
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   
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                 https://almanahj.com/bh/9science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     
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                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سمير اكسيل وحسين ناصر وومصطفى محمد وعادل ر بيع اضغط هنا                                        
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 ١ 

  مملكة البحرین

  وزارة التربیة و التعلیم

  مدرسة عثمان بن عفان اإلعدادیة للبنین

  

مذكرة العلوم للصف 
الثالث اإلعدادي 

  للفصل الدراسي الثاني
   م٢٠١٢- ٢٠١١العام الدراسي 

  

  )الوحدة الخامسة و الوحدة السادسة(
  

  الكتاب المدرسي ھو المرجع األساسي للمراجعة: عزیزي الطالب

  

  
  دإعدا

  حسین ناصر/ أ

  مصطفى محمد/ أ

  

  مدیر المدرسة                المعلم األول

  عادل ربیع/ أ              لسمیر اكسی/ أ



 ٢ 

  :أكتب المصطلح العلمي المناسب لكل عبارة من العبارات التالیة:١س

  

مقیاسا لمتوسط مقدار الطاقة الحركیة للجزیئات التي تكون في )درجة الحرارة(-١
  .حالة عشوائیة 

  .طاقة تنتقل من جسم إلى آخر نتیجة اختالف درجتي حرارتھما)رةالحرا(-٢

لجسم ما ھي مجموع طاقتي الوضع و الحركة لجمیع  ) الطاقة الحراریة(-٣
  .جزیئاتھ

  .یسمى انتقل الطاقة الحراریة عن طریق التالمس المباشر )التوصیل(-٤

  .نقل الطاقة الحراریة على شكل موجات مغناطیسیة )اإلشعاع(-٥

انتقل الحرارة من خالل حركة الذرات أو الجزیئات من مكان إلى آخر )الحمل(-٦
  .داخل المادة

  .ھي أي مادة تنقل الطاقة الحراریة بسھولة )الموصلة للحرارة(-٧

  .ھي مادة  ال تنقل الطاقة الحراریة خاللھا بسھولة)المادة العازلة للحرارة(-٨

 الحراریة الالزمة لرفع درجة ھي مقدار الطاقة)السعة الحراریة النوعیة(-٩
  . كجم من المادة درجة سیلیزیة واحدة  ١الحرارة 

یعرف ھذا االرتفاع في درجة الحرارة الماء في  )التلوث الحراري المائي(-١٠
  .منطقة ما والناتج عن إضافة ماء حار إلیھ

  . آلة تحول الطاقة الحراریة إلى طاقة میكانیكیة )المحرك الحراري(-١١

محرك حراري یتم فیھ احتراق الوقود داخل حجرة )ة االحتراق الداخليآل(-١٢
   .احتراق خاصة

  . اضطرب ینتقل عبر المادة أو الفراغ)الموجة(-١٣

تسبب اھتزاز دقائق المادة الى اعلى و الى اسفل في ) الموجات المستعرضة(-١٤
  .اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة نفسھا 

تسبب اھتزاز دقائق المادة في اتجاه انتشار الموجة  ) الموجات الطولیة(-١٥
المسافة بین نقطة على الموجة و اقرب نقطة أخرى )الطول الموجي(-١٦.نفسھا 

  .إلیھا تتحرك بالسرعة و االتجاه نفسیھما

  .عدد األطوال الموجیة التي تعبر نقطة محددة خالل ثانیة )تردد(-١٧

  .ودیة بین القمة و القاع ھي نصف المسافة العم)سعة الموجة(-١٨

  زاویة السقوط تساوي زاویة اإلنعكاس)قانون االنعكاس(-١٩

ھو تغیر اتجاه الموجة عندما تتغیر سرعتھا بسبب انتقالھا من  ) االنكسار(-٢٠
  .وسط إلى آخر 

  .ھو انعطاف الموجة حول حواف األجسام)الحیود(-٢١

الموجة التي تعبر مساحة كمیة الطاقة الصوتیة التي تحملھا )شدة الصوت(-٢٢
  .محددة خالل ثانیة واحد

خاصیة للصوت تعتمد على تردد موجاتھ الواصلة إلى األذن  )درجة الصوت(-٢٣
  .وھي تمیز األصوات الرفیعة

.ھو تكرار سماع الصوت ) تكرار الصدى(-٢٤



 ٣ 

  .موجات یمكنھا االنتقال عبر المادة أو الفراغ )الموجات الكھرومغناطیسیة(-٢٥

ھو مدى كامل لكافة الترددات الكھرومغناطیسیة و  )الطیف الكھرومغناطیسي(-٢٦
  . أطوالھا الموجیة

 جزء من ٧٠٠ متر إلى ٠،٠٠١طواھا یتراوح بین ) الموجات تحت الحمراء(-٢٧

  .بلیون من المتر وتصدر جمیع األجسام الساخنة موجات تحت الحمراء

ة التي تقع أطوالھا الموجیة موجات الكھرومغناطیسی) موجات فوق بنفسجیة(-٢٨
  . جزء من البلیون من المتر٤٠٠ أجزاء إلى ١٠بین 

  .ھو الذي یعد تدفقا للشحنات الكھربائیة)التیار الكھربائي(-٢٩

 الشحنات الكھربائیة التي لن تتحرك باستمرار إال عبر يھ)الدائرة الكھربائیة(-٣٠
  .حلقة موصلة مغلقة

مقدار ما یكتسبھ كل إلكترون من طاقة وضع ھو مقیاس ل)الجھد الكھربائي(-٣١
  .كھربائیة 

  

محرك حراري یتم فیھ احتراق الوقود داخل حجرة ) آلة االحتراق الداخلي(-٣٢
 .احتراق خاصة

 .انتقال الطاقة الحراریة على شكل موجات كھرومغناطیسیة)اإلشعاع(-٣٣

ل ثانیة او عدد عدد األطوال الموجیة التي تعبر نقطة محددة خال)تردد الموجة(-٣٤
 .االھتزاز التي تحدث في ثانیة الواحدة

ارتفاع درجة حرارة الغالف المائي في منطقة ما  )التلوث الحراري المائي(-٣٥
 .بسبب إضافة الماء الحار إلیھ

 .تیار كھربائي یغیر اتجاه یشكا دوري منتظم )Acِِ)) التیار المتناوب(-٣٦

 .ي یمر في اتجاه واحد فقطتیار كھربائ)DC)(التیار المستمر(-٣٧

دائرة كھربائیة تتضمن أكثر من مسار لمرور )دائرة التوصیل على التوازي(-٣٨
 .التیار الكھربائي خاللھا

دائرة كھربائیة تتضمن مسارا واحدا فقط لمرور  )دائرة التوصیل على التوالي(-٣٩
 .التیار الكھربائي 

