
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

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

                  https://almanahj.com/sa/5science                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/5science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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                                                                                                                                       الثانياالبتدائي  ــ  الفصل الدراسي  الخامس معارف ومهارات وقدرات مادة العلوم  ــ  الصف
 8من  1صفحة 

 

 
 ( .....  االبتدائي )  الخامس الصف      ..........................................................................................................  اسم الطالب :

 

ــ ـ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ     ــــــ  ـــــــ  ــــ
 

 هذين النوعين من درجة الحرارة والضغط الجوي في تكوينؤثر تكيف مالرياح العالمية ؟ وما الرياح المحلية ؟ و / 28س
 ؟.  الرياح 

  / 28ج
 هي رياح تهب باستمرار ولمسافات طويلة في اتجاهات معينة معروفة .  الرياح العالمية :

ا إلى تنشــا الرياح العالمية  ا الشــمخ تســوا الهواا موا المناطي المريخة ما تو ا ســتواا المر ما المناطي الخعيير فن  فيرتء  الهواا الســات
 افلى ويحل محل  الهواا الخارد .

 
 وفي اوقات معينة . ،هي رياح تنحصر في هخوبها فلى مجا ت محيودر المسامة  الرياح المحلية :

ل فنيما ترـسل الـشمخ اـتعتها تاا النهار إلى ا رت فتـسوا اليابـسة اـسرل ما المياي مما يىدت إلى تـسويا الهواا المامخ لها د فيتميد وتم  -
ن يـسمى  لمافت  ويرتء  إلى افلى د لذا يمل الضـطو الجوت فو  اليابـسة ن لايءا يما ن يـس خخا فينيف  الهواا الخارد ما الخحر ليحل محل الهواا الـساتا مـس

 يسيم الخحر .
ن والضـطو الجوت اقل د لذا تنوا لما - فت  اقل اما اثناا الليل فيخرد ـسا  ا رت فلى يحو اـسرل ما المياي فينوا الهواا المامخ للمياي المر دفًا

ن يسمى يسيم الخر .فيرتء  إلى افلى وينيف   ن يسيما  الهواا ما اليابسة في اتجاي المياي منويا
ن ما يسمى يسيم الوادت ويسيم الجخل . - ن في المناطي الجخلية منويا  لما يحيث ذلك ايضا
 

ــ ـــــــ  ـــــــ  ـــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ      ــــــــــــــ  ـــــــ     ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــ

 

 كَّل الغيوم ؟.ش  ت  كيف ت   فقرة ) أ ( /  29س
يسـوا ماا الخحر بءعل مرارر الشـمخ فتحمل يئيًات بوار الماا )وبوار الماا هو امي الطاتات المنوية للطاا الجوت ( إلى /  فمرر ) ا ( 29ج

 . ا فلى وتءمي مرارتها وتصخ  باردر  وتمل مرلة يئيًاتها وتتمارب د ثم  تتنمف فلى دقائي الطخار 
 فالطيوم هي فخارر فا قارات ماا صطيرر ييان تشخ  الخلورات المتجمير تتشنل فلى ارتءافات فالية وتخمى معلمة في الهواا لوءتها .

   
د أنواع الغيوم . ( / بفقرة )  29س  ع د ِّ
    -يعتمي تنل الطيوم فلى ا رتءال الذت تتشنل فنيي في الطاا الجوت : /  فمرر ) ب ( 29ج
 
ن ما بلورات متجمير ولها مواا غير محيدر هي غيوم بيـضاا تءيءة  الغيوم الريشيية :  -1 تـشخ  الريـشة تتـشنل فني افلى ارتءال د وتتـشنل غالخا

 . ( C° ) ( سºِسِلْسيُوس ) تتنوا فني درية مرارر صءر 
ــاة الغيوم الركامية : -2 ــنل فلى ارتءافات متوســ ــمينة تتشــ ت الماا د وتظهر بلوا رمادت او دالا وتتنوا ما قارا هي غيوم منءردر وســ

 ويحيث هذا فنيما تنوا قارات الماا لميءة ييان بحيث   تسم  بنءاذ اتعة الشمخ تالها .
ــة الغيوم الطبقيية : -3 ـــنل فلى ارتـءافات منوءضــ وتتنوا ما قارات الـماا د وتظهر بلوا رمادت او دالا  هي غيوم تتنوا ما طخـمات تتشــ

 رات الماا لميءة ييان بحيث   تسم  بنءاذ اتعة الشمخ تالها .ويحيث هذا فنيما تنوا قا

 هي غيوم تتشنل بالمرب ما سا  ا رت د ميث تنوا درية الحرارر منوءضة فيموم بوار الماا بتشنيلها .  الضباب :  -4
 

