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املهيزععائشة.أمديرة املدرسة  رملة كاظم. منسقة الصف الثاين أ زينب بحر. اعداد أ

–
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املهيزععائشة.أمديرة املدرسة  زينب بحر. اعداد أ

–



Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

ن خالل تنشئُة جيٍل واع ملتزمًا بالقيم اإلسالمية، منتميًا لوطنه، مبدعًا مفكرًا، م
ة، ضمن تقديم خدماٍت تربوية تعليمية عالية الجودة مواكبة للمستجدات الرقمي

.بيئة محفزة ومشاركة مجتمعية فاعلة

االنتماء
تحمل التعاوناالحترامالنظافةوالمواطنة

يةالمسئول

.ميللبحرين أنتمي ، وبقيمي أحتمي ،  مفكٌر يزدان بالجودة تعل

بطلي  المبدع اتبع التعليمات أدناه للحفاظ على كراستك وللحصول 
.على التقييم الممتاز

.سأكتب بخط مرتب وجميل✓

.سأجيب على األسئلة المطلوبة فقط✓

.سأقلب صفحات الكراسة بحذر✓

سأصلح أخطائي بنفسي عن طريق وضع خط تحت✓

.الخطأ وكتابة اإلجابة الصحيحة تحته

.سأعتمد على نفسي في اإلجابة على األسئلة✓



المالحظات  ☺ التاريخ الدرس

الطقس

دورة الماء

الليل والنهار

سبب حدوث الفصول

المواد الصلبة

السوائل والغازات

القوى تحرك األشياء

المغناطيسات

الحرارة

استكشاف الكهرباء

يف حال اجنازك الواجب يف وقته احملدد واهتمامك .شبكة اإلنجاز •
ادةبكراستك سيتم تقدمي مكافأة جلدك و اجتهادك يف امل



الَفْصُل السابع

الطقس  

دورة الماء 

الدرس األول

الدرس الثاني

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر



(الطقس ) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

.يميز الخصائص االساسية للبيئة الطبيعية: الكفاية 

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال األول•
:أكتب حالة الطقس المناسبة تحت كل صورة

:السؤال الثاني•
:أصل بين األدوات المستخدمة لقياس الطقس مع استخدامها المناسب

:السؤال الثالث •
:أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة

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

(تساقط الثلج,ممطر,مشمس) 

يقيس كمية المطر❑الثرمومتر( 1)
تحديد اتجاه الرياح❑مقياس المطر( 2)
لقياس الحرارة❑دوارة الرياح( 3)

الرياحدرجة الحرارةالهطول

.....................الهواء المتحرك يسمى .1

.تساقط الماء من السماء على شكل المطر أو الثلج أو البرد.............. .2

.هو مقياس مدى سخونة الشي وبرودته............... .3



(الطقس / تابع) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال الرابع  •
ماذا يحدث لو توقف تساقط المطر لسنوات طويلة؟

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

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

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

:السؤال الخامس  •
(.البرد–الثلج –المطر )ارسم أو الصق صوراً ألشكال الهطول 

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

✓✓

:السؤال السادس •
تصبح السحب رمادية اللون قبل سقوط المطر؟: علل( التفكير الناقد)

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



(الطقس–ملخص )

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

ما هو الطقس ؟

هو حالة الهواء الذي يحيط باألرض

ما هو الهطول؟

.هو تساقط الماء من السماء على شكل مطر أو ثلج أو برد

:أدوات قياس الطقس هي 

ما هي درجة الحرارة ؟
.هي مدى سخونة الشيء أو برودته

ما الرياح ؟
.هواء بارد وهواء ساخن في جميع أنحاء األرض

.درجُة الحرارة والهطول والرياح والضغط الجوي كلها تحدد حالة الطقس

دوارة الرياحمقياس المطرالثرمومتر

يستعمل لقياس درجة 
.الحرارة

ة يستخدم لقياس كمي
كان المطر التي تسقط في م

.معين

ه يستعمل لتحديد اتجا
الرياح ولقياس سرعتها

.وشدتها



(أثري معلوماتي ) 
.املطويات ، املعلومات اخلارجية، املهمات البحثية، ومجيعها تعتمد على اجنازك اخلاص واجتهادك الشخصي: الدرس مثلإلثراءاتهذه الصفحة خمصصة 