وصلة یتدفق خاللھا التیار حلقة مغلقة من مادة م)الدائرة الكھربائیة(-٤٠
 .الكھربائي یشكل متواصل

 .الخاصیة التي تمیزھا اإلذن حدة للصوت من غلطھ أو تردده)درجة الصوت(-٤١

 .نصف المسافة العمودیة بین القمة و القاع)سعة الوجة المستعرضة(-٤٢

الشحنة التي تحملھا على سطح جسم وتكون متزنة )الحنة الكھربائیة الساكنة(-٤٣
 .ھعلی

 مقدار الطاقة الصوتیة التي تحملھا الموجة التي تعبر مساحة )شدة الصوت(-٤٤
 .محددة خالل ثانیة واحد

عرض ضوئي یظھر في السماء عندما یحتجز المجال )الشفق القطبي(-٤٥
 .المغناطیسي لألرض دقائق مشحونة في مناطق فوق القطبین

 . السطوح العاكسةظاھرة تكرار سماع الصوت بعد انعكاسھ عن)الصدى(-٤٦



 ٤ 

  :علل لما یأتي:٢س

  . بعض المواد موصلة جیدة للحرارة-١

  .بسبب نوع ذراتھا أو بسبب احتوائھا على روابط كیمیائیة معینة

  

  . تساعد البطانیة على حفظ جسمك دافئًا-٢

تشكل البطانیة وسطًا عازًال یقلل من انتقال الطاقة الحراریة من جسمك الى الوسط 
  .المحیط

  

  . یستخدم محرك الدیزل شمعات احتراق ال-٣

  .ألن الوقود یشتعل ذاتیًا بفعل الضغط

  

  . تبرد رمال الشاطئ لیًال أسرع من ماء البحر-٤

  .ألن السعة الحراریة النوعیة للرمل أقل من السعة الحراریة النوعیة للماء

  

  یحدث التوصیل الحراري في المواد الصلبة و السائلة بصورة أسھل مما في-٥

  .الغازات

  بسبب تقارب الذرات و الجزیئات بعضھا من بعض كثیرًا

  

  . یستخدم التوصیل على التوازي في المباني بدًال من التوصیل على التوالي-٦

حتى یستمر التیارالكھربائي في التدفق عبر األجھزة ، إذا توقف جھاز آخر عن 
  .العمل

  

  ل بمواد لینة خاصة تكون جدران القاعات و المسارح مبطنة من الداخ-٧

لتجى نب حدوث الصدى حیث تعمل على امتصاص طاقة موجات الصوت بدًال من 
  .انعكاسھا

  

  .تكرار الصدى مرغوب فیھ في القاعات الكبیرة -٨

  .یستفاد منھ في التغلب على التناقص المستمر في شدة الموجات الصوتیة

  

 بفرق جھد كبیر قد یصل الى  یتم نقل الطاقة الكھربائیة من محطات تولیدھا دائما-٩
 ألف فولت ، و ال تعد عملیة نقل الطاقة الكھربائیة بفرق جھد منخفض ذات ٧٠٠

  كفاءة كبیرة

  .ألن معظم الطاقة الكھربائیة عندھا ستتحول الى طاقة حراریة في األسالك 

  

 حدوث ظاھرة الشفق القطبي في مناطق القطبین الشمالي و الجنوبي لألرض -١٠

  .فقط



 ٥ 

ما تبعث الشمس الجسیمات المشحونة في الفضاء ، یشتت مجال األرض عند
المغناطیسي الكثیر منھا ، اال أن بعضھا یولد جسیمات مشحونة داخل طبقات 
الغالف الجوي العلیا لألرض ، فتتحرك باتجاه المجال المغناطیسي لألرض، و 

جوي ھناك تنحرف نحو قطبي األرض ، فتتصادم ھذه الجسیمات بذرات الغالف ال
  .فتثار تلك الذرات و تتوھج و تصدر أضواء

  

  .تتمدد المواد عندما تزداد درجة حرارتھا -١١

عندما تزداد درجة حرارة جسم  ما  تزداد سرعة جزیئاتھ  و یتباعد 
 .بعضھا عن بعض مما یؤدي الى تمدد الجسم

  

لك في  سم داخل الس١ یحتاج اإللكترون الى دقائق عدیدة لكي یقطع مسافة -١٢
  .الدائرة الكھربائیة

بسبب تصادم اإللكترون مع شحنات كھربائیة أخرى داخل السلك فینحرف في 
اتجاھات مختلفة ، و بعد كل تصادم یعود اإللكترون للحركة نحو القطب الموجب 

  .مرة أخرى

  

  . استخدام مادة النحاس في صناعة أسالك التمدیدات الكھربائیة في األبنیة-١٣

ید للكھرباء ، و مقاومة قلیلة ، لذا ال یسخن كثیرًا عند مرور تیار ألنھ موصل ج
  .كھربائي فیھ

  

أحیانًا في الدائرة  یتحول جزء من الطاقة الكھربیة الى طاقة حراریة و ضوئیة -١٤
  .الكھربیائیة

بسبب المقاومة الكھربائیة حیث تتصادم اإللكترونات مع الذرات و الشحنات األخرى 
صادمات على تحویل الكھربائیة لإللكترونات الى طاقة حراریة و و تعمل ھذه الت
  .ضوئیة أحیانًا

  

  . یصنع فتیل المصباح من سلك رفیع جدًا من مادة التنجستن– ١٥

ألن السلك الرفیع تكون مقاومتھ كبیرة فیسخن بدرجة كبیرة و یصنع من مادة 
 الكثیر من الفلزات التنجستن ألن لھ درجة انصھار عالیة جدًاتفوق درجات انصھار

  .و ھذا یمنع الفتیل من اإلنصھار

  

  . ال یمكن تبرید المطبخ بترك باب الثالجة مفتوحًا-١٦

ألن الطاقة الحراریة الممتصة من ھواء الغرفة تعاد الیھا ثانیة من خالل ملفات 
  .التكثیف

  

  . تسمع أصوات أناس في حجرة مجاورة بابھا مفتوح حتى اذا كنت ال تراھم-١٧

 .لتماثل أطوال الموجات الصوتیة مع أبعاد الكثیر من األجسام حولنایود الصوت ،ح



 ٦ 

  . تسلك الذرات سلوك المغناطیس-١٨

  ألنھا تحتوي على الكترونات متحركة

  

  . تجذب المغانط الحدید و ال تجذب الورق-١٩

أما الورق . لبعض الفلزات مناطق مغناطیسیة تتجھ فیھا الذرات في اإلتجاه نفسھ
  .یس لھ مثل تلك المناطقفل

  

  .تقل سرعة الضوء عند انتقالھ من الفراغ الى أي وسط مادي -٢٠

  .ألنھ یتصادم مع دقائق المادة فتقل سرعتھ

  

