
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/8                   

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

                  https://almanahj.com/sa/8science                   

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

       

                  https://www.almanahj.com/sa/8science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade8                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 توقيع ويل األمر :                                                    ليس عيبا أن خنطئ و لكن العيب أن نستمر يف اخلطأ                                                
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 السابعالفصل 
 اكمل الجمل اآلتية بما يناسبها

 
اء الجسم ، كما يمكن اعتباره أكبر األعضاء أكبر أعض -------------------------------- -1

 ؛ إذ من خالله تستقبُل معظم المعلومات عن البيئة المحيطة. الحسية
 

 

 --------------و ----------------------، هي:  يتكون الجلد من ثالث طبقات من األنسجة  -2
 ----------------------------------------و
 

وتتكون هذه الطبقة  .-------------------------- الرقيقة من الجلد. تُسمى الطبقة الخارجية  -3
 من خالل ميتة

 ، وهي أسمك من البشرة طبقة من الخاليا توجد أسفل البشرة مباشرة هي ----------------------   -4
 ، وتحتوي على األوعية الدموية والغدد الَعَرقية وتراكيب أخرى.

 
،  تشكل طبقة عازلة للجسم ---------------------------سفل طبقة من يلي األدمة من األ  -5

 ميها الدهون الزائدة عن حاجة الجسوتُختزن ف
 

وهي صبغة تحمي الجلد  ،---------------------------- مادةً كيميائيةً تُسمى تُنتج خاليا البشرة  -6
 ، حيث يختلف لون الجلد من شخص آلخر، تبًعا لكميتها وتكسبه لونه

 
، يزداد إنتاج ---------------------------------------------يتعرض اإلنسان إلى  وعندما  -7

 صبغة الميالنين في خاليا البشرة فيصبح الجلد داكن اللون
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 أجب عن األسئلة اآلتية  -السؤال الثاني :
 عدد وظائف الجلد - -1

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 ما الكدم , فسر حدوث الكدم -2

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 شفاء الكدمة؟ ما سبب ظهور اللون األصفر في أثناء -3

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 ما وظائف العضالت  -4

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 .قارن بين العضالت اإلرادية والال ارادية - -5

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 
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 قارن بينهمهناك ثالثة أنواع من األنسجة العضلية في جسم اإلنسان هي : الهيكلية والملساء والقلبية. -6

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 ما هو الوتر  -7

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 قارن بين العضالت الهيكلية والملساء والقلبية  -8

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 نفسر عمل  العضالت في اإلنسا  -9

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

طريقة واحدة يستطيع األطباء من خاللها عالج اإلصابات الحادة في الجلد، والناتجة  صف  -11
 .عن الحروق أو الجروح أو العمليات

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 لماذا يكون الشخص المصاب بحروق متعددة وخطيرة عرضة للموت بسبب فقدان الماء؟   -11

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ماذا يحدث للعضلة التي في أعلى الذراع عندما تقوم بثنيه  -12

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 مصطلح العلمياذكر ال -31
 .وتراكيب أخرى أسمك من البشرة، وتحتوي على األوعية الدموية طبقة من الخاليا أسفل البشرة مباشرة، وهي -1

 .العظام في المفاصل حزام قوي من األنسجة يعمل على تثبيت -2

 .الطبقة الخارجية الرقيقة من الجلد  -3

الدماغ والحبل الشوكي  ى ربطخارج الجهاز العصبي المركزي والتي تعمل عل األعصاب الموجودة -4
 .بأجزاء الجسم األخرى

 ويتكون من الدماغ والحبل الشوكي جزء من الجهاز العصبي  -5

 .غشاء صلب يغلف سطح العظم : -6

 .عصبونين المسافة القصيرة التي تفصل بين كل  -7

 .العصبي، وتسمى أيًضا الخاليا العصبية وحدات وظيفية أساسية في الجهاز  -8

 .بل نتحكم في تحريكها تتحرك تلقائيًًّا،العضالت التي ال   -9

 .وال نستطيع التحكم في حركتها العضالت التي تتحرك تلقائيًًّا، -11

 .تغلف أطراف العظام طبقة ناعمة لزجة سميكة من األنسجة -11
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 العظمي نقطة التقاء عظمين أو أكثر في الهيكل  -12