(دورة الماء ) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

.يميز الخصائص االساسية للبيئة الطبيعية: الكفاية 

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال األول•
:أصل بخط بين العبارة والصورة المناسبة لها فيما يلي

:السؤال الثاني•
(هطول –تبخر –تكثف  (:أكمل الرسم التالي بكتابة العبارات الناقصة عليه

.زتـحول الماء من سائل إلى غا

.تـحول بـخار الماء إلى سائل

ى تساقط الماء من السمـاء عل
.شكل مطر

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

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

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



(دورة المياه / تابع) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال الثالث  •
:أعبر بنصيحة أقدمها لألشخاص حسب المواقف التالية

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

✓✓

:مطويتي الجميلة•

فـمـاذا تنصحـه؟, إذا به الـجو يتحول إلى غائـم وتتساقط األمطارأحمد وخرج( 1

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

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

فـمـاذا تنصحـه؟, في فصل الصيف وعند الظهيرة خرج مـحمد للعب في الخارج( 2

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

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

.، صمم مطوية لتلخيص ما تعلمته عن دورة المياه 23إلى ص 21باالستعانة بالكتاب المدرسي ص



(دورة الماء–ملخص )
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ما هو بخار الماء ؟

.هو تحول الماء إلى غاز يتحرك بالهواء عند تعرضه للحرارة

ماذا يحدث في دورة الماء؟

رًا على يتبخر الماء من المحيطات، والبحار، واألنهار، ثم يتكثف في الجو مكونًا السحب، ثم يتساقط مط
.األرض

أمطاريتكثفيتبخرماء

مياه

خبار ماء

تكثيف

تبخري
سحب

أمطار

:نستطيع حماية أنفسنا من الطقس من خالل 

.متابعة نشرات الطقس•
.االبتعاد عن التعرض لدرجات الحرارة العالية•
.البقاء داخل المنزل•
.االبتعاد عن األماكن العالية•



(أثري معلوماتي ) 
.املطويات ، املعلومات اخلارجية، املهمات البحثية، ومجيعها تعتمد على اجنازك اخلاص واجتهادك الشخصي: الدرس مثلإلثراءاتهذه الصفحة خمصصة 



الَفْصُل الثامن

الليل والنهار  

سبب حدوث الفصول

الدرس األول

الدرس الثاني
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(الليل والنهار ) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

.يميز الخصائص االساسية للبيئة الطبيعية: الكفاية 

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال األول•
:ألون ظاهرة الليل والنهار، الليل باللون األسود والنهار باللون األصفر

:السؤال الثاني•
:أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة

تدورالمحوردورة

.ساعة24حول محورها مرةً كل ------------هناك ليل ونهار ؛ألن األرض .1

.واحدة حول الشمس كل سنة -----------تكمل األرض .2

.------------تدور األرض حول خط وهمي يسمى .3

:السؤال الثالث•

ماذا سيحدث لو اختفت الشمس؟

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

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



(الليل والنهار / تابع) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال الرابع  •

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

✓✓

:مطويتي الجميلة•

.، صمم مطوية لتلخيص ما تعلمته عن الظل 34باالستعانة بالكتاب المدرسي ص

.اشطب الكلمات وابحث عن كلمة السر من الحروف المتبقية 

مفا

حصلس

ولشم

رمضرا

سبحسء

فصل•محور•سحب•سماء•أرض•

------------: كلمة السر 



(الليل والنهار–ملخص )
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ما سبب حدوث الليل والنهار؟

ألن األرض تدور حول محورها مرة  كل 
ساعة24

ما هي الظالل؟

خر الظالل تبدو مختلفة من وقت آل•
خالل النهار

حيث يتغير طول الظل خالل •
ساعات النهار

يكون النهار في جانب األرض الذي يواجه الشمس•

يكون الليل في الجانب اآلخر من األرض•

.تكمل األرض دورة واحدة حول الشمس كل سنة•
ما هو المحور؟

.خطٌ وهمي تدور حوله األرض•

عند الغروبوقت الظهيرةفي الصباح



(أثري معلوماتي ) 
.املطويات ، املعلومات اخلارجية، املهمات البحثية، ومجيعها تعتمد على اجنازك اخلاص واجتهادك الشخصي: الدرس مثلإلثراءاتهذه الصفحة خمصصة 



