
 الدرس : ما التكيف ؟            (     1عمل رقم )ورقة 
   

 صم كم شكم من األشكبل انتبنٍت ببنبٍئت انذي ٌنتمً إنٍهب:( 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفزاشت انتً تستطٍع انتخفً رقم ....... .( 2

 :سبب قدرة انفزاشت عهى انتخفً هو ( 3

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

. 

 

 التكيف ؟أنواع الدرس : ما             (     2عمل رقم )ورقة 
 اكتب بين القوسين المصطمح العممي الدال عمى كال مما يأتي:( 1

 (...........................بنية أو سموك لمساعدة الكائن الحي عمى البقاء في بيئتو.   ) -            
 شكل من األشكال التالية بنوع التكيف الذي ينتمي إليو: صل كل( 2

 
 
 
 

 
   

  

 انبحز

 انثهج

 انصحزاء

 انغببت
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 بنٍوي سهوكً
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 ؟ أىمية تكيف الكائنات الحيةالدرس : ما             (     3عمل رقم )ورقة 
 ( ما أىمية تكيف الكائنات الحية ؟ ) أسباب التكيف(1

 ............................................................................................................................................... -أ          

 ............................................................................................................................................... -ب          

 ............................................................................................................................................... -جـ          

( عمل ما يمي تعميال عمميا مناسبا ) اذكر السبب ( :2  
يمة .جذور النباتات ممتدة لمسافات طو  –أ                  

.......................................................................................................................................................السبب :          

بعض الحيوانات مثل اليربوع تختبئ في النيار و تخرج ليال . –ب                    
.......................................................................................................................................................السبب :                  

لون حيوانات الصحراء يشبو لون الرمال . –جـ                  
.......................................................................................................................................................السبب :                  

لمدب القطبي طبقة سميكة من الدىن تحت الجمد و مغطى بفرو سميك . –د                  
.......................................................................................................................................................السبب :                  

لمدب القطبي فراء أبيض المون . –ىـ                  
.......................................................................................................................................................السبب :                  

كمية الدم المتدفقة إلى أرجل الدب القطبي كبيرة . –و                  
.......................................................................................................................................................السبب :                  

لنقار الخشب منقار قوي و لسان طويل الصق . –ز                  
.......................................................................................................................................................السبب :                  

لنقار الخشب مخالب حادة و ذيل قوي . –ح                  
.......................................................................................................................................................السبب :                  
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 ؟ كيف تتكيف الطيور مع بيئاتياالدرس :             (     4عمل رقم )ورقة      
 ) اذكر السبب ( تعميال عمميا سميما: ما يميعمل ( 1

 اختالف أشكال مناقير الطيور. -أ 
 ..................................................................................................................................................السبب : 

 .قدرة البطة عمى السباحة في الماء  – ب
 ..................................................................................................................................................السبب : 

  قارن بين كال مما يأتي كما ىو موضح في الجدول التالي:( 2
 الوظيفة شكل المنقار وجو المقارنة

   

   
   

 

 ؟ ما االحتباس الحراريالدرس :             (     5عمل رقم )ورقة      
تدل عميو العبارات التالية :( اكتب المصطمح العممي الذي 1  

( .......................................ارتفاع درجة حرارة األرض .    )  –أ         
( ما سبب ارتفاع درجة حرارة األرض ؟  2  

................................................................................................................................................السبب :        
( ما تأثير ارتفاع درجة الحرارة عمى الكائنات الحية و األرض ؟3  

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

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

( ادرس الشكل التالي ثم أجب عن المطموب :4  
........السيارة التي تفضل ركوبيا في فصل الصيف رقم  -     
.......السيارة األكثر في درجة الحرارة رقم  -      
.......السيارة األقل في درجة الحرارة رقم  -      
.............................................نسني ىذه الظاىرة بظاىرة  -     
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 ؟ ي اإلنسان المواطن الطبيعية و الكائنات الحيةكيف يحمالدرس :   (  6عمل رقم )ورقة      
؟ اإلنسان المواطن الطبيعية و الكائنات الحية( ما ىي طرق حماية 1  

