
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف أنشطة وتدريبات مادة العلوم الجزء الثاني
موقع المناهج ⇦  ⇦ الصف السابع ⇦ علوم ⇦ الفصل الثاني ⇦ الملف

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف السابع

روابط مواد الصف السابع على تلغرام
الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف السابع والمادة علوم في الفصل الثاني
تلخيص الفصل السادس أنواع الشحنات 1

المراجعة الذهبية لالختبار األوّل في مادة العلوم 2

أنشطة متنوعة وهامّة في العلوم 3

مذكرة مراجعة في مادة العلوم للصّف األوّل اإلعدادي، الوحدة
الرابعة، استمرارية الحياة، استعداد المتحان نهاية الفصل الثاني

4

ملخص مادة العلوم للتطبيق الشامل 5
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الشحنات والقوى الكهربائية
10-4الصفحات 



(4الكراسة ص)



(4الكراسة ص)

الموجبةالسالبة
البروتوناتاإللكترونات



(4الكراسة ص)

(-)ال يساوي عدد اإللكترونات )+( عدد البروتونات(-)عدد اإللكترونات )+( = عدد البروتونات
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+
+

-
-

+-
+
+

-
-

+



(4الكراسة ص)

(-)عدد اإللكترونات )+( = عدد البروتونات



(4الكراسة ص)

××

تتنافرتتجاذب



(6الكراسة ص)

ألن موصل جيد للحرارة



(6الكراسة ص)

ئية القوة المحيطة بالشحنة الكهربا



(6الكراسة ص)



(6الكراسة ص)

ة الحركةجيدة التوصيل للكهرباء وتكون اإللكترونات حر 
ة بالذراترديئة التوصيل للكهرباء وتكون اإللكترونات مرتبط



(7الكراسة ص)



(7الكراسة ص)



(7الكراسة ص)

×
×
×
×



(7الكراسة ص)



(7الكراسة ص)



(8الكراسة ص)



(8الكراسة ص)



(8الكراسة ص)



(8الكراسة ص)

متعادالنجسمان

ةشحنات مختلف

وجسم متعادلمشحونجسم 

شحنة مشابهة



(9الكراسة ص)



(9الكراسة ص)

+
+
+
+
+
+



(9الكراسة ص)

وجسم متعادلمشحونجسم  جسم مشحون وجسم متعادل

شحنة مخالفةشحنة مشابهة



(9الكراسة ص)

البرق

الصاعقة



(10الكراسة ص)



(10الكراسة ص)



(10الكراسة ص)



(10الكراسة ص)



(10الكراسة ص)



التياريةالكهرباء 
17-12الصفحات 



(12الكراسة ص)



(12الكراسة ص)

مصباحتلفون
ساعةجرس

الكهرباء

أذكر



(12الكراسة ص)

(-)اإللكترونات 
اتجاه واحد

بطيئ

متساوي



(12الكراسة ص)

سريان االلكترونات
تدفق باتجاه واحد 
ةحركة الشحنات بطيئ

عدد الشحنات الخارجة= عدد الشحنات الداخلة 



(12الكراسة ص)



(12الكراسة ص)

ةتوصيل بطرفي البطاري
مسارا مغلق
وجود مصدر طاقة



(13الكراسة ص)



(13الكراسة ص)

2

طرف لدخول الشحنات والطرف 
األخر لخروج الشحنات 



(13الكراسة ص)

تتصادم اإللكترونات مع ذرات 
السلك أو مع شحنات أخرى 



(13الكراسة ص)

3

4

1

2



(13الكراسة ص)

بائية تقوم بدفع اإللكترونات بين قطبيها عبر  الدائرة الكهر 



(14الكراسة ص)



(14الكراسة ص)



(14الكراسة ص)



(14الكراسة ص)

ةالمقاومة الكهربائي
الشحن بالتأثير
الجهد الكهربائي
مجال كهربائي
البطارية



(14الكراسة ص)

بائية عندما يسري التيار في شعيرة المصباح ، والمقاومة الكهر
.لشعيرة  تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارة وضوء



(15الكراسة ص)



(15الكراسة ص)