(سبب حدوث الفصول) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

.يميز الخصائص االساسية للبيئة الطبيعية: الكفاية 

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال األول•

:السؤال الثاني•
:  أمال الجدول التالي  بكتابة اسم الفصل في الفراغ

:السؤال الثالث•

:أمام العبارة الخاطئة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( ✓) أضع عالمة 

.تتكون السنة من خمسة فصول)      ( .1

.دوران األرض حول الشمس يسبب الفصول األربعة)      ( .2

.تهاجر الطيور إلى مناطق أكثر دفئاً في فصل الشتاء)      ( .3

.تتغير ألوان أوراق النباتات في فصل الخريف)      ( .4

.بعض الحيوانات تنام طوال فترة الصيف)      ( .5

.يتغير لون أوراق األشجار وتتساقط ويميل الهواء إلى البرودة.........................  

.الهواء يصير أكثر برودة و تتساقط األمطار أو الثلوج في بعض المناطق .........................

.تتفتح األزهار وتعود الطيور المهاجرة إلى مواطنها.........................

.ترتفع درجات الحرارة و يكون النهار أطول من الليل .........................

يلبس الناس المالبس الثقيلة ،وينمو للحيوانات فراء سميك .........................

ما سبب حدوث الفصول األربعة؟: أعلل 

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

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



(سبب حدوث الفصول / تابع) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم
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:السؤال الرابع  •

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

✓✓

(  :ابحث أكثر ) السؤال الخامس •

:ةالصق صورة جميلة لك في فصلك المفضل ثم أجيب عن األسئلة التالي

.درسهل يمكنك ذكر معلومة جديدة عن أحد الفصول التي تعلمتها في ال

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

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

ما هو فصلك المفضل؟ •

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

صلك أذكر ثالثة أنشطة تحب القيام بها في ف•

:المفضل

o..........................................................

o..........................................................

o..........................................................



(سبب حدوث الفصول–ملخص )
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الربيع ، الصيف ، الخريف ، الشتاء :  في السنة أربعة فصول وهي 

الربيع
مشمس لساعات طويلة •
طقسه دافئ •
تنمو فيه النباتات •

الصيف
مشمس لساعات طويلة•
طقسه حار جداً وجاف•
تثمر فيه النباتات•

الخريف

مشمس لساعات أقل من الصيف•
طقسه معتدل•
تتغير أوراق النباتات وتتساقط•
دفءتهاجر الطيور قبل بدء الشتاء بحثا عن ال•

الشتاء

فصل شديد البرودة•
جتتساقط فيه األمطار وحبات البرد والثل•
تقل النباتات•
اء ، بعض الحيوانات تجمع طعامها قبل الشت•

وبعض الحيوانات تنام طوال الشتاء

لماذا تحدث الفصول األربعة؟

.ألن األرض تدور حول محورها



(أثري معلوماتي ) 
.املطويات ، املعلومات اخلارجية، املهمات البحثية، ومجيعها تعتمد على اجنازك اخلاص واجتهادك الشخصي: الدرس مثلإلثراءاتهذه الصفحة خمصصة 



الَفْصُل التاسع

المواد الصلبة  

السوائل والغازات 

الدرس األول

الدرس الثاني
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(المواد الصلبة ) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

.ةالمعرفة العلمي: الكفاية 

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال األول•

:السؤال الثاني•

:السؤال الثالث•

:يلها فيما يلةالمناسبالكلمة والصورةأصل بخط بين 

الصلبةالميزان

.لها شكل محدد خاص بها.............. المادة .1

.لقياس طول الجسم وعرضه وارتفاعه.............. أستعمل .2

.لقياس كتلة الجسم............. أستعمل .3

:أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة

المسطرة

:  رسم أو ألصق األدوات التي تستخدم لقياس المواد الصلبة أ



(المواد الصلبة/ تابع) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال الرابع  •