...................................................................................................................................... -أ         

...................................................................................................................................... -ب         

...................................................................................................................................... -جـ         

...................................................................................................................................... -د         

قد تؤدي إلى خطر انقراض بعض الكائنات الحية ؟( ما ىي األسباب التي 2  
...................................................................................................................................... -أ         

...................................................................................................................................... -ب         

( أكمل العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :3  
......................................يوجد في الكويت الكثير من المحميات الطبيعية مثل محمية  -       

 
 ؟ ما ىو السموكالدرس :              (  7عمل رقم )ورقة      

 اكتب بين القوسين المصطمح العممي الدال عمى كال مما يأتي:( 1
 (...........................) انطزيقت انخي يخصزف بهب كبئٍ حي يب, نًب يحذد نه داخهيب, و نًب يحصم في بيئخه انخبرجيت -أ       
( ............................ربا من شدة البرد و المطر .     ) فترة يقضييا النمل في جحر تحت األرض ى –ب         

( كيف يالحظ العمماء استجابة الحيوان في بيئتو ؟ 2  
       .................................................................................................................................................................................  

( اكتب سموكا واحدا يقوم بو الكائن الحي الموضح أمامك في الجدول التالي :3  
 السموك الكائن الحي
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 ؟ واع التكيفاتىي أنما الدرس :              (  8ورقة عمل رقم )     
 ال من العبارات التالية:اكتب بين القوسين المصطمح العممي الدال عمى ك( 1

                                                                     ( ................................................)               .   في سموك الكائن الحي التي تحدثتكيفات ال -أ      
                                                ( ................................................)        اء حيا.  سموك موروث يساعد الكائن الحي عمى البق -ب      
 ( ................................................. )  تكيفات تؤثر في أجزاء جسم كائن حي ما أو طريقة تمونو -جـ      

 ا يناسبو عمميا:أكمل الجدول التالي بم( 2

 أىمية التكيف طبيعة التكيف  نوع التكيف الكائن الحي
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 ؟ وك الفطري و السموك المكتسبما السمالدرس :              (  9ورقة عمل رقم )     
 ية:اكتب بين القوسين المصطمح العممي الدال عمى كال من العبارات التال( 1

 (                                                          .................................)                          السموك الذي ورثتو أفراد النوع الواحد من أسالفيا.   -أ      
 (   .................................. )كتسبيا من بيئتوسموك يختص بفرد من أفراد النوع الواحد, و ينشأ نتيجة الخبرة التي ي -ب      
 (................................).   تناقص في استجابة الحيوان لمثير ليس لو تأثيرات إيجابية أو سمبية بعد تكراره -جـ      

 أكمل الجدول التالي بما يناسبو عمميا:( 2

 نوع السموك طبيعة السموك الكائن الحي
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 ؟ تنظيم معيشة الحيوانات ما دور السموك فيالدرس :         (  11ورقة عمل رقم )     
 بما يناسبيا عمميا: ( أكمل الجمل التالية1

 ..........................و العمل بين األفراد  ..........................بمعيشة  و العناكب تتميز العقارب -أ    

 ..........................و العمل بين األفراد   ..........................بمعيشة  و النمور و األفيال تتميز األسماك -ب    

 ..........................و العمل بين األفراد   .......................... بمعيشة و النحل النمل كل من يتميز -جـ    
 جدول التالي بما يناسبو عمميا:أكمل ال( 2

 تقسيم العمل بين األفراد نوع المعيشة الكائن الحي
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 ؟ لصناعةما أىمية تطبيق التكيف في االدرس :         (  11ورقة عمل رقم )     
( أي الحذائين تفضل أن تمبس خالل رحمة لشاطئ البحر ؟1  
 

 
 

...........................................................................................................السبب :    .........الحذاء رقم  أختار                

( عمل ما يمي تعميال عمميا مناسبا : ) اذكر السبب ( :2  
يتحرك الجمل بسيولة عمى رمال الصحراء . -         

.................................................................................................................................................سبب : ال           

