
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/3                   

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

                 https://almanahj.com/bh/3science                   

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

                  https://almanahj.com/bh/3science2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد نور الدين محمود اضغط هنا                                           
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 في العلوم التفوقمذكرة 
 الصف الثالث الابتدائي
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 األقرب إلى األرض تحدث ظواهر الطقس في الغالف الجوي

 

 

 

  

 

 

 

 

              يتحرك الهواء بسرعة وفي اليوم الهادئ يتحرك ببطء

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو الماء المتساقط من الغالف الجوي على األرض.......................  -1     السؤال األول أكمل ما يلي

 الطقس هي ..........................و..........................و....................و............. عناصر -2

 ............................ هو حالة الجو في مكان معين خالل يوم أو عدة أيام -3

 الغبار يحيط باألرض.............................. هو غطاء من عدة طبقات من الغازات ودقائق  -4

 رتب الجمل التاليةالسؤال الثاني 

 الرياح – في اليوم العاصف - أحس -أحيانا   -بدفعه  -الذي   - هي -الهواء  - المتحرك     -1

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

 مقياس -الحرارة  -برودته   - الشيء -درجة   -سخونة  -مدى  -هي     -2

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

الغالف    -يحيط باألرض  -الجوي  -هو غطاء من عدة   - الغازات من طبقات - الغبار ودقائق    -3
............................................................................................................. 

 عناصر الطقس :  األولالدرس                       الصف الثالث الابتدائي    

 هو غطاء من عدة طبقات من الغازات ودقائق الغبار يحيط باألرض الغالف الجوي

 هو حالة الجو في مكان معين خالل يوم أو عدة أيام الطقس

 عناصر الطقس

 الهطول الضغط الجوي الرياح درجة الحرارة

 أو برودته الشيءهي مقياس مدى سخونة  درجة الحرارة

 هو الماء المتساقط من الغالف الجوي على األرض ويكون على شكل مطر أو ثلج أو برد الهطول

 الهواء المتحرك الذي أحس بدفعه أحيانا  في اليوم العاصفهي  الرياح

 وزن يجعل الهواء يضغط على األشياء ويؤثر في حركة الهواء والرياح هو  الضغط الجوي للهواء



 الجهاز الذي يقيس الضغط الجوي      البارومتر 

 ( الثرمومتر) الحرارة درجة مقياس       الحرارة درجة يقيس الذي الجهاز

 مقياس المطر       الهطول مقدار يقيس الذي الجهاز

 األنيمومتر       الرياح سرعة يقيس الذي الجهاز

 يستخدم العلماء أدوات لجمع بيانات الطقس مثل البالونات واألقمار االصطناعية 

  نحتاج لمعرفة حالة الطقس

 لتحديد ما نريد ارتداءه في فصل الشتاء  -1

 الطيار لكي يقود الطائرة بأمان  -3المزارع لتحديد مواعيد الزراعة              -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أمام العبارة الخاطئةXأمام العبارة الصحيحة وعالمة )( √السؤال األول أضع عالمة )

 )        (                                       الثرمومتر هو الحرارة درجة يقيس الذي الجهاز -1

 )        (                          الزراعة مواعيد الطقس لتحديد حالة لمعرفة حتاجي المزارع -2

 )        ( المطر مقياس هو  الهطول مقدار يقيس الذي الجهاز -3

 )        ( بأمان الطائرة يقود الطقس لكي حالة لمعرفة يحتاج الطيار -4

 )        ( الهطول مقدار يقيس الذي الجهازهو  البارومتر -5

 )        (     االصطناعية واألقمار البالونات مثل الطقس بيانات لجمع أدوات العلماء يستخدم -6

 الشئ الذي يقيسه السؤال الثاني صل بين كل جهاز و

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من أكونالسؤال األول 

 في الجو هي تجمع من قطرات الماء الصغيرة أو بلورات الثلج ........................................ -1

 هي غيوم قريبة من سطح األرضالغيوم ...................................   -2

 هي غيوم رقيقة وناعمة تتكون على ارتفاعات كبيرة  ...................................   الغيوم -3

 قد تجلب العواصف الرعدية...................................   الغيوم  -4

 أنواع الغيوم ............................ و.............................. و................................. -5

 ( أمام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√أضع عالمة ) الثانيالسؤال 

 )        (           في الجو الغيمة هي تجمع من قطرات الماء الصغيرة أو بلورات الثلج -1

 )        (       هي غيوم قريبة من سطح األرض وتغطي أكبر جزء من السماء الغيوم الريشية -2

 )        (  عندما تصبح داكنة اللون فإنها قد تجلب العواصف الرعدية الغيوم الركامية -3

 )        (  تبدو كطبقات من الغيوم مستوية وتغطي أكبر جزء من السماء الغيوم الطبقية -4

 )        (  إذا رأيت هذه الغيوم فسوف يكون هطول في ذلك اليوم الغيوم الريشية -5

 

 

 

 تقلبات الطقس :  الثانيالدرس                                   الصف الثالث الابتدائي    

 الغيوم الطبقية

 الغيوم

 في الجو الغيمة هي تجمع من قطرات الماء الصغيرة أو بلورات الثلج

 الغيوم الركامية الغيوم الريشية

 هي غيوم قريبة من سطح
األرض وتبدو كطبقات من 

الغيوم مستوية وتغطي أكبر جزء 
 من السماء

هي غيوم رقيقة وناعمة تتكون 
على ارتفاعات كبيرة فوق سطح 

األرض فإذا رأيت هذه الغيوم 
 ي ذلك اليومفسوف يكون هطول ف

هي غيوم بيضاء منتفخة مع 
قيعان مسطحة وعندما 

تصبح داكنة اللون فإنها قد 
 تجلب العواصف الرعدية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   الهواتف أو الحواسيب أستخدم وال شجرة تحت أقف أال يجب الرعدية العاصفة خالل 
  ثقيلة مالبس وأرتدي الدافئ البيت داخل أبقى أن يجب الثلجية العاصفة خالل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من أكون ؟ األولالسؤال 

 عاصفة تحمل فيها الرياح كميات رمل في الهواء وتشكل هذه الرمال سحابة فوق األرض...................... -1

 .............................هي عاصفة مصحوبة بالثلج وتكون درجة الحرارة منخفضة والرياح قوية -2

