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 :6صفسخ  إخبثبد

                   1  . 

 

 

 

 

 

 .األ٠بَ ،أز١بٔب ٠ىْٛ غبئّب ، رٙت اٌش٠بذ أز١بًٔبرٕخفط دسخخ اٌسشاسح فٟ ثؼط .3  : 7إخبثبد صفسخ 

 (س٠بذ خف١فخ )اٌّخشٚغ ِٕخفط  .3  : 8إخبثبد صفسخ 

 

 

 

 

 

 (س٠بذ شذ٠ذح )اٌّخشٚغ ِغزم١ُ   .4   : 9إخبثبد صفسخ 

 

 

 

 

 ٔؼُ. 5 

 دسخخ اٌسشاسحالخزالف                             

 

 .٠مً اٌّبء فٟ اٌىٛة اٌثبٟٔ . 3  : 11إخبثبد صفسخ  

 

 . 4  : 11إخبثبد صفسخ 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 نم يتغير األولانماء في انكوب انثاني أصبح أقم و  

توجد قطرات عهى  واألول أكثرانماء في انكوب انثاني أنخفض  

 انغطاء

 نم يقم األولقهيم وفي  أصبحانماء في انكوب انثاني  

 نم يقم انماء  األولانماء في انكوب انثاني جف وفي  
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 .ء ٌُٚ ٠ؼذ ِٛخٛد فٟ اٌىٛة اٌّغؽٝ ٌُ ٠مً اٌّبء ، فٟ اٌىٛة اٌّفزٛذ رجخش اٌّب.5

 .زذس فٟ اٌزدشثخ األٌٚٝ  ٠سذس ٔفظ ِب. 6

 .1  : 11إخبثبد صفسخ 
 

                                  

 

 

 

 

 

 .ٔؼُ ، لؽشاد اٌّبء ػٍٝ عؽر اٌغؽبء رذي ػٍٝ رجخش اٌّبء ثُ رىثفٗ.3

 

 .ثبسد ٚخبف ِغ س٠بذ ِزٛعؽخ . 1  : 14إخبثبد صفسخ 

 .اٌش٠بذ  ِٚزبثؼخ إٌششح اٌد٠ٛخ –اٌٙؽٛي  –دسخخ اٌسشاسح . 1                           

 أْبْ اٌدٛ ثبسد ، لجً ث شؼشسفغ غؽبء عش٠شح  أْاعز١مظ ِسّذ ِٓ إٌَٛ ٚثؼذ : اٌمصخ . 3 

ٌٚجغٗ لجؼخ صٛف١خ ثٍٛصح صٛف١خ ثم١ٍخ ٚفٛلٙب ِؼؽف  خٛاسثٗ ٚ اسرذ ،اٌّذسعخ إ٠ٌٝخشج 

 .ْ أوثش دفئب ٚززٝ ال ٠صبة ثبٌّشض ٌجشٚدح اٌؽمظ دافئخ ٚٚظغ ٌفبف زٛي سلجزٗ ززٝ ٠ىٛ

 .ال ، ٠شٜ اٌعٛء فمػ ز١ٓ ٠ٛاخٗ ظٛء اٌّصجبذ . 3 : 15إخبثبد صفسخ 

 . رٛاخٗ ثٍذٔب ظٛء اٌشّظ ، ٠ىْٛ ٌذ٠ٕب اٌٛلذ ١ٌاًل ػٕذِب ال. 4 : 16إخبثبد صفسخ 

 .أ٠بَ  ٠3ّثً دٚساْ األسض زٛي ٔفغٙب خالي . 5                          

 (اسعّٙب ٌزؽج١ك إٌشبغ  أو وأطبعهاأغخ اٌصٛس )  . 1 : 17إخبثبد صفسخ 

 
 .رشجٗ زشوخ األسض . 3

 

almanahj.com/sa



ِالثظ دافئخ ، اٌشزبء دافئخ ٚثم١ٍخ ، فٟ اٌشث١غ دافئخ ، فٟ : اٌخش٠ف . 5 : 18إخبثبد صفسخ 

 .اٌص١ف ِالثظ خف١فخ 

 : 19صفسخ   إجابات
 غٕخ ِدّٛػبد زغت فصٛي اٌ أربع إلىأصٕفٙب . 6

ِدّٛػخ فصً  –ِدّٛػخ فصً اٌشزبء  –ِدّٛػخ فصً اٌخش٠ف  –ِدّٛػخ فصً اٌص١ف 

 .اٌشث١غ 

  : 11صفسخ   إجابات

 ٠ٕفز إٌشبغ ثؼًّ ٠ذٚٞ . 4

 اٌؽجك اٌثبٟٔ                                                     األٚياٌؽجك          

 

 

 

 

