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 مملكة البحرين
 وزارة الرتبية و التعليم

 مدرسة ابن سينا االبتدائية للبنني
 قسم العلــــــــوم

 

 

مذكـــــــــرة 
 علــــــــــــــوم

 
 الصف الخامس االبتدائي

 الفصل الدراسي الثاني

 
 (الخامسة والسادسة الوحدتين)

 

 

 

 

 

 

 وال تغني عن كتاب المدرسة بأي حال من األحوال ( وس،مرتبة حسب تسلسل الدر) المذكرة عبارة نماذج أسئلة 

 

 

 



 

 

 وحدة الخامسة: المادةال

 الفصل التاسع: أنواع المادة 

 

                                       : التالية للعباراتاكتب المصطلح العلمي المناسب  : السؤال األول

 . كل ما له كتلة وحجم(  المادة)  -1

   .مادة ال يمكن تجزئتها إلى أجزاء ابسط منها خالل التفاعالت الكيميائية (  العنصر)  -2

 العنصر تحمل صفاته. فيأصغر وحدة (  الذرة)  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكمل ما يلي :  -السؤال الثاني 

  أشباه الفلزات/   الالفلزات/  الفلزات:   تصنف العناصر إلى ثالثة أقسام هي  -1

 وبعضها األخر    الصلبة معظم العناصر عند درجة حرارة الغرفة توجد في الحالة  -2

 .  السائلة  الحالة والقليل منها في   الغازية  يوجد في الحالة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شباه الفلزات .لخص في الجدول التالي أهم خصائص الفلزات واالفلزات وأ السؤال الثالث :

 أشبـــاه الفلـــزات االفـلــــزات الفلـــــزات

 

 موصلة للكهرباء والحرارة

 قابلة للطرق والسحب

 المعة 

 

 رديئة التوصيل للكهرباء والحرارة

 هشة 

 باهتة

 

 شبه موصلة للكهرباء والحرارة

 غير قابلة للطرق والسحب

 غير المعة 

 

 



 

 التالي يوضح نسبة العناصر الشائعة في الغالف الجوي :الشكل البياني :  الرابعالسؤال 

  أجب عما يلي من خالل قراءتك للشكل :

 ما هي العناصر الشائعة في الغالف الجوي ؟ -1

  النيتروجين/    األكسجين

 أي عنصر متواجد بنسبة أكبر ؟ وكم نسبته ؟ -2

 %87النيتروجين 

 ؟ما هي نسبة غاز األكسجين في الغالف الجوي  -3

21 % 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أجب عما يلي : الخامسالسؤال 

 النباتات والحيوانات ؟ أي العناصر التالية أكثر شيوعاً في أجسام -1

 أ( األكسجين                                       ب( الكربون                              ج( الفسفور

 

 لماذا يكثر األكسجين والهيدروجين في أجسام الحيوانات وعلى سطح األرض ؟ -2

ركب يتكون من عنصرين هما األكسجين ألن معظم أجسام الحيوانات والنباتات تتكون من الماء ، والماء م

 والهيدروجين. 

 أجب عما يلي مستعيناً بالشكل التالي ::السؤال السادس

 ماذا يمثل هذا الشكل الموضح ؟ -أ

 نموذج الذرة 

 

 

 

 ( 3الجسيم )  ( 2الجسيم )   ( 1الجسيم )  
 البروتون النيوترون اإللكترون سم الجسيما

 موجبة متعادلة سالبة شحنة الجسيم

(1) 
(2) 
(3) 

  
  

 

 



 أجب عما يلي:   :السؤال السابع

 ( في المكان المناسب . ضع عالمة ) من خالل ما درست عن خصائص الفلزات،  -1

 ال نعم الســـــــــــؤال م

        هل هي صلبة ؟ 1

        هل هي المعة ؟ 2

        هل هي سهلة التشكيل ) قابلة للسحب والطرق ( ؟ 3

        ر بسهولة ( ؟هل هي هشة ) تنكس 4

        هل توصل الكهرباء ؟ 5

        هل يتعرض بعض الفلزات مثل الحديد للتآكل ؟ 6

        هل جميع الفلزات لها نفس القساوة ؟ 7

 