  . للضوء الخافت شدة منخفضة-٢١

  .ألن موجاتھ تحمل القلیل من الطاقة

  

  . تقل شدة الضوء كلما ابتعدنا عن مصدره-٢٢

  ألن طاقة الضوء تتشتت

  

كون انكسار الضوء البنفسجي  ھو األكثر من بین ألوان الطیف السبعة عند ی -٢٣
  .نفاذ الضوء عبر المنشور

  .ألن لھ أقصر األطوال الموجیة المرئیة

  . انكسار الضوء عند انتقالھ من الھواء الى الماء– ٢٤

  .عة الضوءربسبب تغیر س

  

  

  

  

  . موجات الصوت ال تنتقل إال عبر األوساط المادیة-٢٥

ن الطاقة المنقولة بواسطة موجات الصوت تنقلھا تصادمات دقائق الوسط الناقل أل
  .لھذه الموجات

  

  

  . نرى الوردة الحمراء بھذا اللون عند سقوط الضوء علیھا-٢٦

 األحمر  الطول الموجي للون ما عدا األطوال الموجیة لأللوانألنھا تمتص جمیع
  .تعكسھ

  

  .ر یظھر ضوء النیون باللون األحم-٢٧

  .ألنھ یبعث موجات تقع أطوالھ الموجیة ضمن الجزء األحمر من الطیف المرئي

  



 ٧ 

  .حة الحمراء باللون األسود اذا سقط علیھا الضوء األخضرانرى التف -٢٨

  .ألنھا تمتص الطول الموجي للون األخضر و ال تعكسھ

ة  یعد  استخدام تقنیة الرنین المغناطیسي أكثر أمانًا من استخدام األشع-٢٩
  .السینیة

  .ألن األشعة السینیة یمكن أن تسبب تلفًا ألنسجة الجسم عند التصویر

  

أمام )   r   (أمام العبارة الصحیحة و عالمة )   a  (ضع عالمة : ٣س
  :العبارة الخاطئة

  . تصدر األجسام الساخنة إشعاعات أقل من األجسام الباردة-١)  (

  .اوتا في درجتي حرارتیھما تنتقل الطاقة الحراریة بین جسمین إذا تس-٢)  (

  . تنتقل الحرارة باإلشعاع في الفراغ فقط-٣)  (

  . تنتقل الطاقة الحراریة خالل الماء بطریقة الحمل-٤)  (

 یحدث الحمل الحراري الطبیعي عندما یصعد المائع الساخن القلیل -٥)  (
  .ل  بدفع من المائع البارد العالي الكثافة الھابط إلى أسف الكثافة إلى أعلى

  

  ما أھمیة الحمل الحراري القسري للحواسیب؟: ٤س

  .لمنع اإلرتفاع المستمر في درجة حرارتھا، و حمایتھا من التلف

  

اشرح كیف تنتقل الطاقة الحراریة بطریقة الحمل عند تسخین الماء في : ٥س
   إبریق؟

  ٨٢ص 

  

  

  كیف یمكن خفض التلوث الحراري المائي؟ :٦س

  .اج خاصة قبل القاءه في المسطحات المائیةبتبرید الماء الحار في أبر

  

  

  :الشكل المجاور یمثل نوعین من الموجات المیكانیكیة:   ٧س

   ما اسم النوع  أ؟-١

  مستعرضة

  : أكتب أسماء الرموز التالیة-٢

  قمة-أ

  قاع-ب

  الطول الموجي-ج

  سعة الموجة-د

  

   مم تتكون ھذا النوع من الموجات؟-٣

 أ



 ٨ 

  من قمم و قیعان

  رك جزیئات المادة في ھذا النوع؟ كیف تتح-٤

  الى أعلى و الى أسفل في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار 

  .الموجھ

  

   ما اسم النوع ب؟-٤

  طولیة

   مم تتكون ھذا النوع من الموجات؟-٥

  من تضاغطات و تخلخالت

  

  : أكتب أسماء الرموز التالیة-٦

  تضاغط-أ

  تخلخل-ب

  طول الموجة -ج

  

  المادة في ھذه النوع؟ كیف تتحرك جزیئات -٧

  في اتجاه انتشار الموجة

  

  

  :ارسم المجال المغناطیسي للمغناطیس ثم أجب عن األسئلة التالیة: ٨س

  

  

  

  

  

  

  

   أین یكون المجال  المغناطیسي أقوى ما یمكن؟-١

  عند القطبین

  

  أین یكون المجال  المغناطیسي أضعف ما یمكن؟-٢

  في المنتصف

  

  لمجال المغناطیسي و في أي قطب تنتھي؟ من أي قطب تبدأ خطوط ا-٣

  من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي

   ما اسم المغناطیس الطبیعي؟-٤

  مجناتیت

ب

N S 



 ٩ 

  

  :حل المسائل التالیة:٩س

  

  :معادالت تحویل درجات الحرارة

  : من الفھرنھایتي الى الى السیلیزي-١
  

o 
9= ( س 

5

) (
oف 

 
 -٣٢(   

  :الى الفھرنھایتي من السیلیزي -٢

oف 
 

) = 5

9

 × 
o

  ٣٢) +  س 

  ):المطلق( من المقیاس السیلیزي الى كلفن-٣

= ك 
o 

  ٢٧٣+س 

  :معادلة سرعة الموجة

   التردد×الطول الموجي = سرعة الموجة 

  :قانون أوم

   المقاومة ×التیار = الجھد 

  :معادلة القدرة الكھربائیة

  )فولت( الجھد ×) مبیرأ(التیار) = واط(القدرة 

  :تكلفة الطاقة الكھربائیة

بوحدة (مقدار اإلستھالك= ثمن الطاقة الكھربائیة المستھلكة  
القدرة المستھلكة = ساعة الواحد . سعر الكیلوواط×) ساعة.كیلوواط

   السعر × الزمن ×بالیلوواط 

  

  )فلس( ف×) ساعة(ز ×=                                 

  

  

  :تحویل المحول الكھربائينسبة 

  

 =                                         

  

  

  

  

 )فولت( جھ×) أمبیر(ت 

١٠٠٠ 

 الجھد المخرج من الملف الثانوي

 للملف اإلبتدائي دخلالجھد الم

 عدد لفات الملف الثانوي

 عدد لفات الملف اإلبتدائي



 ١٠ 

 فولت ، فإذا ٦تستخدم في مشغل األقراص المدمجة بطاریة جھدھا الكھربائي  -١
 أمبیر ، فما مقدار ٠،٥علمت أن شدة التیار الكھربائي المار في المشغل یساوي 

  غل؟القدرة الكھربائیة التي  یستھلكھا ھذا المش

  

  

  

  

  

  