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

✓✓

:هل تعلم •

:أكون نمطاً من صور المواد الصلبة التالية

ن المواد الصلبة تُصنّف في الطبيعة بأنها مواد بلورية، أي إّن لها حجم ووز 

. يثابت، حتى شظاياها تتّخذ أشكاالً هندسية ُمنتظمة تعكس شكلها الداخل

شكالً ، فكم           ستظهر؟12إذا أكملت هذا النمط حتى أصبح لديك 

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



(المواد الصلبة–ملخص )
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ها هي المادة التي لها شكل محدد ولها خواص فبعضالمادة الصلبة هي
. يطفو على الماء وبعضها يغوص في الماء

ةبعض خواص المواد الصلب

.......أحمر ، لونه أصفر ، اللون

.......مربع ، مستطيل، الشكل

.......حجمه كبير ، صغير ، متوسط ، الحجم

.......ناعم ، خشن ، أملس ، الملمس

:تخدام نستطيع قياس المواد الصلبة باس

.تقيس الطول بالسنتيمتر: المسطرة •

.لقياس كتلة الجسم : الميزان •



(أثري معلوماتي ) 
.املطويات ، املعلومات اخلارجية، املهمات البحثية، ومجيعها تعتمد على اجنازك اخلاص واجتهادك الشخصي: الدرس مثلإلثراءاتهذه الصفحة خمصصة 



(السوائل والغازات ) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

.يميز الخصائص االساسية للبيئة الطبيعية: الكفاية 

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال األول•

:السؤال الثاني•

:السؤال الثالث•

:أمام العبارة الخاطئة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( ✓) أضع عالمة 
.  نستخدم الكأس المدرج لقياس المادة السائلة)      ( .1

.  المليلتر هي وحدة قياس المادة الغازية)      ( .2

.يتنفس اإلنسان غاز الهيليوم)      ( .3

.الغاز مادة تنتشر لتمأل الحيز الذي توجد فيه)      ( .4

.الغازات لها شكل وحجم خاص بها)      ( .5

( :خفيف–ثقيل ) أكتب العبارة الصحيحة تحت الصور التالية

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

(.السائلة ، الغازية)أمامك مجموعة من الصور ، أكتب على كل صورة حالة من حاالت المادة 

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

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



(السوائل والغازات / تابع) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال الرابع  •

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

✓✓

:أذكر خواص المادة السائلة والغازية ثم أذكر بعض األمثلة عنها في الجدول التالي

:مطويتي الجميلة•

، صمم مطوية لتلخيص ما تعلمته عن المواد السائلة57و 56باالستعانة بالكتاب المدرسي ص 
( .أثري معلوماتي) والغازية ثم الصقها في صفحة 

المواد الغازيةالمواد السائلة

أمثلةأمثلة



(السوائل والغازات–ملخص )

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

.يههي نوع من المادة يأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فالمادة السائلة  هي

ثقيلخفيف

.هو مقدار الحيز الذي يشغله السائلما الحجم؟

استخدم الكأس المدرج؟ماذا استخدم لقياس السوائل
.أو المخبار المدرج

.هي مادة  تنتشر لتمأل الحيز الذي توجد فيهالمادة الغازية  هي

ة في ال نستطيع رؤية الغازات في الهواء ولكنها موجود 
.كل مكان حولنا

أين توجد الغازات؟

.هي أي شيء يشغل حيزاً من الفراغما المادة؟



(أثري معلوماتي ) 
.املطويات ، املعلومات اخلارجية، املهمات البحثية، ومجيعها تعتمد على اجنازك اخلاص واجتهادك الشخصي: الدرس مثلإلثراءاتهذه الصفحة خمصصة 



الَفْصُل الحادي عشر

القوى تحرك األشياء 

المغناطيسات 

الدرس األول

الدرس الثاني

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر



(القوى تحرك األشياء) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

.يميز الخصائص االساسية للبيئة الطبيعية: الكفاية 

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال األول•

:السؤال الثاني•
:أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة

:السؤال الثالث•

:أمام اإلجابة الخاطئة فيما يلي ( )أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة ( ) أضع عالمة 