 من خالل إجابتك على السؤال الثاني استنتج خصائص الفلزات .  -2

 كلها في الحالة الصلبة عدا الزئبق/ بعضها يتآكل/ المعة قابلة للطرق والسحب // موصل جيد للكهرباء والحرارة 

  : ، مع تفسير سبب االستخدام في الجدول التالي اكتب استخدام واحد لكل من الفلزات التالية  -3

 السبب االستخدام الفلــــــــز م

 قوي ومتين  صناعة هياكل السيارات  الحديد 1

 اءموصل جيد للكهرب صناعة األسالك  النحاس 2

 موصل جيد للحرارة  صناعة أواني الطبخ االلومنيوم 3
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اكمل ما يلي :: السؤال الثامن

 البروموالسائل مثل  والكبريت الكربونبحاالت مختلفة فمنها الصلب مثل  توجد الالفلزات -1

 . والهيدروجين األكسجينوالغاز مثل 

 البورون،   السيليكونفلزات مثل أشباه ال -2

 في تعقيم مياه الشرب وبرك السباحة    الكلور  يستعمل  -3



 

   أذكر خصائص كالً من : : السؤال التاسع

 الالفلزات : -1

 صفات الفلزات والالفلزات فهي شبه موصلة للكهرباء والحرارة ، وغير المعة . تشترك في 

 أشباه الفلزات : -2

 رديئة التوصيل للكهرباء والحرارة / هشة  / باهتة وغير المعة / ليس لها رنين. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فسر ما يلي :: السؤال العاشر

 تصنع مقابض أواني الطبخ من البالستيك : -1

 ألن البالستيك من المواد العازلة التي تمنع وصول الحرارة إلى اليد . 

 في صناعة المصابيح الكهربائية طويلة األمد : يدخل غاز األرجون -2

 ألن غاز األرجون ال يتفاعل مع األسالك الكهربية. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تبريد

 تسخين

 الفصل العاشر: التغيرات الفيزيائية والكيميائية

 : التالية للعباراتاكتب المصطلح العلمي المناسب :  السؤال األول

 ( تغير في شكل أو حجم أو حالة المادة دون تغير نوعها . التغير الفيزيائي)  -1

 مرور بالحالة السائلة الغازية مباشرة دون تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة ال ( التسامي)  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :لة من حاالت المادة . تأمل الشكل ثم أجب عما يلي الشكل التالي يوضح ترتيب الجزيئات لكل حا السؤال الثاني :

   

 

 

 

 

 

 

 أكتب على الرسم أسم كل عملية من عمليات تحول المادة من حالة ألخرى . -1

 أكمل ما يلي : -2

 .  الصلبةتهتز جزيئات المادة السائلة أسرع من جزيئات المادة  -أ

وتتحول إلى   تكبروالمسافة بين الجزيئات   تزداديئات فإن حركة الجزحرارة عندما تكتسب المادة الصلبة  -ب

 .  السائلةالحالة 

 ماذا يحدث عندما تفقد المادة السائلة حرارة ؟ -3

 تتقارب الجزيئات من بعضها، وتقل سرعتها ، وتتحول إلى الحالة الصلبة. 

 : التالية للعباراتاكتب المصطلح العلمي المناسب :  ثالثالسؤال ال

 ( درجة الحرارة التي تبدأ عندها المادة باالنصهار . االنصهاردرجة )  -1

 ( درجة الحرارة التي تبدأ عندها المادة بالغليان .  درجة الغليان)  -2

 ( درجة الحرارة التي تبدأ عندها المادة بالتجمد .  درجة التجمد)  -3

 التبخر عملية االنصهار عملية

 التكثف عملية التجمد عملية

 غاز سائل صلب



 السؤال الرابع : انظر الشكل ثم أجب عن ما يلي : 

 الماء؟  كم درجة انصهار -1

 س   0

 كم درجة غليان الماء ؟  -2

 س   100

 

 .فسر: عند وصول الماء لدرجة الغليان واالستمرار في التسخين ال ترتفع درجة الحرارة -3

 تستهلك الطاقة الحرارة في تفريق الجزيئات عن بعضها حتى يتحول كل الماء إلى بخار . 