 .........................هو عاصفة كبيرة مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة وتتكون فوق المحيطات -3

 ................................ هي عواصف مصحوبة بالرعد والبرق واألمطار الشديدة والرياح القوية  -4

 لتي تتشكل على األرض ويبدو كقمع كبير وطويلهو عاصفة قوية مع الرياح الدوارة ا.. ........................... -5

 ( أمام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√أضع عالمة ) الثانيالسؤال 

 )        (         يتكون فوق المحيطات و اإلعصار الحلزوني تشكل على األرضي اإلعصار القمعي -1

 )        (     الهواتف أو الحواسيب أستخدم وال شجرة تحت أقف أال يجب الرعدية العاصفة خالل -2

 العاصفة الرملية العاصفة الثلجية الرعديةالعواصف 

 ئأنواع الطقس السيـ

 اإلعصار الحلزوني اإلعصار القمعي

 هي عواصف مصحوبة بالرعد والبرق واألمطار الشديدة والرياح القوية  العواصف الرعدية

  هو عاصفة قوية مع الرياح الدوارة التي تتشكل على األرض ويبدو كقمع كبير وطويل اإلعصار القمعي
 طريقهويعمل اإلعصار القمعي على تدمير األشياء التي تقف في 

هو عاصفة كبيرة مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة وتتكون فوق المحيطات  اإلعصار الحلزوني
وعندما يتحرك اإلعصار الحلزوني فوق األرض فإن الرياح واألمطار تدمر معالم 

 األرض فتتأثر األشجار وقد يحدث الفيضان

عاصفة مصحوبة بالثلج وتكون درجة الحرارة منخفضة والرياح قوية وتغطي هي  العاصفة الثلجية
 العاصفة الثلجية النباتات والسيارات واألبنية بالثلج

هي عاصفة تحمل فيها الرياح كميات من الرمل في الهواء وتشكل هذه الرمال  العاصفة الرملية
                                  سحابة فوق سطح األرض                            

تحدث العواصف الرملية عندما تحمل الرياح الرمال الجافة من المناطق التي ال 
يغطيها غطاء نباتي فيؤدي ذلك إلى إثارة الغبار وتسبب العواصف الرملية 

 مشكالت صحية في األنف والعيون والجهاز التنفسي  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حولنا من الهواء في موجود أنه رغم الماء بخار رؤية نستطيع ال نحن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األول أكمل ما يليالسؤال 

 ....................... الحالة و ....................... الحالة ................... و..الحالة ..... هي حاالت الماء -1

 ......................................... هي حركة الماء المستمرة بين سطح األرض والغالف الجوي -2

 ........... يسمى الغازيةوفي  ............ يسمى السائلة الحالة... وفي في الحالة الصلبة يسمى .........الماء  -3

 السؤال الثاني اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس

 االنصهار ( –التجمد  –التبخر  –)التكاثف           غاز إلى السائل تحول هو........................  -1

 ( االنصهار – التجمد – التبخر – التكاثف)   لسائلإلى ا الصلب من تحولهو ال......................  -2

 ( االنصهار – التجمد – التبخر – التكاثف)           سائل إلى الغاز تحول هو.......................  -3

 ( االنصهار – التجمد – التبخر – التكاثف)     لصلبا إلى السائل من التحول هو....................  -4

 الخاطئة العبارة أمام( X) وعالمة الصحيحة العبارة أمام)√(  عالمة أضع الثاني السؤال

 )      (   عندما يتم تبريد بخار الماء فيتحول إلى سائل -2     )      (     عندما يتم غليان الماء فيتحول إلى بخار -1

 )      (    إلى ثلج عندما يتم تبريد الماء فيتحول -4       )      (  يتحول إلى سائل البخارعندما يتم تسخين  -3

 دورة الماء :  الثالثالدرس                                   الصف الثالث الابتدائي    

 الحالة الصلبة )ثلج(

 

 حاالت الماء

 (بخار ماء)الحالة الغازية  (ماء)الحالة السائلة 

 صغيرة من الماءهو غيوم طبقية تتشكل بالقرب من سطح األرض ويتكون من نقاط  الضباب

 عندما يتم غليان الماء فيتحول إلى بخار مثال             غاز إلى السائل تحول هو التبخر

 عندما يتم تبريد بخار الماء فيتحول إلى سائل مثال               سائل إلى الغاز تحول هو فالتكاث

 عندما يتم تسخين الثلج فيتحول إلى سائل مثال       للسائلة الصلبة الحالة من تحولهو ال االنصهار

 عندما يتم تبريد الماء فيتحول إلى ثلج مثال        للصلبة السائلة الحالة من التحول هو التجمد

 هي حركة الماء المستمرة بين سطح األرض والغالف الجوي دورة الماء



 

 

 

 يتجمد الماء ويتحول إلى ثلج عندما تصل درجة حرارة الماء تحت الصفر 

 وعندما يتجمع فتات الثلج في الغيمة تصبح ثقيلة جدا فيتساقط على شكل ثلج 

 وعند نزول الثلج لألرض ينصهر ويتحول من الحالة الصلبة للسائلة 

 ويحدث االنصهار عند شروق الشمس أو بسبب الهواء الدافئ 

 البرد    يتكون البرد من الثلج   إذ يتشكل البرد داخل الغيوم المصحوبة بالعواصف الرعدية 

 الماء دورة خطوات

 

 

 

 

 

 

 

   للماء دورة توجد ال الشمس بدون                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .............. إلى وتؤدي الماء تسخين على تعمل ....................... الطاقة -1    السؤال األول أكمل ما يلي 

 ................ تحت الماء حرارة درجة تصل عندما .................. إلى ويتحول الماء يتجمد  -2

 الماء دورة خطواترتب  الثاني السؤال

 

 

 

   

 أشكال الهطول

 برد ثلج مطر

 على تعمل الشمسية الطاقة -1
  تبخره إلى وتؤدي الماء تسخين

 أعلى إلى الماء بخار يصعد -2
 في الغبار دقائق حول يتكاثف ثم

  الغيوم فتتشكل الهواء

 على األرض على الماء يسقط -3
  هطول شكل

 إلى الهطول ماء يتسرب -4
 المائية المسطحات ويدخل التربة

 الماء دورة وتتكرر

 على تعمل الشمسية الطاقة )........( 
  تبخره إلى وتؤدي الماء تسخين

 يتكاثف ثم أعلى إلى الماء بخار يصعد  )........(
  الغيوم فتتشكل الهواء في الغبار دقائق حول