( أكمل الجمل التالية بكممات عممية مناسبة :3  
الضغط .  ...............................كمما زادت مساحة السطح  –أ         
الضغط .  ...............................كمما قمت مساحة السطح  -ب         
.............................العالقة بين مساحة السطح و الضغط عالقة  -جـ        

 
 

 ؟ ىل يحزن الحيوانالدرس :         (  12ورقة عمل رقم )     
......................نسان ؟ ( ىل الحيوانات تشعر بالحزن كاإل 1  
.................( ىل لدييا ممكة في التعبير عند فقد عزيز عمييا ؟ 2  
.........................................................................................................( كيف يمكن االستدالل عمى سموك الحيوانات ؟ 3  

-لصور التالية لحيوان البطريق ثم اكتب نوع السموك لكل منيا :( ادرس ا4  
 
 
 
 

.....................سموك               .................. سموك               .............. سموك                  
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 ؟ ىمية الروافع في حياتناما أالدرس :         (  13ورقة عمل رقم )     
 : ين القوسين المصطمح العممي الدال عمى العبارة التاليةاكتب ب( 1

 ( ..............................آالت بسيطة يمكن أن توفر الوقت الجيد أو الوقت أو كمييما معا. ) -        

 حدد في األشكال التالية كال من القوة و المقاومة و محور االرتكاز:( 2

 

 

 
 

 
 ؟ ما أنواع الروافعالدرس :         (  14مل رقم )ورقة ع     

( أكمل العبارات التالية بما يناسبيا عمميا :1  
.............و يرمز لو بالرمز   ............................... -1عناصر و ىم :   ................الرافعة ليا  –أ         

.............و يرمز لو بالرمز   ............................... -2                                                  
.............و يرمز لو بالرمز   ............................... -3                                                  

...................و     ..................يقع بين    ......................... ألن   ....................المقص رافعة من النوع  –ب        
...................و     ..................تقع بين    ..................... ألن   ....................عربة الحديقة رافعة من النوع  –جـ        
...................و     ..................تقع بين    ......................... ألن   ....................الممقط رافعة من النوع  –د        

 ثم حدد نوع الرافعة : حدد في األشكال التالية كال من القوة و المقاومة و محور االرتكاز:( 2

 

 
 
 
 

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

. 

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

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

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

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

...... 

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

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

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

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

... 

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

... 

............................النوع :  ............................النوع :    
............................النوع :   

   

............................النوع :   
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  ع من حولناأنواع الروافرس : الد        (  15ورقة عمل رقم )     
 :امأل الفراغات في العبارة التالية بما يناسبيا عمميا 

  ............................................ .و  ............................و  ...........................عناصر الرافعة ىي         
 

  ثم حدد نوع الرافعة  رتكازحدد في األشكال التالية كال من القوة و المقاومة و محور اال: 

  

 

 

 .....................نوع الرافعة :          .....................نوع الرافعة :             .....................نوع الرافعة :           

  اكتشف قانون الروافعالدرس :         (  16ورقة عمل رقم )     
وافع ؟( اكتب قانون الر 1  

-عند اتزان الرافعة يكون : -                 
                     ...............................   ×.....................................   =........................    ×......................................  

-أي أن :  
...............    ×...............   =...............    ×...............  

( حل المسألة التالية :2  
نيوتن و  211نيوتن و المقاومة  111في تجربة إلثبات قانون الروافع إذا كانت القوة =          
سم فكم يجب أن يكون طول ذراع المقاومة حتى تتزن الرافعة ؟ 41ذراع القوة  =          

ــــــــــــــــــــــــــــــالحمـــــــــــــــــ  
القانون :          
الحل :          
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  قات عمى الروافعتطبيالدرس :         (  17ورقة عمل رقم )     
 :امأل الفراغات في العبارات التالية بما يناسبيا عمميا 

 ........ .    ........ = ........عند اتزان الرافعة ........          
  كال من المسائل التالية:حل 

 سم, فكم يجب أن يكون طول  41نيوتن و ذراع القوة  111نيوتن و المقاومة   51إذا كانت القوة (  1   
 ذراع المقاومة حتى تتوازن الرافعة.        