 الفصل السابع 
 

 .--------------------------------------- ويغلّف سطَح العظم الحي غشاٌء صلب ُيسمى -1

 .-------------------------- غلف أطراف العظام طبقة ناعمة لزجة سميكة من األنسجة ُتسمى -2

 ملتقى عظمتين أو أكثر في الهيكل العظمي.  ---------------------------------------------- -3

 ----------------------------------- ترتبط العظام مًعا في المفصل بوساطة -4

 -------------------------------------------تكون الجهاز العصبي من وحدات وظيفية أساسية هي   -5

 ----------------------و، ------------------، وفروع تسمى ---------------------العصبون يتركب من  -6

 ----------------و ----------------------و ----------------- يهناك ثالثة أنواع من العصبونات ه -7

 --------------------------------- هناك مسافة قصيرة تفصل بين كل عصبون والعصبون الذي يليه تسمى -8

، والجهاز -------------------------الجهاز العصبي   عضاء الجهاز العصبي التي تتجمع في قسمين رئيسينأ -9

 ------------------------------العصبي 

  من الدماغ والحبل الشوكي ---------------------------------------- يتركب -11

ألعصاب الموجودة خارج الجهاز العصبي المركزي جميعها، والتي تعمل على ربط الدماغ والحبل الشوكي ا -11

 .----------------------------------- ، تشكل جزًءا من مع أجزاء الجسم األخرى

 -------------والجهاز  -------------الجهاز  طرفي من قسمين رئيسين همان الجهاز العصبي اليتكو -12

، ويتركب من األعصاب الدماغية والشوكية التي -----------------------الجهاز الجسمي ينظم األفعال  -13

 تتصل بالعضالت الهيكلية. 
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 .رمحاطة بثما نباتات وعائية تكون بذورها غير  -11

 .بثمار، وتكون أزهاًرا نباتات وعائية تكون بذورها محاطة  -11

 :اختر اإلجابة الصحيحة
 أي مما يلي نباتات وعائية ال بذرية؟  . -1

 الحزازيات. أ
 حشيشة الكبد .ب
 ذيل الحصان .ج
 الصنوبر .د
  

 ومحاطة بخاليا حارسة؟ الفتحات الصغيرة الموجودة على سطح الورقة  -2

 الثغر . أ
 لالكيوتيك .ب
 الريزومات.ج
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 البذور .د
  

 أي أجزاء النبات يعمل تثبيته في التربة؟   -3

 الساق . أ
 األوراق .ب
 الجذر .ج
 الخاليا الحارس .د

ن معظم اللحاء والخشب الجديد للنباتات في  . -4  :يتكوًّ
 الخاليا الحارسة . أ

 الكامبيوم .ب
 الثغور .ج
 الكيوتيكل .د
  

 فقط؟ كها بضع خالياما مجموعة النباتات التي يبلغ سم -4

 المغطاة البذور . أ
 السيكاويات .ب
 السرخسيات.ج
 الحزازيات .د
  

 :في النباتات جزء النبات البيضوي الظاهر في الصورة يوجد فقط -5

 الالوعائية . أ
 الالبذرية .ب
 المغطاة البذور .ج
اة البذور .د  المعرًّ
 

 والمواد األخرى؟ النباتات التالية لها تراكيب تنقل بوساطتها الماء أي  -6

 الوعائية . أ
 األوليات .ب
 الالوعائية.ج
 البكتيرية .د
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 الورقة؟ تحدث معظم مراحل عملية البناء الضوئي في أين  -7