  هطول شكل على األرض على الماء يسقط)........( 

 التربة إلى الهطول ماء يتسرب )........(
 الماء دورة وتتكرر المائية المسطحات ويدخل



 

 

 

 

 

 كيف تؤثر الشمس في المناخ ؟

 تدور االرض حول محورها وهو خط وهمي مائل قليال ويمر في مركزها   -

 وبذلك تتفاوت كمية أشعة الشمس الساقطة على األرض       

تسقط أشعة الشمس على بعض االماكن على األرض بشكل مباشر فتحصل هذه االماكن على أكبر   -
 كمية من الطاقة ويكون المناخ فيها حار    

في اماكن أخرى تسقط أشعة الشمس على سطح االرض بخط مائل فتحصل على طاقة أقل بسبب  - 
 تشتت أشعة الشمس فيكون مناخها بارد

 في المناخ ؟ األرض سطح عن االرتفاعؤثر يكيف 

    الجوي الهواء في ارتفعنا كلما برودة أقل تصبح الحرارة فدرجة المناخ في يؤثر المكان ارتفاع -

   المنخفضة المناطق من أكثر البرودة إلى تميل الجبلية المناطق في والمناخ الحرارة درجة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ارتفعنا – البرودة –المناخ  – طويلة)          السؤال األول أكمل مما بين األقواس

 .................هو حالة الطقس في مكان معين خال فترة زمنية ..............................  -1

 الجوي الهواء في............................ كلما برودة أقل تصبح الحرارة درجة -2

   المنخفضة المناطق من أكثر..................  إلى تميل الجبلية المناطق في والمناخ الحرارة درجة - -3

 ( أمام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√السؤال الثاني أضع عالمة )

 )        (                                   المناخ هو حالة الطقس في مكان معين خال فترة زمنية طويلة -1

 )        (      حار فيها المناخ يكونف مباشر بشكل األرض على االماكن بعض على الشمس أشعة تسقط -2

 (  )             بارد مناخها فيكون مائل بخط االرض سطح على الشمس أشعة تسقط أخرى اماكن في -3

 )       (        الجوي الهواء في ارتفعنا كلما برودة أقل تصبح الحرارة درجة -4

 )       (   المنخفضة المناطق من أكثر السخونة إلى تميل الجبلية المناطق في والمناخ الحرارة درجة -5

 المناخ :  الرابعالدرس                                                  الصف الثالث الابتدائي 

 الشمس

 هو حالة الطقس في مكان معين خال فترة زمنية طويلة المناخ

 الجبال األرض االرتفاع عن سطح القرب من البحار  

 عوامل المناخ



 في المناخ ؟ البحار من القربؤثر يكيف 

 البحار تحفظ درجات الحرارة لليابسة القريبة من ان تصبح باردة جدا أو حارة جدا  

 فيكون المناخ في االماكن القريبة من الشاطئ البحر معتدل صفا أكثر من المناطق البعيدة عنه 

 في المناخ ؟الجبال ؤثر يكيف 

 تؤثر الجبال في تكون رطوبة المناخ فقد يكون احد جوانب الجبل رطب بينما الجانب المقابل يكون جاف 

يتحرك الهواء الرطب من البحر نحو الجبال على طول الشاطئ فتدفع الجبال الهواء إلى أعلى بقوة فيبرد 
ألمطار أو تتساقط الثلوج وهذا يجعل جهة الجبال المواجهة الهواء الصاعد وتتكون الغيوم وبعدها تهطل ا

 للمحيط رطبة  

الجهة األخرى من الجبال والبعيدة عن المحيط فيهب عليها هواء جاف وذلك ألن الهواء فقد رطوبته على 
 جانب البحر

 فصول السنة الشتاء الربيع الصيف الخريف 

 ز    الشتاء أبرد فصل  والصيف أحر فصل فصول السنة هي أقسام من السنة لكل منها طقس ممي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العبارة الخاطئة( أمام X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√أضع عالمة ) األولالسؤال 

 )        (         صفا معتدل البحر الشاطئ من القريبة األماكن في المناخ يكون -1

  )        (  المناخ رطوبة تكون في الجبال تؤثر -2

 )        (     جاف يكون المقابل الجانب بينما رطب الجبل جوانب احد يكون قد -3

 )        ( الشاطئ طول على الجبال نحو البحر من الرطب الهواء يتحرك -4

 )        (  الخريف الصيف الربيع الشتاء السنة فصول -5

 )        (     مميز طقس منها لكل السنة من أقسام هي السنة فصول -6

 )        (                                  فصل أبرد والصيف  فصل أحر الشتاء -7



 

 

 

 

 

 

 األجسام التي لها كتلة كبيرة وحجم صغير تنغمر في الماء  مثل قطعة الصخر -

 األجسام الخفيفة التي لها حجم كبير تطفو   مثل التفاحة  -

 تنجذب بعض المواد إلى المغناطيس مثل الحديد والفوالذ -

 ال تنجذب معظم المواد إلى المغناطيس مثل الخشب والبالستيك -

معظم العناصر المعدنية مثل األلمونيوم والنحاس تسمح بانتقال الحرارة خاللها بسهولة لذا تستخدم في  -
 صنع أواني الطهي

 لذلك تستخدم في صناعة مقابض أواني الطهي والبالستيك الخشبمثل  الحرارة بانتقال تسمحبعض المواد ال  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تله الجسم     هو الحيز الذي يح............................ -1    السؤال األول أكمل

 هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة................................. -2 

 رتب الجمل التالية األولالسؤال 

 ........................................................      هي - وكتلة حجم - المادة –له  - شيء أي -1

 ........................................................  الذي – الحجم – يحتله –الجسم  -هو  - الحيز -2

 ........................................................   مادة من - يحتويه ما -الجسم   -هي الكتلة  - مقدار -3

 الخاطئة( أمام العبارة X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√أضع عالمة ) الثالثالسؤال 