 ............................................................................................................................................القانون:          

 ...............................................................................................................................................الحل:          

 استخرج الرقم المجيول.من خالل الرسم الذي أمامك (  2    

 ...............................................................................القانون:         

 ...................................................................................الحل:         

 
 

  حل المشكالت باستخدام الروافعس : الدر         (  18ورقة عمل رقم )     
( ساعد أحمد عمى نزع المسمار من الخشب أثناء حصة الديكور مستعينا باألدوات التي أمامك :        1  

.................األداة التي تقترح عمى أحمد استخداميا رقم  -             
ما ىو سبب اختيارك ليذه األداة ؟ -             

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

 ( ضع دائرة حول األداة التي ال تنتمي لممجموعة مع ذكر السبب :2
عتمة –ممقط  –كماشة  –مقص  –أ            

................................................................................................................................................السبب :               

 كسارة البندق –سنارة صيد األسماك  –ممقط  –دباسة  –ب          
................................................................................................................................................السبب :               

 فتاحة البيبسي –كسارة البندق  –عربة الحديقة  –ميزان ذو كفتين  –أ          
................................................................................................................................................السبب :               
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  و كيف تفيدنا ؟ما ىي البكرات الدرس :         (  19ورقة عمل رقم )     
 ماذا يحدث عند زيادة البكرات المتحركة ؟

 

ننيوت ...........القوة =  

-نيوتن في كل حالة مما يلي : 100اكتب قيمة القوة المستخدمة في رفع ثقل وزنه   

القوة الالزمة لرفع الثقل .........................االستنتاج : كلما زاد عدد البكرات المتحركة كلما   

نيوتن ...........القوة =  

نيوتن ...........القوة =  
نيوتن ...........القوة =  
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 كرة الثابتة كرافعة البالدرس :          ( 21ورقة عمل رقم )     
-: ( ادرس الشكل المقابل جيدا ثم أجب عن المطموب1  

محور ارتكاز البكرة الثابتة )م( . -أ         
نقطة تأثير القوة )ق( . -ب        

نقطة تأثير المقاومة )مق( . -جـ        

(1ذراع القوة )ل -د         
 (2ذراع المقاومة )ل -ىـ       

..........................................   = 2ل  = 1لمن الشكل نستنتج أن :  –و         

( عمل ما يمي تعميال عمميا مناسبا :2  
تعتبر البكرة الثابتة رافعة من النوع األول . -        

 ....................................................................................   ................................................................. السبب :       

 
 ما الفرق بين البكرة الثابتة و البكرة المتحركة ؟ الدرس :      ( 21ورقة عمل رقم )     

( قارن بين كل من البكرة الثابتة و البكرة المتحركة في الجدول التالي :1  

ةوجو المقارن  البكرة المتحركة البكرة الثابتة 
   وضع الحبل
   وضع البكرة

2و ل 1العالقة بين ل    
   العالقة بين القوة و المقاومة

   توفير الجيد
 إثرائية  نوع الرافعة

   الرسم
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 اع البكرات  ؟ أنو الدرس :      ( 22ورقة عمل رقم )     

 :غات التي تميو بما يناسبو عممياالفرا أكملادرس الشكل الذي أمامك ثم ( 1
 

 

 

 

 

 ...................... .( يمثل البكرة  1الشكل )  .1

 ...................... .( يمثل البكرة  2الشكل )  .2

 نيوتن. ..............=  (  1في الشكل  ) القوة في البكرة  .3

 نيوتن..... ...........=  (  2في الشكل  ) القوة في البكرة  .4

 البكرة. .................................. = 2, ل كرةبال ............................... = 1ل (1الشكل )لبكرة في ا .5

  .......... = 1ل (1الشكل )في البكرة  .6

 كرة.الب .................................. = 2, ل كرةبال ............................... = 1ل (2الشكل )في البكرة  .7

  .................... = 1ل (2الشكل )في البكرة  .8

 الجيد . .............................( 1البكرة الشكل ) .9

 الجيد ........................... (2الشكل )البكرة  .11

  ............................ تعتبر رافعة من النوع  (1الشكل )البكرة  .11

 إثرائي                               ............................ من النوع تعتبر رافعة  (2الشكل )البكرة  .12