ــ ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ    ــ ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــ  ــ  ـــــــ  ــــ

 

ح على ماذا ت ُدل هذه الرموز . / على خريطة الطقس التي أمامك ، يوجد رموز تدل على متغيرات  30س  الطقس . وض ِّ

الفصل   vw الصف الخامس االبتدائي   vwمعارف ومهارات وقدرات مادة العلوم  
الدراسي الثاني
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 /  30ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ     ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــ

 

 / ماسبب حدوث العاصفة ؟. 31س
( في درية الحرارر ويســخة الرطوبة  موتلءتاا ) ات في تصــائصــهما  لتماا لتلتاا هوائيتاا موتلءتاا تصــادم او إ بســخبالعاصــءة   تحيث/  31ج

 اليافًة إلى ا فلى والنتلة الهوائية الخاردر إلى ا سءل ثم تمتئياا بشنل فاصف .فتنيف  النتلة الهوائية 
              

ــ ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ     ـــــــ  ــــ

 

د نوع العاصفة في كل صورة من الصور المعروضة أمامك .  32س د ِّ  / ح 
 /  32ج

                                  
 ) عاصفة رعدية  (                           ) عاصفة جليدية (                           ) عاصفة رملية (                   ) عاصفة ثلجية (                      

 
ــ ـ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ     ــــــ  ـــــــ  ــــ

 

 ؟.  المناخ / ماهو   33س
 .  طويلة هو متوسو الحالة الجوية في مناا ما تاا فترر تمنية  / المناخ /  33ج
 

ــ ـ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ     ــــــ  ـــــــ  ــــ

 

 / ماهي العوامل التي تؤث ِّر في المناخ ؟.  34س
 العوامل المىثرر في المناخ هي : /  34ج
 

 ضغط جوي مرتفع        
 

 ضغط جوي منخفض        
 

 الجوي قيمة الضغط  1008   

 جبهة هوائية باردة        

 جبهة هوائية حارة         
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 8من  3صفحة 

 . الساسل الجخلية -6    رتءال   اإل -5    الرياح   -4   ات المحيو   تيار  -3    ات المائية  ح  ا  س  مُ فا الُ  عيالخُ  -2  تاوط العرت    -1
 

ــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ     ــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــ

 

ف كالً من : المادة ،  35س ة .، العنصر فقرة ) أ ( / ع ر ِّ  الذَّرَّ
 فمرر ) ا ( / 35ج

 هي  ات تيا ل  لتلة ويشطل ميئان . ادة :ييالم *                           
   يمنا تجئئتها إلى مواد اصطر فا طريي التءافات النيميائية .يمية هو مادر  العنصر : *                           
ة :يييال *                             العنصر تحمل صءات  .هي اصطر ومير في  ذَّرَّ

 
 
ة ؟./  فقرة ) ب ( 35س  ماهي العالقة بين المادة والعنصر والذَّرَّ
مى فمرر ) ب ( /  35ج نصـل إلى وميات صـطير  العناصير الييميائيةتتنوا يمي  المواد ما وميات بنائية تـس ر ييان   د وفني تجئئة العناصـر ـس

 . الذرات  العادية تسمى هذي الوميات يستاي  تجئئتها بالار 
 
 والعناصر تتيون من ذرات .، المادة تتيون من عناصر أنَّ : العالقة بين المادة والعنصر والذرة هي  فنستنتج من ذلك أن* 
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ة ؟.  36س مَّ تتكون الذ رَّ  فقرة ) أ ( / مِّ
رتتنوا فمرر ) ا ( /  36ج  .( إلنترويات تيور موا النوار في فراغ يحتل معظم مجم الذرر )  و(  يوار ) : ما    الذ ر 

 
ة . قم  36س ة على الرسم .  بتسميةفقرة ) ب ( / أمامك رسم تخطيطي يوضح مكونات الذ رَّ  مكونات الذ رَّ
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ر فلى الرسم . ( / بفمرر )  36ج  يموم الاالب بتسمية منويات الذ ر 
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في تصنيف العناصر  (    77 – 76استخدم الجدول الدوري للعناصر ) الموضح في الكتاب المدرسي صفحتي /   37س
 التالية 

 :)فلزات وال فلزات وأشباه فلزات   (الى       

ــيلكون   –الحديد   الهيليوم  –الجيرمانيوم   –الذهب   –الفضــة   –الكربتون   –األلمونيوم    –اليود    –البورون  –الكلور    –الس
 النحاس  –لفلور ا –
اتهذه العناصر (  النحاس –الذهب  –الءضة  –ا لموييوم  –الحييي * )        / 37ج  . فِِلزَّ
 
اتال هذه العناصر  ( الءلور  –الهيليوم  –اليود  –النلور )  *                 . فِِلزَّ
 