 

 
 

                                    

 ٠ثجذ اٌثبٟٔ فٛق األٚي ثذثٛط ٠غّر ٌٗ ثبٌذٚساْ 

 

  : 11صفسخ   إخبثبد

 .اٌؽؼُ  –اٌشائسخ  –اٌٍّّظ  –اٌٍْٛ  –اٌسدُ  –شىً اٌ .1

  : 11إخبثبد صفسخ   

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زغت ا١ٌٍٛٔخ ٚ اٌمغبٚح  –ِبٌر ، زٍٛ : زغت اٌؽؼُ .4
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 : 13صفسخ   إخبثبد

 

 احلجم الشكل االسم
 ١شصغ ِغزؽ١ً لٍُ

 صغ١ش غ١ش ِٕزظُ  ٌؼجخ دة

 صغ١ش دائشح عبػخ

 وج١ش ِشثغ ٔبفزح

 صغ١ش ِغزؽ١ً اٌىزبة

 وج١ش ِغزؽ١ً اٌغجٛسح

  

 : 14صفسخ   إجابات

 .ال ٠ٕىغش  –خف١ف ، ٠ٕىغش  -خشت ، ثم١ً -(ِؼذْ)٠ٕغّش ، زذ٠ذ -٠ؽفٛ .1

 .٠ٕغّش : اٌسذ٠ذ  –٠ؽفٛ : اٌجالعز١ه ٚاٌخشت  .1

 : 15صفسخ   إجابات

3. 

 

 

 

: األجسام ، استخدم أجسام أخرى مثل زغت ٔٛع اٌّبدح اٌزٟ صٕؼذ ِٕٙب . 4
  .إسفنج  –منديل ورقي  –بسكوت 

 

 ٍُ عجٛسح ، ِّسبح عجٛسحل. 1  : 61صفسخ   إجابات

 لٍُ عجٛسح ، ِغؽشح ، ِّسبح اٌغجٛسح .3

 .غ١ش اٌّزشبثٙخ  األجسامٔؼُ  ، الخزالف وزٍخ  .4
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 : 71صفسخ   إخبثبد

 . األكوابزغت عؼخ  الرتفاعاتارخزٍف  .1

 

 

 : 81صفسخ   إجابات

 .لذ رخزٍف عؼزٙب  األكواب أشكالٔؼُ ، إرا اخزٍفذ  .3

 .ال ، ألْ اٌغٛائً ٌٙب ٔفظ اٌخبص١خ أٔٙب رأخز شىً اإلٔبء اٌزٞ رٛظغ ف١ٗ  .4

 : 91صفسخ   إجابات

 اإلخبثخ عٛف رخزٍف ثسغت ِب ٠عؼٗ اٌّؼٍُ فٟ األٚػ١خ اٌّشلّخ  .1

 

 

 

 

 

 

 : 31صفسخ   إجابات

 (ٍِغبء ) ٔبػّخ  –ؼش٠خ  –ِذٚسح  .1

 ال .3

 : 31صفسخ   إجابات

 .غ١شد ِٓ شىٍٗ  .4

 .، ال رزغ١ش .  أشىٍٗ  –ألؽؼٗ  –أسلمٗ  –أظغؽٗ   .6

 : 31صفسخ   إجابات

أصجر ٌٛٔٙب ) اٌمؽغ اٌّغؽبح ٌُ رزغ١ش ، اٌمؽغ غ١ش اٌّغؽبح رغ١شد رغ١ش و١ّ١بئٟ .1

 (غبِك 

 .، ال٠ّىٓ . اٌٙٛاء ٘ٛ اٌزٞ عجت اٌزغ١ش اٌى١ّ١بئٟ . 3

 : 33صفسخ   إجابات

 .رٕصٙش  –رصجر ١ٌٕخ  .1

                                     1 . 
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 (١ٌٕخ )عبئٍخ  إلى( صٍجخ )اٌشٛوالرٗ ِٓ خبِذح  ٚ الزبداٌسشاسح رغ١ش . 3

 

   : 34صفسخ   إجابات

                                 4. 

 

 

 .ألالَ ر٠ٍٛٓ شّؼ١خ رٕصٙش ثبٌسشاسح ،شّؼخ رٕصٙش ثبٌسشاسح ، ثٍح ٠زٚة ثبٌسشاسح . 5

 

 .1  : 35صفسخ   إجابات

                                  

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

   : 37صفسخ   إجابات

1. 