 )       (            التفاحة مثل   تطفو كبير حجم لها التي الخفيفة األجسام -1

 )       (    الماء في تنغمرو صغير وحجم كبيرة كتلة الصخر لها قطعة - -2

 )       ( الحديد مثل المغناطيس إلى المواد بعض تنجذب -3

 )       (  المغناطيس إلى تنجذب ال والبالستيك  الخشب  -4

 المادة وقياسها :  الخامسالدرس                                          الصف الثالث الابتدائي  

   الهواء -الماء  –هي أي شيء له حجم وكتلة       مثل الكتاب  المادة

 هو الحيز الذي يحتله الجسم الحجم

 هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة الكتلة

 هي ما يميز المادة عن غيرها مثل اللون والشكل والحجم  الخاصية



 

 

 

 درجة الحرارة الكتلة الحجم الطول 
 السيليزية الدرجة جرام الكيلو اللتر المتر وحدة القياس 
 الشريط - المسطرة جهاز القياس

 المتري
- المدرج الكأس

 المدرج المخبار
 الثرمومتر الميزان ذي الكفتين

 

 عنصر مختلف 100ــــ    العناصر هي وحدات بناء المادة وهناك أكثر  من   عناصر من تتكون المادة

 بعض المواد تتكون من عنصر واحد مثل مسمار الحديد 

 الماء  مثل عنصرأكثر من  من تتكون الموادمعظم 

 األكسجين والهيدروجينالماء يتكون من عنصرين هما 

 والكربون والهيدروجين األكسجينالسكر يتكون من ثالثة عناصر هم 

 تترابط العناصر بطرائق مختلفة لتكون كل ما هو موجود في عالمنا

 قياس حجم جسم صلب

يتم ذلك بوضع كمية مناسبة من الماء في الكأس المدرجة وتحديد مستوى سطح الماء فيها ثم وضع الجسم 
قياس حجمه في الماء وتحديد مستوى سطح الماء ثانية   إن ناتج طرح القياس األول من القياس  المراد

 الثاني سيمثل حجم الجسم الصلب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الميزان - المدرج الكأس - المتر -الكيلوجرام  - عناصر -اللتر -)الثرمومتر    السؤال األول مما بين األقواس

 وحدة قياس الحجم ........................... -2وحدة قياس الطول ...............................       -1

 ................................ من تتكون المادة -4وحدة قياس الكتلة  ..............................     -3

 جهاز قياس الكتلة ................................ -6  ..................... الحرارة درجةجهاز قياس  -5

 جهاز قياس الحجم .............................    -7

 ( أمام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√أضع عالمة ) الثانيالسؤال 

 )        (       الحديد مسمار مثل واحد عنصر من تتكون المواد بعض -1

 (   )      والهيدروجين األكسجين هما عنصرين من يتكون الماء -2

 النظام المتري هو نظام عالمي لوحدات قياس معيارية

 درجة الحرارة الكتلة الحجم الطول



 

 

 

 

 الحالة الصلبة

 المادة الصلبة لها شكل ثابت وحجم ثابت مثل الكتاب والقلم أي ال يتغير شكله عند وضعه في وعاء  

 المادة تتكون من دقائق صغيرة تسمى الجسيمات ال أراها بالعين المجردة       

 تكون الجسيمات في الحالة الصلبة متقاربة ومتراصة وال مجال لالنتقال       

 السائلة الحالة

    فيه يوضع الذي اإلناء حسب شكله يتغير السائلأي أن  ثابت  شكل له ليس السائل        

  الطبق شكل يأخذ فإنه طبق في الحليب من علبة سكبت فإذا        

  ثابت حجمو  متغير  شكل له السائل        

 الحالة الغازية

 الغاز له شكل متغير وحجم متغير        

 الغاز يأخذ شكل وحجم الوعاء الذي يوضع فيه        

 الغازات موجودة في كل مكان وتحيط بنا في كل وقت ولكني ال أراها دائما       

 الكثير من األغذية التي أتناولها مواد صلبة وجسمي يحتاج إلى الماء وهو سائل و أتنفس غاز األكسجين لكي أحيا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكمل ما يليالسؤال األول 

 هي .......................... و ................................. و .......................... حاالت المادة -1

 ............... ................. و الغازية مثل.................... السائلة مثل .........المادة الصلبة مثل ...... -2

 اختر اإلجابة الصحيحةالسؤال الثاني 

 الغازية ( –السائلة  –) الصلبة       الكتاب مثل ثابت وحجم ثابت شكل لها...... ........................ المادة -1

 الغازية ( –السائلة  –) الصلبة      مثل الماء ثابت حجم و  متغير شكل اله...  ........................ المادة  -2

 الغازية ( –السائلة  –) الصلبة      مثل الهواء  متغير وحجم متغير شكل اله. .......................... المادة -3

 المواد الصلبة والسائلة والغازية :  السادسلدرس ا                                 الصف الثالث الابتدائي   

حاالت المادة

 الحالة الصلبة 

 

 الحالة الغازية  الحالة السائلة 



 

 

 

 أمثلة على التغير الفيزيائي

 هي مادة الورق عندما مزقت قطعة من الورق تغير شكلها أما المادة المكونة لها فسوف تظل كما -

 فيزيائي تغيرلذلك هذا التحول عندما يتجمد الماء تتغير حالته من الحالة السائلة إلى الصلبة ولكنه يبقى ماء  -

 فيزيائي تغيرتلوين مادة ال يغير من تركيبها فهي تبقى على حالها لذلك يعتبر هذا  -

 فيزيائي تغير هذا يعتبر لكلذيصهر الفوالذ فيتحول إلى سائل ليصنع منه هيكل السيارة   -

 فيزيائي تغير يعتبر المخلوط -

     

 المخلوطأمثلة على 

 يعتبر مخلوط ألننا نستطيع تمييز الرمل عن الماء   الماء مع الرمل

 الخيار  عن الطماطم تمييز نستطيع ألننا مخلوط عتبرالسلطة ت

 الماء من جدا صغيرة وقطرات والغبار الهواء من يتكون مخلوط الغيوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من أكونالسؤال األول 

 .............................. هو تغير في شكل الجسم ومظهره  -1

 هو مزيج مكون من مادتين أو أكثر مع احتفاظ كل مادة بخواصها األصلية دون تغيير.........................  -2