اتأشباه اصر نهذه الع( الجيرماييوم  –الخوروا  –السيلنوا * )                  . فِِلزَّ
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ات و ال  38س ات  ال/ قارن بين خصائص الفِّلِّزَّ اتال و أشباه  فِّلِّزَّ  ؟.   فِّلِّزَّ
 /  38ج

ات ات   الِفِلزَّ ات الال فِِلزَّ  أشباه الِفِلزَّ

 
% ما العناصر النيميائية  75تشنل يحو 

د وهي مجموفة العناصر التي تم  في  
ما الجيوا وا وسو الجايب ا يسر 

 اليورت .
 أهم خصائصها : ❖
 معاا.الل   ▪
المابلية للتوصيل الحرارت  ▪

 والنهربائي .

 
المابلية للار  والسحب ولذلك   ▪

 يسهل تشنيلها .

 
تويي يمي  الءلئات في الحالة  ▪

الصلخة إ  الئئخي الذت يويي في 
 الحالة السائلة .

 
هي مجموفة العناصر التي تم  في 
 الجايب ا يما ما الجيوا اليورت .

 
 
 أهم خصائصها : ❖
 ليخ لها رييا.  ▪
ضعيءة التوصيل للحرارر وغير  ▪

 موصلة للنهرباا . 

 
غير قابلة إلفادر التشنيل بالار  او  ▪

ات الاوالسحب د   ةقابل ةالصلخ فِِلئ 
 للنسر.

تويي بحا ت موتلءة منها الصلب   ▪
لالنخريت ومنها السائل لالخروم 

ومنها الطات لا لسجيا 
 والهييروييا والنلور . 

 

 
بيا الءلئات   تم  هي مجموفة العناصر التي

، وسميت  في الجيوا اليورت والافلئات
لها تصائص بيا الءلئات باتخاي الءلئات  ا 

 . والافلئات
 أهم خصائصها : ❖
  معة .غير  ▪
اقل لءاار في توصيل الحرارر والنهرباا   ▪

لذلك تسمى تخ  موصلة ما الءلئات 
 .للتيار النهربائي والحرارر 

بصورر فامة فإيها تتميئ بوواص بيا  ▪
 الءلئية والافلئية . 

 
توتلف تءافاتها النيميائية فخعضها   ▪

يتءافل م  الءلئات و  يتءافل م   
فنخ الافلئات وبعضها اآلتر فلى 

 ذلك .
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ى   39س  ؟. عند تغير درجة الحرارة  ( الجليد ــــ    الجليد الجاف  ــــ    للماء )  التغير الذي يحدث / ماذا يُس مَّ
 . فيئيائي () تطير يُس م ى /  39ج
 

ــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ     ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــ

         

 / مالفرق بين التمدد الحراري واإلنكماش الحراري . مع ذكر أمثلة لكٍل منهما .  40س
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 /  40ج

 االنيماش الحراري التمدد الحراري

 تيادر مجم المادر يتيجة التطير في درية مرارتها  هوتعريفه : 
 

 حدوثه :كيفية 
فنيما ترتء  درية مرارر المادر تئداد مرلة الجئيًات المنوية 

 لها د ويئداد فيد التصادمات فيما بينها د لذا يئداد مجمها .
 

 تميد الءواصل في السنك الحيييية في فصل الصيف . :  مثل

 المادر يتيجة التطير في درية مرارتها .يمصاا مجم هو  تعريفه :
 

 حدوثه :كيفية 
فنيما تنوءض درية مرارر المادر فإا مرلة الجئيًات المنوية 

 لها تمل د ويمل فيد التصادمات فيما بينها لذا يمل مجمها .
 

  مرلة دقائي الهواا في الخالوا فني يمص درية مرارت .:  مثل
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كَّب ؟.ع  فقرة ) أ ( /  41س ف الُمر   •  ر ِّ
ل ب  41ج  فنصريا او المر .اتحاد هو مادر يمية تتالف ما : فمرر ) ا ( / الُمر 

 توتلف فا صءات العناصر المنوية لها .والمرلخات لها صءات وتصائص 
                
 

        
كَّب  خصائص أنَّ يوضح فقرة ) ب ( / أُذكر مثااًل  41س نة له .تختلف الُمر  ِّ  عن خصائص العناصر الُمك و 
ل ب وهو مل  الاعام ) للوريي الصوديوم ( فمرر ) ب ( / ممل  41ج                    الاعام د يتنوا ما ارتخاط مادتيا ) فنصريا (  فلىيضع  فادر ُمر 