.قوة الدفع الكبيرة تحرك الكرة بسرعة كبيرة)       ( .1

قوة السحب تحرك األشياء باتجاهها)      ( .2

.هي القوة التي تـجذب األشياء في اتـجاه األرض: االحتكاك)      ( .3

.يـحتاج الشيء الثقيل إلى قوة دفع صغيرة)      ( .4

(.الـجاذبية)القوة التي تـجعل البيضة تقع على األرض تسمى )      ( .5

االحتكاكالجاذبية

................القوة التي تبطء حركة األشياء أو تجعلها تتوقف هي قوة .1

..................القوة التي تسبب سقوط األجسام هي قوة .2

.تحرك األشياء باتجاهها.................. قوة .3

الدفعالسحب

:أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يأتي

:كيف نحرك الثالجة من مكان إلى آخر( 1
الدحرجة-الدفع                 ج-السحب              ب-أ

.كيف نحرك الطفل الجالس على األرجوحة( 2
الدحرجة-الدفع                 ج-السحب              ب-أ



(القوى / تابع) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال الرابع  •

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

✓✓

كيف يحافظ االحتكاك على سالمتنا ؟

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

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

( :هيا نفكر)السؤال الخامس •
ماذا لو انعدمت الجاذبية؟

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

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



(القوى تحرك األشياء–ملخص )

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

.هي القوة التي تقرب األشياء منا :قوة السحب

هي قوة تبطئ حركة األشياء أو:قوة االحتكاك
.توقفها

.عناهي القوة التي تبعد األشياء:قوة الدفع

.هي القوة التي تسحب األشياء  في اتجاه األرض•:الجاذبية

ى األرضبدون الجاذبية األشياء تطير وال تسقط عل

؟كيف تختلف القوى

قوة الدفع أو السحب الصغيرة تحرك الشيء •
.لمسافة صغيرة وببطء

مسافة قوة الدفع أو السحب الكبيرة تحرك الشيء ل•
.طويلة وبسرعة



(أثري معلوماتي ) 
.املطويات ، املعلومات اخلارجية، املهمات البحثية، ومجيعها تعتمد على اجنازك اخلاص واجتهادك الشخصي: الدرس مثلإلثراءاتهذه الصفحة خمصصة 



(المغناطيسات ) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

.يميز الخصائص االساسية للبيئة الطبيعية: الكفاية 

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال األول•

:السؤال الثاني•
:أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة

:السؤال الثالث•

:أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يأتي

.......... :براد الحديد يمكن فصله عن الكرات الزجاجية عن طريق ( 1
الحرارة-الممحاة                 ج-المغناطيس              ب-أ

:للقطب الجنوبي  .......... القطب الشمالي ( 2
يتنافر-ينجذب              ب-أ

.......... :يجذب المغناطيس ( 3
البالستيك-الحديد                 ج-الخشب              ب-أ

يتنافرانيجذب

.األجسام التي تحتوي على الحديد..................المغناطيس .1

..................طرفا المغناطيس يسميان .2

..................عند تقريب القطب الشمالي لمغناطيس من قطب شمالي لمغناطيس آخر فإنهما .3

القطبين

صنف األشياء التي أمامك في الجدول بوضع رقمها 

دبابيس( 4فلين( 3مشبك ورق( 2ورقة( 1

ال يجذبها المغناطيسيجذبها المغناطيس



(المغناطيسات / تابع) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال الرابع  •

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

✓✓

:أكتب الكلمة المناسبة أمام كل صورة

تنافرتجاذب

) ...................... (

) ...................... (

NS NS

NSSN

) ...................... (

SNNS



(المغناطيسات–ملخص )

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

.الحديد يستطيع المغناطيس أن يجذب أو يسحب األشياء التي تحتوي على•

الستيك، ال يجذب المغناطيس األشياء المصنوعة من مواد مثل الخشب ،والب•

.وبعض المعادن ومنها النحاس

ولكل . طرفا المغناطيس يسميان قطبي المغناطيسما القطبان؟
.  مغناطيس قطب شمالي وقطب جنوبي