 . ليان فقط ؟ فسرهل يحدث التبخر عند أي درجة حرارة أم عند درجة الغ  -4

 يحدث التبخر عن أي درجة حرارة ، ألن جزيئات الماء تتطاير ، ويزداد عند درجة الغليان. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : التالية للعباراتاكتب المصطلح العلمي المناسب : الخامسالسؤال 

 زيادة حجم المادة نتيجة التغير في درجة حرارتها .(  التمدد الحراري)  -1

 ( نقصان حجم المادة نتيجة التغير في درجة حرارتها . اإلنكماش الحراري)  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : : أكمل ما يلي السؤال السادس

  المواد الصلبة والغازات تتمدد الغازات وتنكمش أكثر من  -1

والمسافة بين الجزيئات   ادتزدعندما ترتفع درجة حرارة المادة فإن سرعة حركة الجزيئات  -2
 ويزداد حجمها .  تكبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فسر ما يلي - السابعالسؤال 

 لجسر .تترك مسافة فاصلة بين أجزاء ا -1

 حتى يسمح للحديد والبناء بالتمدد في فصل الصيف. 

 . ة الهواء بداخلهينكمش البالون المنتفخ بالهواء عند نقصان درجة حرار -2

 فينقص حجم الهواء داخل البالون فتنكمش. ألن الجزيئات تقترب من بعضها البعض، 

 

 س 111

 س 51 

 س 1

A 



 اصلة بين أجزاء رصيف المشاة ؟ما الذي يحدث لو لم تكن هناك مسافات ف التفكير الناقد : -ب 

 يتكسر رصيف المشاة.

 : التالية للعباراتاكتب المصطلح العلمي المناسب  الثامن: السؤال 

 ( مادة نقية تتألف من عنصرين أو أكثر . المركب)  -1

( تغير ينتج مادة جديدة تختلف عن المادة األصلية  التغير الكيميائي)  -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشكل التالي يوضح معادلة تكون الماء ، أقرأ الشكل ثم أجب عما يلي :السؤال التاسع: 

 

 

 
 

 كسجين والهيدروجين .األما هي المواد المتفاعلة في هذه المعادلة ؟   -1

        2   كم عدد جزيئات الهيدروجين في المواد المتفاعلة ؟  -2

 4   كم عدد ذرات الهيدروجين في المواد المتفاعلة ؟  -3

 الماء   ما هي المواد الناتجة من التفاعل في هذه المعادلة ؟  -4

 2    كم عدد جزيئات الماء في المواد الناتجة ؟  -5

 أوكسجين  وذرة   هيدروجينجزئ الماء من ذرتين يتكون  -6

  متساوي   هل مجموع كتل المواد المتفاعلة يساوي مجموع كتل المواد الناتجة أم يختلف ؟ -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذرة أكسجين تفاعالً تاًما فكم جزيًئا من الماء ينتج ؟ ولماذا ؟ 16ذرة هيدروجين مع  32إذا تفاعلت  سؤال التحدي : 

 جزيء ماء، ألن كل جزيء ماء يتكون من ذرة واحدة أكسجين وذرتين هيدروجين.  16

 

 

 

 

+ 

 ماء أكسجين هيدروجين



 أذكر دالئل حدوث التغير الكيميائي .السؤال العاشر:  

 إزالة البريق.  -2   .                                     تغير اللون -1

 تكوين الرواسب.  -4   .                              تصاعد الغازات  -3

 تحرير الطاقة.  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الحادي عشر : 

 صنف كالً من التغيرات التالية حسب الجدول الموضح أدناه . -أ

 احتراق الشمعة –ورق قص ال –إزالة اللون من المالبس  –طهي الطعام  –هطول المطر  –صدأ الحديد 

 انصهار الجليد –حرق الخشب  –ذوبان الملح 

 

 قارن بين األسماء الشائعة واألسماء العلمية للمركبات التالية في الجدول:   -ب

 

 

 

 

 

 

 

 تغير كيميائي تغيرفيزيائي

 هطول المطر

 قص الورق 

 ذوبان الملح

 انصهار الجليد

 ذوبان الشمعة

 صدأ الحديد

 طهي الطعام  

 اللون من المالبس إزالة

 احتراق الشمعة

 احتراق الخشب

 االسم العلمي االسم الشائع الرمز
aClN كلوريد الصوديوم ملح الطعام 

Fe2O3 اكسيد الحديد صدأ الحديد 



 الوحدة السادسة: القوى والطاقة

 الفصل الحادي عشر: الطاقة واآلالت

 أكمل ما يلي : : السؤال األول

 اتجاهها .في  مضروبًة في المسافة التي تحركها مبذولة لتحريك جسم ماالقوة ال  الشغل  -1