 ( أمام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√السؤال الثاني أضع عالمة )

 )       (         كيميائي تغير يعتبر المخلوط -1

 )       (     فيزيائي تغير التحول هذا لذلك شكلها تغير الورق من قطعة مزقت عندما -2

 )       (   فيزيائي تغير هذا يعتبر لذلك  السيارة هيكل منه ليصنع سائل إلى فيتحول الفوالذ يصهر -3

 )       (   الماء عن الرمل تمييز نستطيع ألننا مخلوط يعتبر الماء مع الرمل -4

 )       ( فيزيائي تغير التحول هذا لذلك ماء يبقى ولكنه حالته تتغير الماء يتجمد عندما -5

 )       ( فيزيائي تغير هذا يعتبر لذلك حالها على تبقى فهي تركيبها من يغير ال مادة تلوين -6

 التغيرات الفيزيائية :  السابعالدرس                                  الصف الثالث الابتدائي    

 هو تغير في شكل الجسم ومظهره  التغير الفيزيائي

هو مزيج مكون من مادتين أو أكثر مع احتفاظ كل مادة بخواصها  المخلوط
 األصلية دون تغيير



 

 

 المحلولأمثلة على 

 الملح نرى ال نحن الماء في بالتساوي الملح دقائق تتوزع الماء في الملح ذوبان عند

 يمكن استعادة الملح من الماء بتبخير الماء

 الهواء محلول يتكون من غازات مختلفة 

 النحاس األصفر محلول يتكون من عدة مواد صلبة تشمل النحاس والخارصين

 مياه البحر مخلوط مكون من مواد مختلفة منها الملح والماء واالكسجين

 كيف أفصل مكونات المخلوط

فإذا وضعت مخلوط الملح والماء في مكان دافئ مدة كافية من الوقت فسوف يتبخر الماء ويبقى   التبخر
 الملح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول اختر اإلجابة الصحيحة

 المخلوط ( – المحلول)   يتكون من مزج مادتين أو أكثر بحيث تتوزع المواد فيه بشكل منتظم ..............   -1

 ( المخلوط – المحلول)                      الملح نرى ال ألننا.....................  يعتبر الماء في الملح ذوبان -2

 ( المخلوط – المحلول)         الماء عن الرمل تمييز نستطيع ألننا ..................... يعتبر الماء مع الرمل -3

 ( المخلوط – المحلول)                            ....................  يعتبرو  مختلفة غازات من يتكون الهواء -4

 ( المخلوط – المحلول)    الماء عن الزيت تمييز نستطيع ألننا .....................  يعتبرإضافة الزيت للماء  -5

  ( المخلوط – المحلول..........  )....بريعتلذلك ال  أميزها عن بعضها  مواد عدة من يتكون األصفر النحاس -6

 ( أمام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√الثاني أضع عالمة ) السؤال

 عن طريق التبخر          )        ( المخلوط مكونات فصل يمكن -1

 )        (                 الماء بتبخير الماء من الملح استعادة مكني -2

 )        (  مختلفة غازات من يتكون محلول الهواء -3

 (     )       عند ذوبان السكر في الماء يختفي السكر في الماء وال أستطيع تمييزه عن الماء ويسمى محلول -4

 (      )  الملح ويبقى الماء يتبخر فسوف الوقت من كافية مدة دافئ مكان في والماء الملح مخلوط وضع عند -5

 يتكون من مزج مادتين أو أكثر بحيث تتوزع المواد فيه بشكل منتظم  المحلول



 

 

 

 الكيميائيأمثلة على التغير 

   حيث قد نتجت مادة جديدة )الرماد والدخان( كيميائي تغير ودخان رماد إلى فتتحول خشب قطعة احتراق
 كيميائي تغير تعتبر الطبخ عمليةـــ  كيميائي تغير يعتبر الجسم في الطعام تحليلـــ   التفاحة لون تغير

 لونه تغير الموز نضج فكلما كيميائي تغير يعتبر الفاكهة نضج

 تمتص النباتات الخضراء الطاقة الشمسية لتحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى غذاء وأكسجين 

 الغير مفيدة الكيميائية التغيرات

 تحول الحديد إلى صدأ

 حيث تتحلل المواد المكونة للطعام وتكون مواد جديدة ويتغير لونه كيميائي تغير يعتبرفساد األطعمة 

 الكيميائيدالئل حدوث التغير 

 عند إضافة مسحوق الخميرة إلى الخل أالحظ خروج فقاعات غاز هو غاز ثاني أكسيد الكربون  تكون الغاز -1

 عندما تنضج ثمار الموز يتغير لونها وتصبح حاوة المذاق  تغير اللون -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــلةاألسئـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصحيحة اإلجابة اختر األول السؤال

 الكيميائي( –)الفيزيائي    التغير ..................هو تغير ينتج عنه مواد جديدة تختلف عن المواد األصلية  -1

 (الكيميائي – الفيزيائي)     ................  تغيريعتبر  ودخان رماد إلى فتتحول خشب قطعة احتراق -2

 (الكيميائي – الفيزيائي.........      ).............تغير يعتبر لذلك شكلها تغير الورق من قطعة مزقت عندما -3

 (الكيميائي – الفيزيائي)             ................       تغيرهذا التحول  يعتبر صدأ إلى الحديد تحول -4

 ( الكيميائي – الفيزيائي......................  )تغير يعتبر لذلك ماء يبقى ولكنه حالته تتغير الماء يتجمد عندما -5

 ( أمام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√أضع عالمة ) األولالسؤال 

 )        (   كيميائي تغير تعتبر الطبخ عملية ـــ كيميائي تغير يعتبر الجسم في الطعام تحليل -1

 )        (   لونه تغير الموز نضج فكلما كيميائي تغير يعتبر الفاكهة نضج -2

     )        (     اللون تغيرو  الغاز تكون الكيميائي التغير حدوث دالئلمن  -3

 )        (   مفيدةال الكيميائية التغيراتصدأ الحديد من  -4

 التغيرات الكيميائية :  الثامنالدرس                                  الصف الثالث الابتدائي   

 هو تغير ينتج عنه مواد جديدة تختلف في خواصها عن المواد األصلية  التغير الكيميائي



 