الجهد
التيار الكهربائي

المقاومة



(15الكراسة ص)

سريان للشحنات 
الكهربائية

هو كمية الطاقة 
لهاالكهربائية التي تنق

الشحنات الكهربائية
مدي ممانعة سريان 
رة االلكترونات في الدائ

الفولتميتر
األمبير



(15الكراسة ص)

زيادة التيار الكهربائي

نقصان التيار الكهربائي

نقصان التيار الكهربائي

زيادة التيار الكهربائي

المقاومةالتيارأوم



(15الكراسة ص)

الجهد=المقاومة
3=التيار

0.5
أوم6=



(16الكراسة ص)



(16الكراسة ص)

مثلث18



(16الكراسة ص)



(16الكراسة ص)

فولت1.5فولت1.5فولت6= 4×1.5



(16الكراسة ص)

التواليالتوازي
فولت6فولت1.5

أمبير 0.5



(17الكراسة ص)



(17الكراسة ص)

ييقل شدة التيار الكهربائ



(17الكراسة ص)

12
6

أمبير2=



(17الكراسة ص)

المقاومة× التيار = الجهد 
فولت110= 10× 11= 

فولت110= 10× 11= م × ت = جه أو



(17الكراسة ص)

أمبير 5

لتيار في حالة التوصيل على التوالي يكون مقدار ا
المار في كل مكون من مكونات الدائرة متساويا  



الحيوانات الالفقارية
22-20الصفحات 



(20الكراسة ص)



(20الكراسة ص)

.ثعلب،قط،نمر،أسد

شكل الجسم



(20الكراسة ص)

عديدة الخاليا

عضياتلها خاليا حقيقية النواة وبها 

ال تستطيع صنع غذائها بنفسها

تهضم الحيوانات غذائها

تتحرك معظم الحيوانات من مكان آلخر



(20الكراسة ص)

إلى أنصاٍف تنظيم أجزاء الجسم في نمٍط معيٍّن بحيث يمكن تقسيمه
.طوليٍة أو شعاعيٍة متشابهةٍ 

جانبيمغير منتظجانبيشعاعيجانبيشعاعيشعاعيجانبي



(20الكراسة ص)

الديدان 
األسطوانية

اإلسفنجيات

الجوفمعويات
الديدان

املفلطحة

الرخويات

الديدان 
الحلقية

املفصليات

شوكيات
الجلد

الفقاريات

الالفقاريات



(22الكراسة ص)



(22الكراسة ص)

الحيوانات الالفقارية



(22الكراسة ص)

يعيش 
معظمها في 
ل البحار وقلي
منها في 
ةالمياه العذب

يتركب 
جسمها من 

طبقتين

التجويف
المركزي

مسام
خاليا

أسواط

تكوين

الجنسي

التبرعم

اإلسفنج

ية البويضات والحيوانات المنو

متخصصة



(22الكراسة ص)

عيش في ت
البحار مياه 

في المياهأو 
العذبة

أجسامها 
المجوفة
ن وطبقتين م
الخاليا

خاليا السعة

الجنسيالتجويف الهضمي

التبرعم

رقنديل البح
نشقائق النعما

الهيدرا
المرجان



(22الكراسة ص)



(23الكراسة ص)



(23الكراسة ص)



(23الكراسة ص)



(23الكراسة ص)

2

4

1

5

3



(23الكراسة ص)

لكونها ال تتحرك 

والحيوانات المنوية في نفس الفردتكوين البويضات 

لإلمساك بالفريسة

.ألن جسمها متماثل شعاعيًا



(24الكراسة ص)



(24الكراسة ص)

الديدان
الجوفمعويات

شوكيات الجلد
الحشرات



(24الكراسة ص)

أسطوانيطويلة مفلطحة 
على شكل أنبوب داخل أنبوب.طبقات من األنسجة3يتكون من 

جانبيجانبي
.لبعضها محلالت ومفترسات ومتطف.بعضها متطفل وبعضها حر ة

.دودة االسكارس-الدودة القلبية .البالنارياالدودة الشريطية ،



(24الكراسة ص)

B

C

E

D

A



(24الكراسة ص)