 ٢٠٠٠ ما شدة التیار المار في محمصة خبز تستھلك قدرة كھربائیة مقدارھا -٢

 فولت ؟ ما تكلفة استھالك الطاقة ١١٠واط ، و تعمل على جھد كھربائي مقداره 
 ساعات و كان سعر ٥الكھربائیة لھذه المحمصة إذا استعملت لمدة 

   فلس؟٣ساعة .الكیلوواط

  

  

  

  

إذا كانت شدة ).  واط٤٤٠٠(بقدرة كھربائیة مقدارھا  تعمل مجففة مالبس -٣
  مقدار الجھد الكھربائي الذي تعمل علیھ؟ما . أمبیر ٢٠التیار الكھربائي المارفیھا 

  

  

  

  ٩٨٫٦قام طالب بقیاس درجة حرارة جسمھ  -٤
o

ما قیمة ھذه الدرجة على .  ف 
  كل من المقیاس السیلیزي و المقیاس المطلق؟

  

  : من ف الى س-١

o 
9= ( س 

5

) (٣٢-٩٨٫٦(  =  )9

5

( ) ٣٧)= ٦٦٫٦ 
o س  

  

  : من ف الى ك-٢

  

  ك o ٣١٠ = ٢٧٣ +٣٧ = ك 

  

  

 فولت ، و الجھد ١٠٠  إذا كان الجھد الداخل لمحول كھربائي ھو -٥
 فولت ، فأوجد نسبة عدد لفات الملف اإلبتدائي إلى عدد ٥٠الناتج منھ 

  ات الملف الثانوي؟لف



 ١١ 

  

  

  

  احسب عدد لفات الملف الثانوي في المحول التالي؟ -٦

  

  

  

  :نوع المحول

  

  

  

  

 ینضج الدیك الرومي عند وضعھ في الفرن ووصول  درجة حرارتھ الداخلیة الى -٧
١٨٠ 

  .حول درجة الحرارة ھذه الى المقیاس السیلیزي و إلى مقیاس الكلفن.  ف°

  

o 
9= ( س 

5

) (١٨٠ 
 -٣٢(   

o 
9= ( س 

5

) (
١٤٨

(   =٨٢٫٢٢ 
o س  

  

  ك o ٣٥٥٫٢٢ = ٢٧٣+٨٢٫٢٢ = ك 

  

  

  

 ٨٠:  رتب درجات الحرارة اآلتیة من األبرد الى األسخن-٨
° 

 ٢٠٠س ، 
° 

 ك  ، 

٥٠ 
  . ف °

  

  :لتكن السیلیزي):توحید الوحدات( نحول جمیع الدرجات الى وحدة واحدة 

  

٨٠ 
 س °

  

 ٢٠٠تحویل 
 : ك   الى سیلیزي °

= ك 
o 

 ٢٧٣+س 
  
o ٧٣ - = ٢٧٣ – ٢٠٠ = ٢٧٣ – ك  = س o س  

  

 ٥٠تحویل  
  : ف الى سیلیزي °

 ملف ابتدائي

الجھد الداخل 
  فولت٢٢= 

الجھد الناتج 
  فولت٢٢٠= 



 ١٢ 

o 
9= ( س 

5

) (
oف 

 
 -٣٢(   

o 
9= ( س 

5

) (٥٠ 
 -٣٢(  =  )9

5

() ١٠ )= ١٨ o س  

  :الترتیب

٢٠٠ o 
 ٥٠ - ك 

° 
 ٨٠  - ف 

  س °
  

  

  

  ٣٨٫٤ قاس طبیب درجة حرارة مریض فكانت  -٩
°

ما درجة حرارة .  س 
  .المریض بالدرجات الفھرنھایتیة

oف 
 

) = 5

9

 × 
o

  ٣٢) +  س 

oف 
 

) = 5

9

× ١٠١٫١٢ = ٣٢ + ٦٩٫١٢= ٣٢) + ٣٨٫٤ 
oف 

 
   

  

  . ھرتز١٫٥ م ، و ترددھا ٠٫٥  احسب سرعة موجة طولھا-١٠

  

  

   .٠٫٥ث و ترددھا / م٣ احسب الطول الموجي لموجة سرعتھا -١١

  

   ؟ و ماذا یقیس؟ Kwhعالم یدل الرمز : ١٠س

ساعة ، و ھي مقدار الطاقة الكھربائیة التي تساوي .یشیر الى وحدة الكیلو واط
  .واحدة واط من القدرة بشكل مستمر لمدة  ساعة ١٠٠٠استھالك استخدام 

  

  

  عدد بعض فوائد ظاھرة الصدى؟ :١١س

  

 تستخدم لرسم صورة ألعضاء الجسم الداخلیة -٢ تحدید مواقع األجسام -١
  .للمریض

  

  

اذكر بعض الكائنات الحیة التي تعتمد على ظاھرة الصدى في تحدید مواقع : ١٢س
  األجسام؟

   الدلفین-الخفاش 

  

  

  



 ١٣ 

 أ

 ب

 ج

 د

 ھـ

  :ب عن األسئلة التالیةأج. الشكل المجاور یمثل تركیب العین: ١٤س

  : أكتب أسماء األجزاء المؤشر علیھا-١

  -أ

  -ب

  -ج

  -د

  -ھـ

  

  ؟) ج(و ) أ(  ما وظیفة الجزء -٢

  

  

  ما یزید على) د( یوجد على الجزء -٣

  . مائة ملیون خلیة حساسة للضوء

   ما ھي أسماء تلك الخالیا؟-أ

  

  

   أي من تلك الخالیا حساس للضوء الخافت؟-ب

  

  

  ك الخالیا تمكنك من رؤیة األلوان؟ أي من تل-ج

  

  

  : ھناك ثالثة أنواع من الخالیا تمكنك من رؤیة األلوان-د

  :.....................................................النوع األول حساس للوني

  :...................................................النوع الثاني حساس للوني

  :..................................................ساس للونيالنوع الثالث ح

  

  

  :أجب عن األسئلة التالیة. الرسم المجاور یمثل رسم تخطیطي لتركیب األذن :١٥س

 :أكتب أسماء األجزاء المؤشر علیھا -١

   صیوان-أ

  المطرقة-ب

  السندان-ج

  القوقعة-د

  الركاب-ھـ

  الطبلة-و

  القناة السمعیة-ي



 ١٤ 

 :ة التالیةأكمل العبار -٢

  :تنقسم األذن الى ثالثة أجزاء

و ......................... األذن الخارجیة و تتكون من   - أ
ووظیفتھا ................................. 

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

 

و ثالث ................................... األذن الوسطى و تتكون من   - ب
و ............................. یمات صغیرة ھي عظ

ووظیفتھا ........................... و ................................ 
. .................................................. 

  

 

ووظیفتھا ........................................ األذن الداخلیة و تتكون من   - ت
........ ................................................. 