 البشرة . أ
 الكيوتيكل .ب
 الثغور.ج
 الطبقة العمادية .د
  

 أي مما يلي يوجد في السرخسيات؟ -8

 المخاريط . أ
 الريزومات .ب
 األبواغ .ج
 رالبذو .د

 -مل ما يلي :اك

 وسيقان وجذور وأوراق البذور ولها أنسجة وعائية .......................................تنتج النباتات  -1

البذور،  ..............................هما: النباتات  تُصنف النباتات البذرية إلى مجموعتين رئيستين، . -2

 البذور.  .................................................والنباتات 

 .الفلقتين نباتات تزهر وتُصنف إلى ذوات الفلقة وذوات البذور فهي ................................النباتات   -3

 النباتات المعراة البذور ........في...............الزهرة في النباتات المغطاة البذور مثل   -4

...في ساق .......الفلقة الواحدة مثل ..... ساق نباتات ذواتالحزم الوعائية المرتبة عشوائًيا في  . -5
 .الفلقتين نباتات ذوات

 ..........للحزازيات.....................الجذور للسرخسيات مثل ...  -6

 .نقل الماءي.............اللحاء نقل الغذاء مثل ..... من وظائف  -7

 .لحشيشة الكبد .................................. النباتات الوعائية لذيل الحصان مثل . -8

 ............. للحماية.....................السليلوز للدعامة مثل ...  -9

 ................. لأللياف......الكيوتيكل للشمع مثل   -11
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 أسئلة المقال
 ابسة؟الشمعية في أحد النباتات التي تعيش على الي ما الذي قد يحدث إذا أتلفت مادة الكيوتيكل  -1

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

أراق خضراء  نباتًا لم يشاهده أي منكما من قبل. لهذا النبات نما كنت تتمشى مع صديقك إذ شاهدتبي  -2
 نبات وعائي. كيف عرف ذلك؟ وأزهار صفراء، فقال صديقك: إنه

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

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

 النبات؟ أوراقه وساقه وجذوره. ما البيئة التي يعيش فيها هذا نبات يخزن كميات كبيرة من الماء في  -3

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

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

 الرطبة؟ لماذا توجد الحزازيات عادة في المناطق  -4

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

..............................................................................................................................
 الفحم من النباتات؟ رتًّب األحداث التالية لتظهر كيف يتكون التسلسل -5

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

........................................................................................................................................
.............................................................................................. 
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 .العلوم ثم أكمله مفاهيمية انقل المخطط التالي إلى دفترك خريطة  . -7
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 الفصل العاشر

 اكتب المصطلح العلميالسؤال األول :
 

 .الغالف الجوي ألشعة الشمس احتجاز الغازات الموجودة في -1

الموارد  األشياء، أوتحتاج إلى إعادة معالجة، أو إعادة تصنيع  شكل من أشكال إعادة االستخدام التي -2

 .الطبيعية

 .ما بسبب إضافة الماء الحار إليه ارتفاع درجة حرارة الماء في منطقة  -3

 .القطبين خال موسم الربيع بفعل غازات ملوثة انخفاض سمك طبقة األوزون فوق  -4

 .باألحماض القوية الموجودة في الغالف الجوي تفاعل ماء المطر في أثناء الهطول  -5

 .يئةمواد تلوث الب  -6

 .ضرورية لبقاء المخلوقات الحية عناصر البيئة المفيدة، وهي  -7

 .بسرعة أكبر من سرعة تعويضه في الطبيعة أي مورد طبيعي يستهلك  -8

 .يتجدد باستمرار في الطبيعة أي مورد طبيعي يعاد تدويره أو  -9

 

 



 أوراق عمل  لقياس املهارات                                                                                                                                      
 تأكد أنك أجبت على كل األسئلة   - ا تتسرع يف اإلجااة    -االبسملة   ءأاد    - اا هل أو ا     نياستع