 
 

 يتم معرفة الموقع باستعمال كلمات مثل فوق ، يمين ، غرب، جنوب  
 

 تقاس المسافة بالسنتمتر أو المتر أو الكيلو متر 

 هي المسطرة أو الشريط المتري  المسافة لقياس المستخدمة األداة

 

 خط مستقيم مثل الشخص الذي يركض إلى األمامحركة في                            

 حركة دورانية مثل حركة المروحة                           

 حركة في مسار متعرج مثل الشخص المتزلج                            

 اهتزازية )متأرجحة( مثل األرجوحة التي تتحرك ذهابا وإياباحركة                            

 

 يجب معرفة المسافة التي تقطعها ومقدار الزمن الذي تحتاجه السيارة لقطع تلك المسافة لقياس سرعة سيارة

 األجسام التي تتحرك بسرعة تقطع مسافات في زمن أقل من األجسام التي تتحرك ببطء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   السؤال األول أكمل مما بين األقواس

 المروحة ( -لمتر ا -المسافة  -  األرجوحة -الحركة  -الموقع  - المسطرة -)السرعة            

 ............................ هو مكان الجسم مقارنة بمكان جسم آخر -1

 ............................هي مقدار البعد بين جسمين أو مكانين   -2

 الموقع ............................ هي تغير في  -3

 إذا كانت سريعة أم بطيئة............................ هي وصف لحركة الجسم  -4

 ................................... حركة مثل دورانية حركة -5

   ................................. أو بالسنتمتر المسافة تقاس  -6

 .....................  هي المسافة لقياس المستخدمة األداة -7

 ........................... مثل( متأرجحة) اهتزازية حركة -8

 الموقع والحركة :  التاسعالدرس                                   الصف الثالث الابتدائي   

 هو مكان الجسم مقارنة بمكان جسم آخر الموقع

 هي مقدار البعد بين جسمين أو مكانين   المسافة

 الموقع هي تغير في  الحركة

 أنواع الحركة

 هي وصف لحركة الجسم إذا كانت سريعة أم بطيئة السرعة



 

 

 القُوى إنها يحركها شيء إلى تحتاج بل نفسها تلقاء من تتحرك ال األجسام

 

 األجسام حركة تسرع أو الساكنة األجسام تحريك على القوى تعمل فقد األجسام حركة من القوى تغير
 حركتها اتجاه تغير أو توقفها أو منها تبطئ أو المتحركة

 قوة الرافعة التي ترفع السيارات كبيرة  بينما القوة التي أستعملها لرفع ريشة تكون صغيرة 

 

 

 

 

 المغناطيسية أوال : 

 الحديد من المصنوعة األشياء يجذب المغناطيس  

 المغناطيسية القوة تسمى للحديد المغناطيس بذج سببت التي القوة              

 البالستيك أو الزجاج أو الخشب من المصنوعة األشياء يجذب ال المغناطيس              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الخشب  -دفع   –القوة  – الحديد –سحب  - المغناطيسية)   األقواس بين مما أكمل األول السؤال

 ............................... هي مؤثر يغير الحالة الحركية للجسم -1

 .............................أو  ...........................تكون القوة  -2

 ............................. من المصنوعة األشياء يجذب المغناطيس -3

 .........................  من المصنوعة األشياء يجذب ال المغناطيس -4

 ................. القوة تسمى جذب المغناطيس للحديد سببت التي القوة -5

 ( أمام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√أضع عالمة ) الثانيالسؤال 

 )        (   حركهالكي تالقُوى  إلى تحتاج بل نفسها تلقاء من تتحرك ال األجسام -1

 )        ( االحتكاكو الجاذبيةثالثة هم المغناطيسية و القوى أنواع -2

 القُوى :  العاشرالدرس                             الصف الثالث الابتدائي    

 

 وتكون القوة سحب أو دفع هي مؤثر يغير الحالة الحركية للجسم القوة

 االحتكاك الجاذبية المغناطيسية 

 أنواع القوى



 ثانيا الجاذبية

  

 عليه الجاذبية قوة زادت الجسم كتلة زادت كلما  -

 باألرض محيطا الجوي الهواء بقاء على تعمل األرضية الجاذبية -

 الجاذبية هي التي تبقيني على األرض فعندما أقفز إلى أعلى فإن جاذبية األرض تسحبني نحو األسفل -

 

 تعمل قوة االحتكاك ضد اتجاه حركة الجسم وتجعله يبطؤ ويتوقف       -

 السطوح الخشنة مثل ورق الصنفرة تنتج قوى احتكاك أكبر من السطوح الملساء مثل الجليد  -

إذا دفعت قطعة خشب على سطح األرض ثم تركتها فإن سرعتها سوف تبطؤ تدريجيا إلى أن تتوقف      -
 حدث ذلك بسبب قوى االحتكاك

 كة يستخدم الزيت للتقليل من االحتكاك بين أجزاء اآلالت المتحر -

 تستخدم الكوابح )الفرامل( إليقاف السيارة المتحركة عن طريق زيادة االحتكاك بين اإلطارات والطريق -

 االنزالق على الماء سهل ألن االحتكاك قليل -

 االحتكاك بين وسادة المكابح وإطار الدراجة يوقف الدراجة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األقواس بين مما أكمل األول السؤال

 ( ويتوقف يبطؤ - األرض جاذبية -الزيت  – الوزن – الكوابح – كتلة –الجاذبية  – االحتكاك )

 جسمين .................... هي قوة سحب أو جذب بين -1

 ................... هو مقدار قوة سحب الجاذبية لجسم -2

 عندما يحتك جسم بآخر ........................ هو قوة تنشأ عند حركة االجسام -3

 عليه الجاذبية قوة زادت الجسم.....................  زادت كلما  -4

 المتحركة اآلالت أجزاء بين االحتكاك من للتقليل........................  يستخدم -5

 .............................       وتجعله الجسم حركة اتجاه ضد االحتكاك قوة تعمل -6

 والطريق اإلطارات بين االحتكاك طريق عن المتحركة السيارة إليقاف.....................  تستخدم -7

 األسفل نحو تسحبني..............................................  فإن أعلى إلى أقفز عندما -8