  

مستخدمًا الجدول . الجدول المجاور یبین سرعة الصوت في مواد مختلفة:  :١٦س
  :أجب عن األسئلة التالیة

   في أي مادة یكون الصوت أسرع؟-١

  ماس

  

   في اي مادة یكون الصوت أبطأ؟-٢
  )س ° ٠(ھواء 

 رتب سرعة الصوت من األبطأ الى -٣
 صلبة –سائلة (األسرع في األوساط المادیة 

  ؟) غازیة–

   صلبة- سائلة –غازیة 

  

 العوامل المؤثرة في سرعة الصوت  ما-٤
  ؟في الوسط المادي

 

   درجة حرارة الوسط-٢) غاز-سائل-صلب(نوع الوسط المادي -١

  

  

  

  

  

  )ث/م(السرعة  المادة

 ٣٠(ھواء 
  ٣٥٠  )س °

  ٣٣٠  )س ° ٠(ھواء 

 ٢٠(ھواء 
  ٣٤٣  )س °

  ٥٦٤٠  زجاج

  ٥٩٤٠  فوالذ

 ٢٥(ماء 
  ١٤٩٣  )س °

 ٢٥(ماء البحر 
  ١٥٣٣  )س °

  ١٦٠٠  مطاط

  ١٢٠٠٠  ماس

  ٥١٣٠  حدید



 ١٥ 

  
  .الشكل المجاور یبین شدة الصوت لبعض األصوات: ٣س

  :أجب عن األسئلة التالیة

 

 

  

  

  

  

   ما المقصود بشدة الصوت؟-١

بر مساحة محددة خالل ثانیة كمیة الطاقة الصوتیة التي تحملھا الموجة التي تع
  .واحدة

  

   ما وحدة قیاس شدة الصوت؟-٢

  دیسیبل

  

   ما شدة أخفض صوت یمكن لإلنسان سماعھ؟-٣

  صفر دیسیبل

  

   ما شدة الصوت التي یمكن أن تسبب تلف السمع؟-٤

   دیسیبل و أكثر١٢٠

  

   ما العالقة بین شدة موجات الصوت و البعد عن مصدره؟-٥

  ما ابتعد عن المصدرتتناقص شدة الموجة كل

  

  الصوت كلما ابتعدنا عن المصدر؟  تناقص شدة موجات:علل -٦

  تتوزع الطاقة التي تحملھا موجات الصوت على مساحة أكبر

  ؟ ما العالقة بین شدة الصوت و سعة الموجة-٧

  كلما ارتفعت السعة زادت الشدة

  

  ما المقصود بدرجة الصوت؟: ١٧س

  .جاتھ الواصلة لألذنخاصیة للصوت تعتمد على تردد مو

  

  حدد مدى درجة الصوت التي یمكن لإلنسان أن یسمعھا؟: ١٨س

   ھرتز٢٠٠٠٠ ھرتز الى ٢٠بین 

  

  



 ١٦ 

  :أجب عن األسئلة التالیة.الرسم المجاور یمثل الغالف المغناطیسي لألرض: ١٩س 

  

  ما الذي یولد المجال المغناطیسي لألرض؟ -١

  حركة الحدید المصھور في اللب الخارجي

  .ألرضل

  

  

  

  ما الشكل الذي یشبھھ المجال المغناطیسي لألرض؟ -٢

  مشابھ لمجال قضیب مغناطیسي

  

 مرة خالل ٧٠ ما الدلیل على أن اتجاه المجال المغناطیسي قد انعكس أكثر من -٣
   ملیون سنة؟٢٠

مسجل ضمن البناء المغناطیسي للصخور القدیمة ، و كان ذلك في أثناء عملیة 
ده ، حیث تجمد معھ الترتیب المغناطیسي لذرات الحدید في برود الصخر و تجم

  .الصخر بما یتفق مع المجال المغناطیسي لألرض آنذاك

  

   كیف تستفید الحیوانات كالنحل من المغناطیسیة إلیجاد طریقھا؟-٤

  .وجود قطع صغیرة من المجناتیت داخل أجسامھا 

  

  ما أھمیة الغالف المغناطیسي للكائنات الحیة؟ -٥

  .ایة الكائنات الكائنات من الجسیمات المتأینة القادمة من الشمس حم

  

 لماذا تبدو خطوط المجال المغناطیسي لألرض ممتدة نحو الجھة البعیدة عن -٦
  الشمس؟

ألن الجسیمات المشحونة القادمة من الشمس تدفع خطوط المجال المغناطیسي 
  .لألرض

  

  

  : التالیةتأمل الشكل المجاور ثم أجب عن األسئلة:٢٠س

  

   لماذا تشیر البوصالت إلى اتجاھات مختلفة؟-١

  تتجھ إبر البوصالت في اتجاه خطوط المجال حول القضیب 

  و تدور ابرة كل بوصلة حتى ینطبق محورھا على خط المجال . 

  .التي یمر بتلك البوصلة

  

  



 ١٧ 

   ماذا یحدث إلبر البوصالت عند إزالة  القضیب-٢

  المغناطیسي من بنیھا؟

  .ف جمیعھا في اتجاه المجال المغناطیسي لألرضستصط

  

  :قارن بین المحول الرافع للجھد و المحول الخافض للجھد كما في الجدول: ٢١س

  المحول الخافض  المحول الرافع  

  الرسم

  

  

  

  

  

  

  

نسبة عدد لفات الملف 
اإلبتدائي الى عدد لفات 

  )أكبر ، أقل(الملف الثانوي

  

  أقل 

  

  أكبر

  الوظیفة

  

  لجھد الكھربيیرفع ا

  

  یخفض الجھد الكھربي

  اإلستخدام

نقل الطاقة الكھربائیةمن 
المحطة الى مسافات 

  .بعیدة

  

  

 االستخدام الصناعي و -١
 خفض الجھد -٢.المنزلي

 فولت الى أقل ٢٢٠من 
لیناسب األجھزة التي 
  .تعمل على البطاریات

  :قارن بین األمیتر و الفولتمیتر كما في الجدول: ٢٢س

  الفولتمیتر  تراألمی  

  التركیب

جلفانومتر و مقاومة 
  صغیرة

  

جلفانومتر و مقاومة 
  كبیرة جدًا

التوصیل في الدائرة 
  الكھربیة

  التوازي  التوالي

  وحدة القیاس
  أمبیر

  
  فولت

  

  ما ھي العوامل المؤثرة على مقدار تمدد األجسام؟: ٢٣س

  نوع مادة الجسم-أ

  مقدار التغیر في درجة الحرارة-ب

  