 :......................................................... اسم الطالب              العلوم   :  المادةط              الصف الثاني المتوسالصف :  
 

 ـــــ                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            

 توقيع ويل األمر :                                                    ليس عيبا أن خنطئ و لكن العيب أن نستمر يف اخلطأ                                                
 

   
 

   :لم يتقن  : أتقن
   

| 19

 اكمل الجمل االتية بما يناسبهاالسؤال الثاني : 
 

 طبيعي يُعاد تدويره أو يتجدد باستمرار في الطبيعة هي أي مورد ............................................ -1

 .والضرورية لبقاء المخلوقات الحية -سبحانه وتعالى -عناصر البيئة المفيدة التي خلقها هللا ........................... هي  -2

  تعويضهاة ية التي تستهلك بسرعة أكبر من سرعتُسمى الموارد الطبيع.......................................... -3

غير متجددة؛  من بقايا مخلوقات حية دقيقة بحرية طُمرت في قشرة األرض، وهي ............................................. -4

ن من جديد  .ألنها تحتاج إلى مئات ماليين السنين حتى تتكوًّ

 هي الطاقة الناتجة عن استثمار طاقة المياه الساقطة لتشغيل مولدات .......................................... -5

عنصر اليورانيوم، وهو عنصر مشع،  عندما تنشطر ماليين أنوية ذرات ............................................... تتحرر  -6

 خالل تفاعل االنشطار النووي. 

 ويمكن استغالل هذه الطا ؟.................................. ةالموجودة في القشرة األرضي وتسمى الطاقة الحرارية -7

 .أهم مصادر الطاقة التي ال تنضب على األرض ....................................تعد  -8

 ............................ هذه الظاهرة يقل في كل عام سمك طبقة األوزون فوق القطبين خالل موسم الربيع، تُسمى -9

 .............................................عملية حركة التربة من مكان إلى آخر  تسمى-11

 ................................... التسمم للمخلوقات الحية لتي قد تسبب الضرر لصحة اإلنسان أواتُسمى الفضالت   -11

 .............................و......  .......................طرائق حماية الموارد الطبيعية هي    -12

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

 .من خالل التقليل من استخدامها يمكنك المشاركة في عمليات حفظ الموارد الطبيعية........................ يعني -13

 كاستعمال أكياس القماش عند ، يمكن إعادة استخدام بعض المواد أكثر من مرة..................................................-14
  .التسوق

 ---------------الي -------------تحول الخاليا الشمسية  -15
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 اختار اإلجابة الصحيحة  -السؤال الثالث :
 أي الموارد التالية متجددة؟   -1

 الفحم . أ
 النفط .ب
 ضوء الشمس .ج
 األلومنيوم .د

 
 كهربائية؟ أي مما يلي يستطيع تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة  -2

 الخاليا الشمسية . أ
 الضبخن . ب .ب
 محطات الطاقة النووية .ج
 ةمحطات توليد طاقة الحرارة الجوفي .د

 
  12ستخدم الشكل التالي لإلجابة عن السؤال -3

 
 :رة أعالهأي مصادر الطاقة التالية يظهر في الصو                        

 الطاقة الشمسية . أ
 طاقة الحرارة الجوفية . ب .ب
 طاقة المياه الجارية .ج
 طاقة الخاليا الضوئية .د
 

 أي مما يلي يعد مثاالً على الوقود األحفوري؟    -4

 الخشب . أ

 النفط .ب

 الطاقة النووية .ج

 الخاليا الضوئية .د

 

 أي مما يلي يسهم في تحّلل األوزون؟  -5

 
 يد الكربونثاني أكس . أ

 الرادون.ب
 الفلوروكلوروكربون.ج
 أول أكسيد الكربون .د
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 :المادة الدخيلة على البيئة ُتسمى   -6

