
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

الملف مراجعة على الوحدة الثالثة الطاقة

موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ الصف السابع ⇦ علوم ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف السابع

روابط مواد الصف السابع على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف السابع والمادة علوم في الفصل األول

اختبار قصير أول 1

أوراق عمل في الوحدة األولى النبات واإلنسان 2

كراسة اإلبداع 3

أسئلة االختبار القصير األول بدون الحل 4

اختبار مع سؤال قصير 5
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مراجعة على وحدة الطاقة



طاقة ضوئيةطاقة حراريةطاقة حرارية

طاقة صوتيةطاقة صوتيةطاقة حركية



جول طاقة كهربائية 20
جول طاقة صوتية 14

جول طاقة حرارية ...... 

أكمل المخطط ثم اعط مثال على تغير الطاقة هذا

جول طاقة مرونية ..... 
جول طاقة حركية 20

جول طاقة حرارية 30

6

50



أكمل الجدول

اسم مصدر الطاقة

(غير متجددة/ متجددة )
التفسيرمع 

تغيرات الطاقة فيه

طاقة المياهطاقة الرياح
(الهيدرولوكية)

الفحم
(اإلحفوريالوقود)

(متجددة)
ي الرياح تستمر فألن

الهبوب 

(متجددة)
فيمستمرالماءألن

يالجر

(غير متجددة)
الاستخدامهبمجردألنه

وينفداستبدالهيمكن

طاقة حركية إلى طاقة
كهربائية

طاقة حركية إلى طاقة
كهربائية

ة طاقة كيميائية إلى طاق
كهربائية وحرارية



وقياس درجة الحرارة كل دقيقة وتم تمثيل النتائج بيانياكوب ورقي تم وضع ماء ساخن في كل 
رة 
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...................المفتوح؟ األسود أي منحنى يتوقع أنه للكأس 

...................المغطى؟ األبيض أي منحنى يتوقع أنه للكأس 

A
B

C

حرارته؟األسود المغطى ما الطريقة التي فقد فيها الكأس 
........................................................

A

C

اإلشعاع



:يوشح الشكل التالي قدر على النار أجب عما يلي

ن رمز المنطقتين التي تصل لها الحرارة ع-1
طريق التوصيل الحراري؟

..................و .................. 

ن رمز المنطقتين التي تصل لها الحرارة ع-2
طريق الحمل الحراري؟

..................و .................. 

؟Dكيف ستصل الحرارة للمنطقة -3
...............................................

AC

BE

عن طريق اإلشعاع