 المسافة   x  القوةالشغل =  -2

 اكتب وحدة قياس كل كمية مما يلي : -3

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متر .  3نيوتن لمسافة  20أحسب الشغل المبذول لرفع صندوق وزنه  : السؤال الثاني

 المسافة   x القوة الشغل =  

  جول x   3   =60  20الشغل =  

 : التالية للعباراتلمصطلح العلمي المناسب اكتب ا:  الثالثالسؤال 

 ( المقدرة على إنجاز شغل .  الطاقة)  -1

 ( الطاقة المختزنة في جسم نتيجة لوجوده في وضع معين .  طاقة الوضع)  -2

 ( الطاقة الناتجة عن حركة الجسم .  طاقة الحركة)  -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صنف أشكال الطاقة التالية حسب الجدول الموضح : :لرابعالسؤال ا

 (الطاقة الحرارية -لمغناطيسية الطاقة ا -الطاقة الصوتية  -الطاقة النووية  -الطاقة الكيميائية  -) الطاقة الكهربية 

 طاقة حركة طاقة وضع
 

 الطاقة الكيميائية

 الطاقة المغناطيسية

 الطاقة النووية

 

 الطاقة الكهربية

 الطاقة صوتية

 الطاقة الحرارية

 وحدة القياس الكمية

 نيوتن  القوة

 المتر المسافة

 الجول الشغل



 . تأمل األجهزة التالية ثم حدد تحوالت أشكال الطاقة بها : الخامسالسؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : التالية للعبارةاكتب المصطلح العلمي المناسب :  السؤال السادس

 لقوة أو اتجاهها أو كليهما إلنجاز الشغل .( أداة تستعمل لتغيير مقدار ا  اآللة البسيطة)  -أ

 ( النسبة بين طول ذراع القوة وطول ذراع المقاومة .  الفائدة اآللية)  -ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أكمل ما يلي :السؤال السابع

 ذراع المقاومة xالمقاومة  =  راع القوةذ xالقوة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكتب أسم كل آلة بسيطة موضحة بالرسم التالي : : لثامنالسؤال ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مروحة مدفأة مصباح كهربي

  الكهربيةيحول الطاقة 

 وحرارية ضوئيةإلى الطاقة   

  الكهربيةحول الطاقة ت

 حراريةإلى الطاقة   

  الكهربيةحول الطاقة ت

 حركيةإلى الطاقة   

 ( محور اإلرتكاز  ) ( السطح المائل  ) ( الرافعة  )

 ( البكرة ) ( العجلة والمحور ) ( البرغي  )

http://www.google.com.bh/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dPlQZD-zPW8nQM&tbnid=Lud4f80iNY6vNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%AC&ei=h414UevVKqr20gXX_YDwAQ&psig=AFQjCNEXXiw_zWxQNF6QO-j2jd6zTA2mWg&ust=1366941426530948
http://www.google.com.bh/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=b8bljGz3flmZ5M&tbnid=1W3AKaX_exLKqM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.firstiraq.com/ar/category/catagory/electric-heater/electric-oil-heater&ei=4o14UaefGIXD7Aba14E4&psig=AFQjCNGx_VMc0Tauv4QlDJ8z1fGlMptyQw&ust=1366941538444403
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http://www.google.com.bh/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fTS3eTuuNdHFMM&tbnid=771_0imPEiCqwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://myword.info/definition.php?id=sm_screw_1-a&ei=U1B9UcrFOYPJPbrmgeAD&psig=AFQjCNEt_jbMk3Ps8cD_jgSX-V3nMS5IIQ&ust=1367253455322209


 

 : أكمل ما يلي : السؤال التاسع

 قضيب يدور حول محور يسمى محور االرتكاز .   الرافعة -1

 

 يوجد ثالث أنواع من الروافع هي : -2

 الثالث  رافعة النوع  -ج             الثاني  رافعة النوع  -ب           األولرافعة النوع  -أ

 