نٍوتن 5  

( 2نشكم ) ا  

( 1انشكم )   
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 البكرات  ؟  أنواعالدرس :      ( 23ورقة عمل رقم )     
 :التالي ثم مثل بيانيا باألعمدة قيمة القوة المبذولة مع التغير في عدد البكرات الجدول  ( ادرس بيانات1
 

 

 

 

 

 

         

       

 ؟   ما المقصود بالحرارةالدرس :      ( 24ورقة عمل رقم )     
 ادرس الرسم الذي أمامك ثم أجب عما يمي: 
 

 

 

 

 

  مقياس الحرارة الذي يشير إلى يوم حار ىو رقم . ......... 

 ....... :السبب.................................................................................  

 3 2 1 مجموعة البكرات

 12 12 12 المقاومةقيمة 

 1,5 3 6 قيمة القوة

 مقدار القوة المبذولة. ........................  المتحركة البكرات كمما زاد عدداالستنتاج : 
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 ؟   ما يسخن أوالأييالدرس :      ( 25ورقة عمل رقم )     
 
 :أكًم انفزاغبث انخبنيت بًب يُبسبهب عهًيب 

 ........................ هي طبقت حسخٍ األشيبء. .1

 ىَت أو بزودة انجسى وفق يقيبس يعيٍ................................... هي يقذار سخ .2

 

 قبرٌ بيٍ كال يًب يأحي كًب هى يىضح في انجذول انخبني: 

 وجه انًقبرَت

  
 

 انقببهيت نخىصيم انحزارة

 )رديئت أو جيذة أو عبسنت
   

 :عهم نًب يأحي حعهيال عهًيب سهيًب 

 بذرجت حزارة عبنيت جذا.عُذ انىقىف عهى األسفهج بذوٌ ارحذاء انحذاء في فصم انصيف َشعز  .1

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

 

 ؟  1  ما طرق انتقال الحرارةالدرس :      ( 26ورقة عمل رقم )     
  أكمل الجدول التالي: 

    طرق انتقال الحرارة

    وسط االنتقال

  ادرس الشكل التالي جيدا ثم أجب عن المطموب: 

 ارسم أسيم عمى الشكل توضح تيارات الحمل . .2

  عمل ما يمي: 

 المكيف في أعمى الغرفة .يتم تركيب  .3
 ................................................................................السبب : 

 معدن زجاج خشب
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 ؟  2   ما طرق انتقال الحرارةالدرس :      ( 27ورقة عمل رقم )     
 : أكمل الجدول التالي 

 وجو المقارنة
 

 
  

    طريقة انتقال الحرارة
    لوسط االنتقا

  مع ذكر السبب: الحالة التاليةماذا يحدث في 

 عند وضع نشارة خشب في إناء زجاجي بو ماء  .4
 و موضوع فوق موقد بنزن مشتعل        

 .... ..........................................................................................................................الحدث: 

 ......................................................................................................................................السبب: 

 

 ؟ ما المواد الموصمة و المواد العازلة الدرس :      ( 28ورقة عمل رقم )     
م حركة اليواء الساخن و اليواء البارد :( حدد عمى الرسومات التالية باألسي1  

 

 

 

 

( ادرس الشكل التالي ثم أكمل الجدول بالكممات التالية ) موصل / عازل / رديء التوصيل (2  
 

 

 

 

   

 ىواء ساخن

 ىواء ساخن

 ىواء بارد

 ىواء بارد
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 ؟ تفضل الجموس عمى البحر  متىالدرس :      ( 29ورقة عمل رقم )     
و اتجاىات اليواء البارد و الساخن باألسيم . حدد عمى الرسومات التالية اسم الظاىرة , و متى تحدث , -  

.....................اسم الظاىرة : -            - 

.................................:  أثناء  تحدث -           

 

 

 

 
      

 

