء 
الطبقات العليا  يظهر السماء باللون 

 االزرق .

انكسار ضوء الشمس عند الغروب  
يجعلها تظهر اعلى من مكانها 

 الحقيقي .

تحمي العين  
و تركز 
الضوء 

وتوجهه الى 
 الشبكية

تستقبل 
الضوء لتكون 

الصورة ثم 
تنقلها الى 

 الدماغ

تركز الضوء  
وتوجهه الى 

 الشبكية

يستقبل االشارات  
العصبية البصرية 
ليعمل على تمييز 

 الصور 

 المالبس البيضاء: تعكس كل االلوان 

 المالبس السوداء: تمتص كل االلوان وال تعكس شيء

 المالبس الملونة: تعكس لونها وتمتص باقي االلوان .
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 الذئب

 تكون جسيمات الوسط متباعدة تكون جسيمات الوسط متقاربة

 كانت الطبقة مرتفعة

 كانت الطبقة منخفضة
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 درجة حرارة الوسط

كلما ارتفعت حرارة الغاز زادت 
 سرعة الصوت

تكون سرعة الصوت اعلى في 
المواد الصلبة ، بسبب ارتفاع 

الكثافة 

 ة الصوت ويقل مستوى الديسيبل قوطاكلما ابتعدت تقل السعة 

تجمع  الموجات 
الصوتية وتنقلها الى 

 االذن الوسطى

تهز الموجات طبلة 
وتنقل االهتزاز  االذن ،

 الى العظيمات الثالث 

تصل الموجات الصوتية 
الى القوقعة لتنتج إشارات 

 عصبية تصل الدماغ