 هو مقدار قوة سحب الجاذبية لجسم الوزن هي قوة سحب أو جذب بين جسمين الجاذبية

 عندما يحتك جسم بآخر هو قوة تنشأ عند حركة االجسام االحتكاك



 

 

 

 

 بدون االهتزاز ال يوجد صوت 

 انتقال الصوت

 إذا ألقيت حجر في الماء ينشأ عن ذلك موجات تنتشر في الماء في جميع االتجاهات  -

 كذلك الصوت فنحن عندما نتحدث ينتقل الصوت وينتشر في الهواء على شكل موجات  -

 ينتقل الصوت عبر الغازات والسوائل والمواد الصلبة  -

 ال ينتقل الصوت في الفضاء لعدم وجود مادة تنقل موجاته  -

 تكون سرعة الصوت أكبر عندما ينتقل عبر المواد الصلبة وأقل منها عبر المواد السائلة وأقلها عبر الغازات  -

 بعض األصوات تزعجني ومنها صوت الطائرات وبعضها يؤنسني ومنها صوت البلبل  -

 ــــلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــ

 الفضاء ( –االهتزاز  –الصلبة  –الصوت  –موجات )   السؤال األول أكمل مما بين األقواس

 ...................... هو طاقة ينتج عن اهتزاز األجسام -1

 بدون .............................. ال يوجد صوت -2

 ......................عندما نتحدث ينتقل الصوت وينتشر في الهواء على شكل 3

 ال ينتقل الصوت في ........................ لعدم وجود مادة تنقل موجاته -4

 تكون سرعة الصوت أكبر عندما ينتقل عبر المواد ........................... -5

 ( أمام العبارة الخاطئةXالعبارة الصحيحة وعالمة )أمام √( أضع عالمة )الثاني السؤال 

 بدون االهتزاز ال يوجد صوت                                           )        ( -1

 )        (  ينتقل الصوت عبر الغازات والسوائل والمواد الصلبة -2

 )        (  الضوء هو طاقة ينتج عن اهتزاز األجسام -3

 ت حجر في الماء ينشأ عن ذلك موجات تنتشر في الماء في جميع االتجاهات       )        (إذا ألقي -4

 بعض األصوات تزعجني ومنها صوت الطائرات وبعضها يؤنسني ومنها صوت البلبل   )        ( -5

 الصوت الدرس الحادي عشر :                                         الصف الثالث الابتدائي 

 

 

 حركة سريعة في اتجاهين متعاكسين االهتزاز

 

 هو طاقة ينتج عن اهتزاز األجسام الصوت



 

    

 تنتج األصوات ذات الشدة العالية من اهتزازات قوية ذات طاقة كبيرة 

 األذن عضو السمع في اإلنسان

  كيف أسمع األصوات 

 

 

 

 
 

 المحافظة على أُذني

 ال أقوم بإدخال أي جسم صلب فها كأصبعي أو قلمي ألن ذلك يضر باألجزاء الداخلية ألذني 

 علي أن أتجنب سماع األصوات العالية ألنها تحمل طاقة عالية تؤذي أذني   

 أقوم بمراجعة الطبيب إذا أحسست بألم فيها أو شعرت بأن سمعي غير طبيعي

 ـــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    السؤال األول أكمل مما بين األقواس
 العالية( -حدة الصوت  -حاد -شدة الصوت -األذن  -غليظ )

  ........................... تصف مقدار علو الصوت -1

 ............................تصف كم هو حاد أو غليظ -2

 ..............صوت المرأة ......... بينما صوت الرجل  -3

 ...................... عضو السمع في اإلنسان -4

 تنتج األصوات ذات الشدة ................ من اهتزازات قوية ذات طاقة كبيرة  -5

 ( أمام العبارة الخاطئةXأمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( السؤال الثاني أضع عالمة )

 )        (                      علي أن أتجنب سماع األصوات العالية ألنها تحمل طاقة عالية تؤذي أذني   

 )        (     ال أقوم بإدخال أي جسم صلب فها كأصبعي أو قلمي ألن ذلك يضر باألجزاء الداخلية ألذني

 )        (   يوان األذن بتجميع موجات الصوت وتوجيهها عبر القناة السمعية نحو طبلة األذنيقوم ص

 منه مثال : صوت الطائرة أشد من صوت السيارة أي أنه أعلى تصف مقدار علو الصوت شدة الصوت

 حدة الصوت تصف كم هو حاد أو غليظ صوت المرأة حاد بينما صوت الرجل غليظمثال : 

يقوم صيوان األذن بتجميع موجات الصوت 
 قناة السمعية نحو طبلة األذن وتوجيهها عبر ال

 

فتهتز الطبلة مما يسبب اهتزاز العظيمات 
 الثالثة داخل األذن 

 

ومنها تقوم األعصاب بنقل هذه 
 االهتزازات إلى الدماغ فأسمع الصوت

 



  

 

 

 

 ينتقل الضوء من مصدره في خطوط مستقيمة فعند إضاءة المصباح أرى أشعة مستقيمة من الضوء 

 وكذلك أشعة الشمس تسير ماليين األميال في خطوط مستقيمة حتى تصطدم بجسم ما

 تمتص بعض األجسام الضوء عند سقوطه عليها 

 البيضاء ال تمتص الضوء األجسام بينماــــ    األجسام السوداء تمتص غالبا كل الضوء الساقط عليها 

 جسام بمختلف االتجاهاتألينعكس الضوء عند سقوطه على بعض ا

وارتداده عنها فيغير اتجاهه ثم يستمر في  األجساميحدث انعكاس الضوء عند سقوط الضوء على بعض 
 السير في خطوط مستقيمة 

 يرتد الضوء عن األجسام بالطريقة نفسها التي ترتد بها الكرة عن االرض 

فعندما أضرب الكرة نحو األسفل فإنها ترتد إلى أعلى وعندما يسقط الضوء على جسم ما فإنه يرتد في 
 اتجاهات مختلفة وفي خطوط مستقيمة 

 ولكي نرى االجسام ال بد للضوء أن ينعكس عن هذه األجسام ويدخل العين 

 سطوح المرايا ملساء وساطعة فهي تعكس الضوء الساقط عليها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    األقواس بين مما أكمل األول السؤال

 ( ينعكس – البيضاء – الضوء – السوداء –العين  – الضوء انعكاس - مستقيمة خطوط)       