 

 

 

 

 رشبثٙذ فٟ ؼشق اٌزغ١ش. 1

 .اخزٍفذ فٟ رشر١ت ؼشق رغ١١ش اٌٛسلخ 

   : 38سخ  صف إجابات

 عُ ، ؼٛي ِغؽشح 31
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 . رض٠ذ اٌّغبفخ .1  : 39صفسخ   إجابات

 .ال ، رمؽغ ِغبفخ أوجش. رٕذفغ اٌغ١بسح ٔسٛٞ . 4                            

 
   : 41صفسخ   إجابات

 .أضالق لؽؼخ اٌخشت ػٍٝ ٚسلخ اٌصٕفشح اعزغشق صًِٕب أؼٛي . 4

                    

 .ِشجه اٌٛسق  –اٌّغّبس . 1:   41صفسخ   إجابات

 

 . رزشبثٗ فٟ إٔٙب ِصٕٛػخ ِٓ اٌسذ٠ذ. 4:   41صفسخ   إجابات

 

 ( .رخزٍف اإلخبثخ ثسغت لٛح اٌّغٕبؼ١ظ اٌّغزخذَ)ِشجىًب  15   .1:   44صفسخ   إجابات

 

 .4:   45صفسخ   إجابات

 

 ِشجه 11.       5
 

 

 

 ِشجه11اٌّشبثه ٚػذد٘ب  خزة خ١ّغ .1 ..ٔؼُ : أرٛلغ :  46صفسخ   إجابات

 .3:   47صفسخ   إجابات

 

 

 

 

 .ػٕذِب وبْ اٌىأط ثذْٚ ِبء : أرٛصً 

 .اٌغبص  –اٌجالعز١ه  –اٌٛسق  –اٌّبء 

 .فٟ اٌّىبْ اٌّشّظ  .1:   48صفسخ  إجابات

 .زشاسح (أوثش)ألٔٗ فٟ ِىبْ أػٍٝ  .3:   49صفسخ   إجابات

ٌُ رزغ١ش )اٌىأط ٔفظ زشاسح اٌغشفخ فٟ اٌّىبْ اٌّشّظ اٌىأط دافئ ، فٟ اٌظً . 4

 (زشاسرٗ 
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 . اٌزشثخ ألً زشاسح ٚٚػبء اٌٙٛاء أػٍٝ زشاسح ٚػبء .1:   51صفسخ  إجابات

3 . 

 

 

 

 

 .ٚػبء اٌزشثخ ألً دسخخ زشاسح ، اٌٛػبء اٌفبسؽ أػٍٝ دسخخ . 4

 

 .أسثػ اٌغٍه ثبٌّصجبذ ثُ ثأزذ ألؽبة اٌجؽبس٠خ  -1 .1:   51صفسخ  إجابات

أٌصك ؼشف اٌغٍه ثأزذ ألؽبة اٌجؽبس٠خ ثُ أٌفٗ زٛي  -1                                

أٌف عٍى١ٓ ثبٌّصجبذ ٚاصً وً  -3.اٌّصجبذ ٚأٌصك اٌّصجبذ فٛق لؽت اٌجؽبس٠خ 

 .اٌجؽبس٠خ  أؼشافعٍه ثأزذ 

 . األٌٚٝاٌفىشح اٌثب١ٔخ ٚاٌثبٌثخ ٔدسذ ٚفشٍذ اٌفىشح . 1

جؽبس٠خ ٚوٛٔذ دائشح ثؽشفٟ اٌ ٚاألعالناٌّصجبذ أظبء اٌّصجبذ ثؼذ أْ أٚصٍٕب . 3

 .وٙشثبئ١خ ، ٌُٚ رٕدر ز١ٓ أٚصٍٕب اٌّصجبذ ثؽشف ٚازذ ِٓ اٌجؽبس٠خ 

ِغ اٌّصجبذ أززبج إٌٝ عٍى١ٓ ٚثؽبس٠خ ٌزىْٛ دائشح  .4:   51صفسخ  إجابات

 .وٙشثبئ١خ 

 .رٕدزة دٚدح إٌّذ٠ً إٌٝ اٌّغؽشح   .1:   53صفسخ  إجابات

 .ٕبد وٙشثبئ١خ فٟ اٌّغؽشح خؼٍٙب ردزة دٚدح إٌّذ٠ً اٌذٌه وْٛ شس. 3

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 ٘زٖ اإلخبثبد لذ ٠ىْٛ ثؼعٙب غ١ش دل١ك

 ٚخذرُ أٞ خؽأ ٠ّىٕىُ اٌىزبثخ ثزٌه فٟ وإذا

 ِٕزذ٠بد ػفشاء اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ ٘زا اٌشاثػ
http://www.vb.3fra.net/ 

 

 مع امهتياتي لكم بالفائدة واالستمتاع مع
 مادة العلوم املطورة الشيقة 

 

 

 

 خذٚي دسخبد اٌسشاسح

 اٌّبء اٌزشثخ اٌٙٛاء

15 15 11 
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