 ١٨ 

 ج ب أ

٣٧٣ ٢١٢ ١٠٠ 

٣٢ 

أجب عن األسئلة . الشكل المجاور یبین مقاییس درجة الحرارة الشائعة :٢٤س
  :التالیة

   تعد ھذه المقاییس تطبیقات على إحدى -١

  ما ھي ھذه الظاھرة؟ .الظواھر

  الحراريالتمدد 

   ما اسم المقیاس ج؟-٢

  )المطلق( كلفن

   ما درجة تجمد الماء على المقیاس أ؟-٢

  صفر درجة سیلیزیة

 ما عدد األجزاء التي قسمت المسافة -٤
بین درجتي التجمد و الغلیان على 

  المقیاس ب؟ 

١٨٠  

 أي مقیاس یوجد الصفر المطلق  على-٥
كلفن ،  ؟ على المقیاس أ ؟ و كم تساوي

- ٢٧٣ oس   

  

 ٥٠ حول الدرجة -٦
   من المقیاس أ الى المقیاس ب؟°

  

oف 
 

) = 5

9

 × 
o

  ٣٢) +  س 

  

oف 
 

) = 5

9

 × 
o
 ٣٢ ) + ٥٠  

oف 
 

 = ١٢٢ = ٣٢+ ٩٠ oف 
 

   

ن درجة الحرارة و الطاقة الحراریة ؟ و بین  كیف ترتبطان ما الفرق بی: ٢٥س
  معًا ؟

  .ھي متوسط الطاقة الحركیة لجسیمات المادة:درجة الحرارة

  .ھي مجموع طاقتي الوضع و الحركة لجمیع جسیماتالمادة:الطاقة الحراریة

  اذا زادت الطاقة الحراریة ترتفع درجة الحرارة

  

  اریة و الطاقة الحركیة؟ما العالقة بین الطاقة الحر: ٢٦س

  

  تزداد الطاقة الحراریة بزیادة الطاقة الحركیة

  

  

  



 ١٩ 

  

  

 ٥٠كمیتان مختلفتان  من الماء سخنتا الى :٢٧س
 °

  س 

:أجب عن األسئلة التالیة. كما في الشكل المجاور   

  في أي من الشكلین المجاورین تكون كمیة الطاقة أكبر ؟-١

  ب

 

 لماذا؟
  في الكأس ب أكبرألن عدد جزیئات الماء

 

 

 

  ماذا یحدث لدرجة الحرارة  إذا أفرغت  الكأس ب في الكأس أ؟-٢

 

  لن تتغیر درجة الحرارة

  

  

 

  .الرسم المجاور یمثل طریقة تكوین مغناطیس كھربائي بسیط: ٢٨س

كیف یمكنك زیادة المجال المغناطیسي للمغناطیس  -١
  الكھربائي؟

  

  

( ام سبیكة من  لماذا ال یكون من الصواب استخد-٢

قلبًا ) الفوالذ و األلمنیوم و النیكل و الكوبلت
  لمغناطیس كھربائي؟

یجب أن یتمغنط قلب المغناطیس بسھولة و یفقد المغنطة بسھولة لیستجیب بصورة 
سریعة لتشغیل التیار أو فصلھ ، فیكون اختیار السبیكة غیر صائب ألنھ ال یفقد 

  .مغنطتھ بسھولة

  :ة الصحیحة فیما یلياختر رمز اإلجاب:٢٩س

 

  ما مصدر الطاقة الحراریة في محرك آلة االحتراق الداخلي؟ -١

   حرق الوقود-     ب        البخار       -أ

  الماء الحار-      د         التبرید   -ج

 

   ماذا یحدث لغالبیة المواد عندما یتم تسخینھا؟-٢

     تنغمر-    ب        التقلص    -أ

٥٠ ٥٠ 

 ب أ



 ٢٠ 

  تتمدد-  د         تتبخر       -ج

 أي العملیات اآلتیة تحدث عندما یتالمس جسمان مختلفات في درجتي حرارتھما -٣
  ؟

  اشعاع-     ب      التوصیل الحراري -أ

  تكاثف-   د       حمل الحراري       -ج

  

  اي الجمل االتیھ تصف الطاقة الحراریة لدقائق المادة ھي ؟-٤

  .وضعالمجموع الكلي لجمیع طاقاتھا الحركیة وطاقات ال-أ

  متوسط جمیع طاقاتھا الحركة و الوضع لھا-ب

   المجموع الكلي لجمیع طاقاتھا الحركیة-ج

  

   انتقال الطاقة الحراریة من الشمس الى االرض ؟-٥

  التمدد-    ب        الحمل    -أ

  التوصیل-  د          االشعاع   -ج

  

لھواء  معظم المواد العازلة تحتوي على فراغات مملوءة بالھواء، وذلك ان ا-٦
  ..یتصف بأنھ 

  خفیف-    ب      موصل    -أ: ج

  عازل-     د      مشع           -ج

  

ما .  ف٣٥٠ في وصفة لتحضیر الكعك، یوصى ان یتم خبزه على درجة حرارة -٧
  مقدار ھذه الدرجة بحسب المقیاس السیلیزي ؟

  ٢١٢-    د       ١٩٧-        ج    ١٧٧-         ب      ١٢٦-أ

  

  التالیھ صحیحة؟اي العبارات -٨

  الھواء الساخن لیس لھ كثافھ-الھواء الساخن اقل كثافة من الھواء البارد     ب-أ

 الھواء الساخن اقل كثافة من -كثافة الھواء التعتمد على درجھ حرارتھما   د-ج
  .الھواء البارد

  ..  الطاقة التي تنتقل من الجسم األسخن إلى الجسم األبرد ھي -٩

  

  درجھ الحرارة-الحرارة     د-الحراره النوعیة     ج-ة          بالطاقة الحركی-أ

  فما سعة الموجة؟, متر٠،٦اذا كانت المسافة بین القمة و القاع -١٠

  ٢٫٤-   د        ١٫٢-ج       ٠٫٦-  ب          ٠،٣-أ

  

  .. الوحدة التي تستخدم لقیاس التردد ھي -١١

  انیةث/متر-   د     ھرتز-   ج    متر -     ب    دیسبل -أ

  



 ٢١ 

  

  .. ینتقل الصوت اسرع في -١٢

  الھواء-    د    الماء-    ج    الفوالذ-    ب    الفراغ  -أ

  

  .. الزیادة في درجة الصوت تنتج عن زیادة -١٣

   علو الصوت-   د    التردد- ج   الطول الموجي  -  ب  الشدة  -أ

  

  .. استخدام مواد لینة في قاعات االحتفال لمنع حدوث -١٤

  الصدى- د     الحیود -   ج  التضاغط - ب     االنكسار -أ

  

  اي مما یأتي لیس موجات مستعرضة؟-١٥

  موجات الصوت- ب        موجات الرادیو  -أ

  الضوء المرئي- د      موجات تحت الحمراء -ج

  

  

    .. الخاصیة التي تحدد مقدار الطاقة التي تحملھا الموجة -١٦

  لموجة سرعة ا- د    التردد-  ج     الطول الموجي-  ب  السعة -أ

  