 المطر الحمضي . أ
 التلوث .ب
ثة .ج  قالمادة الملوًّ
 األوزون .د

 
 :تكون صحيحة لو لم تكن هناك ظاهرة الدفيئة فأي العبارات التالية  . -7

 .سيكون سطح األرض أكثر سخونة . أ
 .سيكون سطح األرض أكثر برودة .ب
 .تكون درجة حرارة األرض متساوية .ج
 قد ينصهر الغطاء الجليدي في القطبين .د

 
 والطالء والبنزين؟ أي الموارد الطبيعية يصنع منها كل من البالستيك   -8

 الفحم الحجري . أ
 النفط .ب
 خام الحديد .ج
 الغاز الطبيعي .د

  
احتراق  عن تفاعل ضوء الشمس مع الغازات المنبعثة من شكال تلوث الهواء الناتجأي مما يلي يعد شكالً من أ  -9

 الوقود؟

 األوزون . أ
 المطر الحمضي .ب
 الضباب الدخاني .ج
 األشعة فوق البنفسجية .د

  
  

 . -11استخدم الشكل التالي لإلجابة عن السؤال 
 

 ما اسم الطريقة المستخدمة في المزرعة أعاله؟  -11

 الكنتورية الحراثة . أ
 المصاطب .ب
 الغطاء النباتي .ج
 تركها دون حراثة .د
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 :وذلك ألن الهواء يتصف بأنه ؛ معظم المواد العازلة تحوي فراغات مملوءة بالهواء   . -6

 موصل . أ

 مشع .ب

 خفيف .ج

 عازل .د

 

المقياس  ذه الدرجة حسبف. ما قيمة ه° ٣٥٠درجة حرارة  في وصفة لتحضير الكعك، يوصى أن يتم خبزه على  . -7
 السيليزي؟

 سº ١٦٢ . أ
 سº ١٩٤ .ب
 سº ١٧٧ .ج

 سº ٢١٢ .د                                    

 وأيها خطأ أي العبارات التالية صحيحةالسؤال الخامس : 

 .الهواء الساخن أقل كثافة من الهواء البارد .أ

 .كثافة الهواء ال تعتمد على درجة حرارته .ب

 .ء الساخن ليس له كثافةالهوا .ج

 .الهواء الساخن أعلى كثافة من الهواء البارد .د

 السؤال السادس 
 بمقياس سيلزيوس 300ا كانت \كم تكون درجة الحرارة بمقياس كلفن ا

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

 لزيوسبمقياس سي 50ا كانت \ا فهرنهايتكم تكون درجة الحرارة بمقياس 
.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 فهرنهايتبمقياس  232ا كانت \ا كم تكون درجة الحرارة بمقياس سيلزيوس

........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
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 الفصل الثاني عشر

 اكتب المصطلح العلمي
 

 .والسائلة والغازية ، وهو يحدث في المواد الصلبة كهرومغناطيسية الطاقة الحرارية على شكل موجاتانتقال  -1

 .االنتقال عبر المادة أو الفراغ موجات يمكنها -2

 .بسبب انتقالها من وسط إلى آخر تغير اتجاه الموجة عندما تغير سرعتها،  -3

 .محددة خالل ثانية عدد األطوال الموجية التي تعبر نقطة -4

 .الصوت ما يدركه اإلنسان من ترددات  -5

  .تكرار سماع الصوت بعد انعكاسه عنالسطوح العاكسة : -6

 .نقطة إليها تتحرك بالسرعة نفسها وفي االتجاه نفسه المسافة بين نقطة على الموجة وأقرب  -7

 .الترددات الكهرومغناطيسية وأطوالها الموجية مًدى كامل لجميع -8

 اأكمل الجمل اآلتية بما يناسبه

 .اضطراب ينتقل عبر المادة أو الفراغ ---------------------------------- -1

 ---------------------و-------------------هي  نواع الموجاتأ -2

 حركتها إلى األمام والخلف(، وطاقة عادة عن اهتزاز األجسام --------------------------------------تنشأ  -3