 ........................... شكل من أشكال الطاقة نحس به بواسطة ......................... -1

 .......................................... في مصدره من الضوء ينتقل -2

   عليها الساقط الضوء كل غالبا تمتص................................  األجسام -3

 الضوء تمتص ال.................................  األجسام  -4

 العين ويدخل األجسام هذه عن..........................  أن للضوء بد ال األجسام نرى لكي -5

 عنها وارتداده األجسام بعض على الضوء سقوط عند......................................  يحدث -6

 الضوء :  الثاني عشرالدرس                                         الصف الثالث الابتدائي 

 

 شكل من أشكال الطاقة نحس به بواسطة العين الضوء 

 منها الشمس والمصابيح الكهربائية والنار  مصادر الضوء



 

 

 

 

 

 

 

 مشمس  وغالبا نرى الظل في يومـــــ        الظالل ن تكو    الشفافة غير األجسام

نيوألن جسمي غير شفاف ويمنع نفاذ األشعة الضوئية فإنه   ظالل متشابهة تماما لجسمي  كو  

  ويعتمد حجم الظل على بعد مصدر الضوء

بُر  ظله أما إذا كان مصدر الضوء فوق الجسم فيكون ك  فكلما كان الجسم قريبا من مصدر الضوء كلما 
 الظل قصير وكلما زاد ميل الضوء زاد طول الظل

 عندما تكون الشمس خلف الشجرة يتشكل الظل أمام الشجرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئـــــــــــــــــلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    األقواس بين مما أكمل األول السؤال

 (الشفافة األجسام - ك بُر   - الشفافة شبه األجسام - الشفافة غير األجسام - الضوئية األشعة -الظل  ) 

 تشبه المظلة تمنع نفاذ معظم األشعة الضوئية من خاللها  الجدران وألواح الخشبمثل  ................................... -1

 ................................ هو منطقة معتمة تتشكل عند حجب الضوء عنها -2

ن فإنه...............................  نفاذ ويمنع شفاف غير جسمي ألن -3  لجسمي تماما متشابهة ظالل يكو  

 مثل الزجاج والهواء تسمح بنفاذ معظم األشعة الضوئية من خاللها وبخطوط مستقيمة ... ............................ -4

 أغلب الضوء الساقط عليها مثل البالستيك تمرر جزء بسيط من الضوء وتشتت..............................  -5

 ظله..................... كلما كان الجسم قريبا من مصدر الضوء كلما  -6

 ( أمام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√أضع عالمة ) الثانيالسؤال 

 )         (  الجدران وألواح الخشب مثل  الشفافة غير األجسام -1

 (      )               مثل الزجاج والهواء     الشفافة األجسام -2

 األجسام غير الشفافة 

 ماذا يحدث عندما يسقط الضوء على أجسام مختلفة ؟

 األجسام شبه الشفافة  األجسام الشفافة 

  الجدران وألواح الخشب مثل 
تشبه المظلة تمنع نفاذ معظم 

األشعة الضوئية من خاللها لذا ال 
األجسام يمكنني الرؤية من خالل 

 غير الشفافة

مثل الزجاج والهواء      تسمح 
بنفاذ معظم األشعة الضوئية من 

 خاللها وبخطوط مستقيمة 

مثل البالستيك والزجاج البلوري 
تمرر جزء بسيط من الضوء 
وتشتت أغلب الضوء الساقط 

ال نستطيع رؤية عليها ولذلك 
 األجسام خلفها بوضوح

 هو منطقة معتمة تتشكل عند حجب الضوء عنها الظل



           

 عندما ينتقل الضوء بين وسطين شفافين مختلفين ومن هذه األوساط الزجاج والهواء والماء  انكسار الضوءحدث ي

 طبيعية ظاهرة  ـــــــ   انكسار الضوء   يجعل القلم كأنه يبدو قطعتانانكسار الضوء  -

تص كل األلوان ما عدا اللون األخضر الذي تعكسه الورقة م  عندما يسقط الضوء على أوراق الشجر ت   -
 فترى العين الضوء األخضر

تص ما عدا اللون  -  وعندما يسقط الضوء على الوردة الحمراء فإن اللون األخضر واأللوان األخرى تُم 
 الذي تعكسه الوردة فنراه األحمر 

تص كل الضوء الساقط عليه فيبدو أسود اللون   -  أما الجسم الذي ي م 

 الجسم الذي يعكس كل الضوء الساقط عليه فيبدو أبيض اللون -

 لماذا أرى األلوان ؟

 ضوء الشمس يتكون من عدة ألوان وللتحقق من ذلك يمكننا استخدام منشور زجاجي  -

الزجاج تحلل الضوء إلى ألوانه السبعة كما في قوس المطر وذلك بكسر كل لون من  المنشور قطعة من -
 ألوان الضوء بكميات مختلفة 

اللون الذي يعكسه الجسم بينما يقوم الجسم عندما يسقط الضوء األبيض على جسم ملون فإنني أرى  -
   بامتصاص بقية األلوان التي يتكون منها الضوء الساقط عليه 

 الضوء إلى ألوانه المختلفة عند مروره خالل المنشور الزجاجييتحلل  -

 يعمل بخار الماء في السماء كمنشور زجاجي فعندما يعكس بخار الماء الضوء يتكون قوس المطر -

 يتكون الضوء األبيض من جميع ألوان الضوء -

 كيف نرى األجسام؟

 لكي نرى األجسام ال بد للضوء أن ينعكس عن هذه األجسام ويدخل العين   

 عند سقوط الضوء على العين يمر أوال بنسيج شفاف يغطي العين يسمى القرنية 

 ثم يمر بفتحة سوداء في وسط العين تسمى البؤبؤ )الحدقة(         

 الجزء الملون من العين يسمى القزحية 

 توسيع أو تضييق القزحية المحيطة بالبؤبؤ لتتحكم في كمية الضوء الذي يدخل فيه وهناك عضالت تعمل على 

 وبعدها يمر الضوء بالعدسة التي تكسره وتركزه في مؤخر العين 

 فينقل العصب البصري المعلومات عن الضوء إلى الدماغ إلي يستخدمها لتكوين صورة

 هو انحراف الضوء عن مساره  انكسار الضوء