 المقاومة ( –محور االرتكاز  –استخدم الكلمات بين القوسين لتكمل الفراغات التالية ) القوة  -3

 في الوسط بين القوة والمقاومة .   محور اإلرتكاز في رافعة النوع األول يكون  -أ    

 في الوسط بين القوة ومحور االرتكاز .  المقاومة عة النوع الثاني تكون في راف -ب  

 في الوسط بين المقاومة ومحور االرتكاز.   القوة في رافعة النوع الثالث تكون  -ج  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: من خالل الصور اآلتية أكتب نوع كل رافعة أسفل الصورة :السؤال العاشر

  

 

 

 

 

 رافعة النوع األول                               رافعة النوع الثالث                             رافعة النوع الثاني 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني عشر: الصوت والضوء

 أجب عما يلي : : السؤال األول

 كيف ينشأ الصوت ؟  -1

 اهتتزاز األجسام .ينشأ الصوت نتيجة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مستخدماً ما بين القوسين : التالية للعبارةاكتب المصطلح العلمي المناسب :  السؤال الثاني

 الفراغ ( -التضاغط  -الموجة الصوتية  -) التخلخل 

 . ويزيد عددها جزيئات الهواء فيها  تتقارب( منطقة  التضاغط)  -1

 . ويقل عددها فيها جزيئات الهواء تتباعد( منطقة  التخلخل)  -2

 ( سلسلة من التضاغطات والتخلخالت المنتقلة خالل مادة ما . الموجة الصوتية)  -3

 من جزيئات المادة .تخلو ( منطقة  الفراغ)  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مام العبارة الخاطئة فيما يلي :( أ  x( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√ضع عالمة )  السؤال الثالث :

  ( سرعة الصوت في المواد الصلبة أكبر من سرعة الصوت في الغازات .   √)   -1

2-   (x     . سرعة الصوت في الغازات أكبر من سرعة الصوت في السوائل ) 

 

 : التالية للعبارةاكتب المصطلح العلمي المناسب : الرابعالسؤال 

 مدى حدة أو غلظة الصوت (  درجة الصوت)  -1

 عملية نقل الطاقة إلى سطح ما عند اختفاء موجة فيه . ( االمتصاص)  -2

 ارتداد الموجات الصوتية عن سطح ما . ( انعكاس الصوت)  -3

 تكرار سماع الصوت بسبب انعكاس الموجات الصوتية . ( الصدى)  -4

 عدد االهتزازات التي يعملها جسم ما خالل ثانية واحدة . ( التردد)  -5

 



 أكمل ما يلي : الخامس:السؤال 

 . الفراغال ينتقل الصوت في  -1

 .الهرتزوحدة قياس التردد  -2

 فرائسه . لتحديد مكان  الصدىيستخدم الخفاش  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فسر ما يلي :السؤال السادس: 

 استخدام مواد لينة وسميكة وغير منتظمة الشكل في الغرف العازلة للصوت . -1

 المتصاص الصوت ومنع خروج ودخول األصوات وكذلك منع الصدى. 

 ال يكون علو صدى الصوت بنفس علو الصوت األصلي . -2

 ألن الجسم العاكس للصوت يمتص جزء من الطاقة الصوتية. 

 ينتقل الصوت في الفراغ. ال -3

 .مادة في الفراغ ال يوجد جزيئات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : التالية للعبارةلمناسب اكتب المصطلح العلمي ا : السؤال السابع

 المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين . (  الطول الموجي)  -1

 بمرور الضوء من خاللها . تسمحأجسام  (  الشفافة األجسام)  -2

 بمرور الضوء من خاللها . ال تسمحأجسام  ( األجسام المعتمة)  -3

 السطوح العاكسة .ارتداد الضوء عن  ( انعكاس الضوء)  -4

 انحراف الضوء عن مساره عند انتقاله بين وسطين شفافين مختلفين . ( انكسار الضوء)  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكمل ما يلي :السؤال الثامن: 

 . مستقيمة  يسير الضوء في خطوط  -1

 . المعتمة   يتكون الظل لألجسام  -2

 األزرق     ،     األخضر   ،     األحمر      األلوان األساسية في الضوء هي -3



 أنواع العدسات والمرايا: أكتب أسفل كل صورة سؤال التاسع: ال
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