 اي الفقرات التالیة یعطي افضل وصف لسبب انكسار الموجات عند نفاذھا من -١٧
  مادة الى اخرى؟

  زیادة سعة الموجة-  ب      زیادة الطول الموجي  -أ

   نقصان التردد- د      تغیر في سرعة الموجة   -ج

  

   ما الذي یولد الموجات ؟-١٨

   نقل الطاقة-  ب          الصوت  -أ

  االھتزازات- د            الحرارة  -ج

  

   اي مما یأتي لة طول موجي اكبر من الطول الموجي لضوء المرئ؟-١٩

   موجات الرادیو- ب        اشعھ السینیھ -أ

   الموجات فوق البنفسجیة- د         اشعة جاما -ج

  

   الثالجة توصف بأنھا ؟-٢٠

  موصل-   د   مضخة حراریة-  ج   ناقل حرارة- ب  محرك حراري -أ

  

  .. االحتراق الداخلي على تحویل الطاقة الحراریة إلى طاقة   تعمل آلة-٢١

   كھربائیة-  د     كمیائیة - ج     اشعاعیة  -   ب  مكانیكیة -أ

  



 ٢٢ 

اي العبارات التایة ال تمثل خوة ضمن مراحل عمل المحرك الحتراق -٢٢
  ذي اربع اشواط؟,الداخلي

   العادم-  د      الحمل -  ج      الضغط -   ب  الحقن -أ

  

  .....وى المتبادلة بین إلكترونین  الق-٢٣

   تنافر-  د    متعادلة  - ج        تجاذب- ب    احتكاك  -أ

  

  ..... الخاصیة التي تزداد في سلك عندما یقل قطره ھي -٢٤

   الشحنة-  د    الجھد -  ج    التیار -   ب    المقاومة -أ

  

   في اي مجال یستخدم فیھا برادة الحدید لكي یوضحھ؟-٢٥

  مجال جذب األرض -  ب       طسي المجال المغنا-أ

  مجال جذب االجسام- د       المجال الكھربائي  -ج

  

  لماذا تشیر البوصلة نحو الشمال الجغرافي؟-٢٦

  ألن ابرة البوصلة تتجھ مع مجال األرض -أ

  القطب الشمالي األرضي ھو االقوى-ب

   القطب الشمالي األرضي ھو األقرب-ج

   القطب الشمالي فقط یجذب البوصلة-د

  

  ماذا یحدث عند تقریب قطبین مغناطسیین شمالیین احداھما الى األخر؟-٢٧

  ال یتفاعالن-  د  یتولد تیار كھربائي -  ج   یتنافران  -  ب  یجاذبان -أ

  

  كم قطبًا یكون للمغناطیس الواحد؟-٢٨

  واحد او اكثر-  د    اثنان - ج     ثالثة - ب    واحد  -أ

  

  ر كھربائي حول قضیب حدیدي؟ما الذي یحدث عند لف سلك یحمل تیا-٢٩

  المغناطیس الكھربائي- ج   المولد الكھربائي -  ب  الشفق القطبي -أ

  ........ المحول الكھربائي بین منزلك و اسالك الشبكة العامة-٣٠

  یزید قیمة الجھد الكھربئي- ب    یخفض قیمة الجھد الكھربائي  -أ

  تیار المستمر الى متناوبیحول ال-د           یبقى الجھد الكھبائي كما ھو -ج

  

  

  

  

  

  



 ٢٣ 

  استخدم الشكل التالي في االجابة على السؤال -٣١

  
بما یصف الجھد الكھربائي المخرج مقارنة ,في المحول المبین في الشكل اعاله 

  بالجھد الكھربائي المدخل؟

  صفر-  د      نفسة     - ج      اصغر-    ب  اكبر      - أ

  

  .....یحول المحرك الكھربائي-٣٢

   الطاقة الكھربائیة الى طاقھ وضع-الطاقة الكھربائیة الى طاقة حركیة   ب-أ

  الطاقھ الحركیة الى كھربائیة-   د   طاقة وضع الى طاقة حركیة   -ج

  

   ما الذي یحمي األرض من الجسیمات المشحونة القادمة من الشمس؟-٣٣

  المجال المغناطسي لألرض-  ب     الشفق القطبي      - أ

  الغالف الجوي-  د    ال الكھربائي  المج-ج

  

  ما الخاصیة التي تزداد في السلك اذا كان اطول؟٣٤

   الجھد الكھربائي - ب      المقاومة الكھربائیة   -أ

  التیار الكھربائي- د      الشحنة الكھربائي  -  ج

  

   كیف یختلف المغناطیس الكھربائي عن المغناطیس الدائم؟٣٥

  تجذب المواد الممغنطھ-  ب  یسي لھ  یمكن اغالق المجال المغناط-أ

   للمغناطیس الكھربائي قطبان-    د    الیمكن عكس قضیبة        -ج

  

  أي مما یلي یولد تیار منتناوب؟-٣٦

  الموصالت الفائقة-    ب      الغناطیس الكھربائي      -أ

   المحركات-  د          المولدات          -ج

  

   للكھرباء؟أي المواد التالیة تعد عازال جید-٣٧

  النحاس و الذھب -أ

  الذھب و األلمنیوم-ب

  الخشب و البالستیك-ج

  البالستیك و النحاس-د

  



 ٢٤ 

  :استخدم الشكل ادناه لآلجابة عن األسئلة-٣٨

  
  

  

  

  تسمى المنطقة المحیطة باألرض التي تظھر فیھا آثار المجال المغناطسي لألرض؟

  افالنحر-  ب    الغالف المغناطسي للكرة األرضیة   -أ

  اللب الخارجي- د        الشفق القطبي      -ج

  

  اي طبقات األرض یتولد فیھا المجال المغناطیسي لألرض؟

   اللب الداخلي-    د    الوشاح-    ج اللب الخارجي -    ب  القشر     -أ

  

  :استخدم الشكل ادناه لألجابة عن السؤالین-٣٩

  

  ماذا یسمى الجھاز الموضح في الشكل

  السابق؟

  مولد-اطیس الكھربائي   بمغن- أ

  محول-المحرك الكھربائي    د-ج

     

  

                       

  

  ما افضل عبارة تصنف عمل ھذا الجھاز؟

   یحول الطاقة الكھربائیة الى حركیة-أ

   یحول الطاقة الحركیة الى كھربائیة-ب

  یرفع قیمة الجھد الكھربائي-ج

   ینتج تیار متناوب-د

  



 ٢٥ 

  صویر بالرنین المغناطیسي   تستخدم تقنیة الت٤٠

   الموجات الرادیویة-ب   المجاالت المغناطیسیة-أ

  . المجاالت المغناطیسیة و الموجات الرادیویة-د   المجاالت الكھربائیة-ج

  