 ؟ ما تحوالت الطاقة الدرس :      ( 31ورقة عمل رقم )     
 كيف يتحرك البندول ؟

ة كرة البندول :أثناء حرك -   

.................................( تحركت الكرة ألنيا تمتمك 1       

.................................تمتمك طاقة تسمى      ( الكرة عند النقطة2       

..................................تمتمك طاقة تسمى      ( الكرة عند النقطة3       

وبالعكس . ................................إلى طاقة  .................................الطاقة في البندول من طاقة  ( تتحول4       

و ال تستحدث من العدم . .......................................( الطاقة 5       

............................بالطاقة موع طاقتي الوضع و الحركة لجسم ما يساوي مقدار ثابت يسمى ( مج6       

.....................اسم الظاىرة : -         

.................................:  اءأثن تحدث -        

 

A 

B 
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 ؟ قة بين الطاقات ما العالالدرس :      ( 31ورقة عمل رقم )     
-أكمل خريطة المفاىيم التالية بما يناسبيا عمميا : -  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ ما أىمية تحوالت الطاقة الدرس :      ( 32ورقة عمل رقم )     
-لناتجة فيما يمي :* حدد نوع الطاقة المستيمكة و ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ibrahim ali 

WWW.KweduFiles.Com



 ؟ ى تحوالت الطاقة تطبيقات عمالدرس :      ( 33ورقة عمل رقم )     
 * كيف تساعد فاقدي البصر و فاقدي السمع ؟ ارسم الدائرة الكيربية لكل من المصباح و الجرس .

 

 ؟ ما ىي أىم مصادر الطاقة الدرس :      ( 34ورقة عمل رقم )     
-الطاقة بصور مختمفة و يمكن تحويميا من صورة ألخرى , حددىا في األرقام التالية : * توجد  

 

 مساعدة فاقدي البصر

 مساعدة فاقدي السمع
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 ؟ و النظام الشمسي ما ىالدرس :      ( 35ورقة عمل رقم )     
 * أكمل الجمل التالية بكممات عممية مفيدة :

......................( تدور الكواكب حول الشمس بمسارات 1  

................تشكل ما يسمى بـ  ........................رىا و أجسام أخرى تدور حول ( الكواكب و أقما2  

من جميع كواكب النظام الشمسي . ..........................( حجم الشمس 3  

فمنيا الكبير و منيا الصغير . .............................( تختمف الكواكب في 4  

درجة حرارتو .............................. ن الشمس ( كمما ابتعد الكوكب ع5  

درجة حرارتو . ............................ ( كمما اقترب الكوكب من الشمس6  

بين كواكب النظام الشمسي . ................. ( تحتل األرض الترتيب7  
 

 ؟ ما منازل القمر الدرس :      ( 36ورقة عمل رقم )     
  الرقم المناسب من المجموعة ب و ضعو أمام ما يناسبو في المجموعة أ  اختار( 1 

 المجموعة ب المجموعة أ الرقم
 )    (
 )    (
 )    (
 )    (
 )    (
)    ( 

 شكل القمر أول الشير اليجري .

 شكل القمر أخر الشير اليجري .
 شكل القمر في منتصف الشير اليجري . 

.شكل القمر عندما يكون محاق   
 شكل القمر عندما يكون تربيع أول .نصف بدر
 شكل القمر عندما يكون تربيع ثان .نصف بدر

 
 
 
 
 
 

ما يمي :  أكمل( 2   
القمر في أول الشير يسمى ......... و في منتصف الشير يسمى .......... و في أخر يوم .........     

 

 

  
 

   

    1        2        3  

    4        5        6  
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 ؟ و الخسوف سوف ما الكالدرس :      ( 37ورقة عمل رقم )     

 

 ؟ كيف نشأت المجموعة الشمسية الدرس :      ( 38ورقة عمل رقم )     
( كيف نشأت المجموعة الشمسية ؟ 1  

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

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

( ما ىي خصائص المجموعة الشمسية ؟2  
...................................................................................................................................................................................................................

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

لصالح لمحياة ؟( اثبت بالقول أن األرض ىو الكوكب ا3  
...................................................................................................................................................................................................................

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