 الموجات. له عبراهتزاز الجسم هي ما يتم نق

 مادي، ال تنتقل إالًّ خالل وسط -------------------------------------الموجات  -4

 االنتقال عبر المادة والفراغ وهذه يمكنها -----------------------------الموجات  -5
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ف في اتجاه التي تسبب حركة دقائق المادة إلى األمام وإلى الخل -------------------------------------  -6

 اتجاه انتشار الموجة نفسهاي عمودي عل

، بينما تسمى النقاط الدنيا فيها --------------------تسمى  المستعرضة  النقاط العليا في الموجات -7

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

 ----------------و------------الموجات الميكانيكية نوعان هما  -8

تسبب حركة دقائق المادة إلى األمام وإلى الخلف في ............................................ ........الموجات  . -9

 اتجاه انتشار الموجة نفسها.

 ، بينما تسمى أماكن تباعد...........................تسمى أماكن تقارب حلقات النابض في الموجات الطولية    -11

 الحلقات 

 -----------------------------------المقابل ما نوع الموجات في الشكل -11

 

 

 موجات الضوء والراديو واألشعة السينية  من أمثلة الموجات .................................... -12

،  كهربائي، واآلخر مغناطيسي من جزأين، أحدهما ....................................حيث تتكون الموجة  -13

 يتعامد على اتجاه انتشار الموجوكالهما يهتزان بشكل 

بنفس سرعتها  تسمى المسافة بين نقطة على الموجة وأقرب نقطة أخرى إليها تتحرك  -14

 .................................................... واتجاهها

 .ليينفهو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتا...................................  -15

 الموجة هو عدد األطوال الموجية التي تعبر نقطة محددة خالل ثانية ............................................... -16

 بين القمة والقاع هي نصف المسافة العمودية ...................................... -17

 عي التضاغط والتخلخلعلى كثافة المادة في موق  ..............................تعتمد -18

 على الوسط الناقل لها  تعتمد.......................................... -19

  الواحد يعني اهتزاًزا واحًدا في كل ثانية، .............................. -21
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انتقالها من  ؛ بسبب سرعتها هو تغير اتجاه الموجة عندما تتغير .............................................  -21

 وسط إلى آخر

الموجة  تُغيًّر الموجات اتجاهها بسبب ظاهرة الحيود، وهو انعطاف ............................................... -22

 حول حواف األجسام

 ............................×  ...............................سرعة الموجة )م/ث( =  -23

 حل المسائل اآلتية

م. ما 15هيرتز، وطولها الموجي  32موجة صوتية ناتجة عن الرعد والبرق ترددها  :سرعة الصوتاحسب  -1

 الموجة؟ سرعة هذه

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

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

 هيرتز  51متر وترددها  1.7احسب سرعة موجة طولها الموجي  -2

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

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

  قانون االنعكاسعرف  - -3

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

................................................................................................................................. 
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 الصوت
 اكمل ما يلي

 األجسام جات ................................. تنتج عن اهتزازمو  موجات الصوت -1
 موجات الصوت ال تنتقل إال عبر ............................ -2

 تعتمد ................................... موجات الصوت على نوع الوسط الذي تنتقل خالله -3

 ..... عنها في .......................تنتقل موجات الصوت بسعة أكبر في األوساط ............  -4

 وكذلك تزداد سرعة الصوت في المادة بزيادة ......................... -5

 ........................ كمية الطاقة الصوتية التي تحملها الموجة التي تعبر مساحة محددة خالل ثانية واحدة تسمى  -6

 الصوت

 من خالل مستوى شدتها والذي يُقاس بوحدة ....................يتم التمييز بين شدة األصوات المختلفة  -7
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  .................................. مرات

التي يُنتجها الجسم في الثانية تردد الموجة يقاس بوحدة ................................، وهي عدد االهتزازات  -9

 .الواحدة
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