  ما الفرق بین التیار المستمر و التیار المتناوب؟: ٣٠س

  تتدفق اإللكترونات في اتجاه واحد:التیار المستمر

  .تغیر اإللكترونات اتجاه حركتھا عدة مرات في الثانیة: التیار المتناوب

  

   قارن بین عمل المحرك الكھربائي و المولد الكھربائي؟-٣١س

یتم إدخال تیار كھربائي على ملف المحرك فتتحول الطاقة : المحرك الكھربائي
الكھربائیة الى طاقة حركیة ، بینما في المولد الكھربائي یتم تحریك ملف المولد و 

  .ویده بطاقة حركیة التي تتحول بدورھا الى طاقة كھربائیة فیتولد تیار كھربائيتز

  

  وضح كیف یتم ایقاف المغناطیس الكھربائي عن العمل كل مرة؟: ٣٢س

تقرع المطرقة الناقوس فتفتح الدائرة الكھربائیة ، و یقطع التیار الكھربائي و 
  .یتوقف عمل الجرس

  

  .األجھزة المستخدمة لقیاس الكھرباءالصورة التالیة تمثل أحد : ٣٣س

   ما اسم الجھاز؟-١

  عداد الكھرباء

  

   ما الكمیة التي یقیسھا ؟-٢

  الطاقة الكھربائیة المستھلكة

  

   ما وحدة القیاس؟-٣

  ساعة.كیلوواط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٦ 

  :أجب عن األسئلة التالیة. الرسم المجاور یمثل أنواع الدوائر الكھربیة: ٣٤س

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ؟ا نوع الدائرة الكھربائیة م-١

  

  ؟ ما نوع الدائرة الكھربائیة-١

   ما عدد المسارات؟-٢

  

   ما عدد المسارات؟-٢

   ماذا یحدث اذا احترق أحد المصابیح؟-٣

  

  

   ماذا یحدث اذا احترق أحد المصابیح؟-٣

  ماذا یحدث للتیار اذا اضیف جھاز جدید ؟ -٤

  

  

  

ة بإضافة جھاز  ماذا یحدث لمقاومة الدائرة الكلی-٥
  جدید؟

  

  

  

  

  ما ھي العوامل المؤثرة في المقاومة؟: ٣٥س

  طول السلك -١

 سمك السلك -٢

  نوع المادة المصنوع منھا السلك

  

  كیف تعمل الثالجة على تبرید الطعام باستخدام غاز التبرید؟:٣٦س

یتمدد سائل التبرید و یتحول الى غاز ، و یصبح باردًا ، بعد ذلك یمتص الطاقة 
ثم یضغط سائل التبرید و یسخن ، و تنتقل الطاقة . ة من داخل الثالجة الحراری

  .الحراریة منھ الى الھواء الخارجي

  

  



 ٢٧ 

  متى یكون الحیود صغیرًا و متى یكون الحیود أكبر ما یمكن؟:٣٧س

  

  

  

  عدد الظواھر التي تعبر عن تغیر الموجات إلتجاھھا؟: ٣٨س

   الحیود- اإلنكسار –اإلنعكاس 

  

  

مستعینًا بالشكل أجب عن .  المجاور یمثل الطیف الكھرومغناطیسالشكل :٣٩س
:األسئلةالتالیة

  
  ما العالقة بین الطول الموجي و التردد؟-١

  كلما زاد الطول الموجي قل التردد

   أي من تلك الموجات تحمل أكبر كمیة من الطاقة؟-٢

  أشعة جاما

   أي من تلك الموجات تحمل أقل كمیة من الطاقة؟-٣

  الرادیوموجات 

   تشكل خطورة على الكائنات الحیة؟ یمكن أن حدد الموجات التي-٤

   أشعة جاما– أشعة أكس –موجات فوق البنفسجیة 

  أي من الموجات تشكل معظم الطاقة التي تصلنا من الشمس؟-٥

   الموجات فوق البنفسجیة– الضوء المرئي –األشغة تحت الحمراء 

   نانومتر؟٧٠٠ – ٤٠٠یة بین  أي الموجات تتراوح أطوالھا الموج-٦

  الضوء المرئي

  

  

  

  

  

  



 ٢٨ 

  : أكمل الجدول التالي-٧

الطیف 
 الكھرومغناطیسي

 اإلستخدام

 موجات الرادیو
  نقل المعلومات الى أجھزة التلفاز و المذیاع

 

 المیكروویف

 ارسال المعلومات و استقبالھا عبر خالیا الھاتف –تسخین الطعام 
  النقال

 

 تحت الحمراء

  

 نظارات أو مناظیر لیلیة حساسة لھذه -التحكم في التلفازجھاز 
 األشعة

 الضوء المرئي
  للرؤیة

 

 فوق البنفسجیة
  

 تكوین فیتامین د 

 Xأشعة 
  تصویر مناطق اإلصابة

 

 أشعة جاما
  قتل البكتیریا التي تسبب فساد أألطعمة في الصناعات الغذائیة

 

  :ي الجدولقارن بین طول النظر و قصر النظر كما ف: ٤٠س

  قصر النظر  طول النظر  

  المفھوم

یرى األجسام البعیدة 
بوضوح و ال یستطیع 
رؤیة األجسام القریبة 

  بوضوح

  

یرى األجسام القریبة 
بوضوح و ال یستطیع 
رؤیة األجسام البعیدة 

  بوضوح

  األسباب

تكون كرة العین قصیرة 
  جدًا

  

استطالة الجسم الكروي 
  للعین

موقع الصورة بالنسبة 
  لشبكیةل

  خلف الشبكیة

  

  

  أمام الشبكیة

  العالج

  

  

عدسات -نظارات طبیة
   جراحة اللیزر-الصقة

  

عدسات -نظارات طبیة
   جراحة اللیزر-الصقة



 ٢٩ 

  ؟ ) MRI( عدد استخدامات تقنیة التصویر بالرنین المغناطیسي -٤١

  .الكشف عن تلف األنسجة أو األمراض أو وجود األورام الخبیثة

  

  :جدول المجاور أجب عن األسئل التالیةمستخدمًا ال: ٤٢س



 ٣٠ 

 ما نسبة عدد لفات -١
الملف اإلبتدائي إلى 

عدد لفات الملف 
  ؟)ل(الثانویفي المحول 

  

  

  

  

  

الذي یعطي جھدًا مخرجًا  فولت ، فما المحول ٦٠ إذا كان الجھد المدخل یساوي -٢
   فولت؟١٢مقداره 

  

  

  

  

  عدد لفات الملف الثانوي  عدد لفات الملف اإلبتدائي  المحول

  ١٢  ٤  س

  ٢  ١٠  ص

  ٦  ٣  ع

  ١٠  ٥  ل



 ٣١ 

  



 ٣٢ 

  

  

  