قطب جنوبي+ قطب شمالي :  قوة التجاذب

.قطب شمالي+ قطب شمالي : قوة تنافر

.قطب جنوبي+ قطب جنوبي 



(أثري معلوماتي ) 
.املطويات ، املعلومات اخلارجية، املهمات البحثية، ومجيعها تعتمد على اجنازك اخلاص واجتهادك الشخصي: الدرس مثلإلثراءاتهذه الصفحة خمصصة 



الَفْصُل الثاني عشر

الحرارة 

استكشاف الكهرباء  

الدرس األول

الدرس الثاني

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر



(الحرارة ) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

.يميز الخصائص االساسية للبيئة الطبيعية: الكفاية 

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال األول•

:السؤال الثاني•
.ضع دائرة على مصادر الحرارة

:السؤال الثالث•

:أمام اإلجابة الخاطئة فيما يلي ( )أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة ( ) أضع عالمة 

.الطاقة تجعل المادة تتحرك أو تتغير)      ( .1

.عند احتكاك اليدين إحداهما باألخرى فإننا نشعر بالبرودة)      ( .2

.الحرارة تحول الصلب إلى صلب)      ( .3

.يستخدم الناس الوقود للتدفئة)      ( .4

.االنسان يستخدم الحرارة كل يوم)      ( .5

.اكتب ما أعرفه عن مصادر الحصول على الحرارة

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

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

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



(الحرارة–ملخص )

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

ة هي أحد أشكال الطاقة التي يمكنها أن تغير حالما الحرارة؟
.المادة

يمكن أن تتغير المادة 
ادة السائلة وتتحول إلى م

.دصلبة عن طريق التبري

بة يمكن أن تتغير المادة الصل
وتتحول إلى مادة سائلة عن 

.طريق التسخين

ابسة الشمس التي تسخن الماء والهواء والي•:تأتي الحرارة من 

.على سطح األرض

.رقوهو مادة تنتج حرارة عندما تحت: الوقود •

.فرك اليد •



(أثري معلوماتي ) 
.املطويات ، املعلومات اخلارجية، املهمات البحثية، ومجيعها تعتمد على اجنازك اخلاص واجتهادك الشخصي: الدرس مثلإلثراءاتهذه الصفحة خمصصة 



(استكشاف الكهرباء ) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

.يميز الخصائص االساسية للبيئة الطبيعية: الكفاية 

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

:السؤال األول•

:السؤال الثاني•

:السؤال الثالث•

(:3-1) أرتب عمل المصباح الكهربائي باستخدام األرقام 

أسفل الدائرة أسفل الدائرة الكهربائية التي يضيء فيها المصباح، وأرسم وجه ☺أرسم وجه 
:الكهربائية التي ال يضيء فيها المصباح

:أجيب عن األسئلة التالية

ما المصدر األساسي للضوء على األرض ؟

•............................

.اذكر ثالث أشياء تعمل بالكهرباء 

•............................

•............................

•.............................



(استكشاف الكهرباء–ملخص )

Inspiring Teacher Zn 2020© حقوق الطبع حمفوظة لألس تاذة زينب حبر

هو شكل من أشكال الطاقة التي تتحرك فيما الكهرباء المتحركة؟
.مسار معين

.ركةهو المسار التي تسري فيه الكهرباء المتحما الدائرة الكهربائية؟

ما هي أنواع الشحنات الكهربائية؟

.شحنات موجبة •

.شحنات سالبة •

هو شكل من أشكال الطاقة تنتجها أجزاء ما الكهرباء الساكنة ؟
نها صغيرة من المادة، ال نستطيع رؤيتها ولك

.موجودة في كل مكان

ينجذب فرو الهر إلى البالون المشحون



(أثري معلوماتي ) 
.املطويات ، املعلومات اخلارجية، املهمات البحثية، ومجيعها تعتمد على اجنازك اخلاص واجتهادك الشخصي: الدرس مثلإلثراءاتهذه الصفحة خمصصة 