 يتميئاا بالواورر هما الصوديوم والنلور .                        
 فنصر الصوديوم : مادر يمنا اا تحيث ايءجاران فني وضعها في الماا .                       
 ام .فنصر النلور : غات س                        
ل ب  )ولنا فنيما يتحياا تنتج مادر يييير                          .  ياصر العن تصائصفا  وتصائص  توتلف صءات وهو مل  الاعام الذت ( ُمر 
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 / أُكتب معادلة كيميائية توضح تكوين الماء .  42س
 /  42ج

          2H2              +           O2                        2H2O                
 يئيًيا ماا          يئتا السجيا                            يئيًيا هييروييا            
 
 
 
 على النحو التالي :أ قر  ت  معادلة تيوين الماء السابقة *    
 يتءافل يئيًاا ما الهييروييا م  يئتا وامي ما ا لسجيا لتنويا يئيًيا ما الماا .      
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 / أُذكر بعض عالمات حدوث التَّغ يُّر الكيميائي . 43س
 بعض فامات ميوث التطير النيميائي :/  43ج

 . تطير اللوا -1
 . تالة الخريي او الصيا (إويسمى التشوي  )  -2
 . تصافي الطاتات -3

 . تنويا الرواسب -4

  . تحرير الااقة فلى تنل ضوا او مرارر -5
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ح العالقة بينهما .   44س ض ِّ ف كالً من الشُّغل والطاقة . ثم و   / ع ر ِّ
 /  44ج

 هو المور المخذولة لتحريك يسم ما مسافة معينة .    :الشُّغل          
 المسافة المماوفة في اتجاي المور .  ×الشطل  =  المور                        

 وا ( ومير قياس الشطل هي ) ييوتا . م ( ويالي فليها اسم ) الجُ                       
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 هي المميرر فلى إيجات فمل ما .  : الطاقة         
 
 ا في  .ئ  و  تُ يسم ما  بي اا تنمل إلي  طاقة و:  الااقة ضرورية إليتاج الشطل د لني يخذا تطل فلى  العالقة بين الشغل و الطاقة **  
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د  بعض اآلالت البسيطة  /فقرة ) أ (   45س  . التي نستخدمها في حياتنا اليومية عد ِّ
   /فمرر ) ا (  45ج

 :  الرافعة
 تتنوا ما قضيب طويل ييور موا محور يسمى يماة ا رتنات

 
 : البيرة

 تتنوا ما فجلة محياها غائر يلتف مول  مخل او سلك 

 
 : الترس

 يتنوا ما فجلة مسننة متصلة بعجلة مسننة اترى 
  

 :) مسمار لولبي ( البرغي
 موا اساواية تّف مائل يلسا   وهو

  
              

 145وحتى صـفحة    138 من صـفحة  المدرسـي على الصـفحات    ككتابمن خالل الصـور الموضـحة ب   /فقرة )ب (   45س 
ف على نقطة االرتكاز  -ذراع القوة    -ذراع المقاومة    -القوة الناتجة    -) القوة المبذولة    اآلالت البسـيطة   بعض مكونات ت ع رَّ

 .قم باإلشارة إليها   ثُمَّ  ، (
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 فقرة ) أ ( / كيف ينشأ الصوت ؟. 46س
 ينشا الصوت يتيجة اهتئات يئيًات ا يسام فنيما تىثر فليها طاقة .فمرر ) ا ( /  46ج

 
ن فإي  يهتئ إلى ا مام وإلى الولف مما يىدت إلى  تحرك الوسو المحيو ب  وهو الهواا فيىدت ذلك إلى تمارب يئيًات فنيما يصير يسم ما صوتا

الهواا بعضها إلى بعض وما ثم ابتعادها مما يىدت إلى تنويا مناطي في الهواا تحتوت فيدان لخيران ما الجئيًات تسمى تضاغاات ومناطي 
ات فخر الهواا ماملة معها الااقة الصوتية . ولل منامة  اترى تحتوت فيدان قليان ما الجئيًات تسمى تولوات د تنتمل التضاغاات والتولو

 ما الهواا تتحرك إلى ا مام وإلى الولف إيما هي  تهتئ فمو د فالصوت   يحرك يئيًات الهواا ما مناا إلى آتر .
 

 الموية الصوتية : هي سلسلة التضاغاات والتولوات المنتملة تاا مادر ما .* 
 لتي تنتمل تالها الموية الصوتية . الوسو : هو المادر ا*    
 
 
 كيف ينتقل الصوت ؟ فقرة ) ب ( /  46س
  ( / بفمرر )  46ج

  ، ا الءضاا يتنوا ما فراغ ، الصوت  ينتمل في الءضاا 
 .  (  وسو لينتمل الصوت تال فيها والءراغ منامة  يويي فيها يئيًات مادر . ات   يويي ) 
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المواد الصلخة والسائلة والطاتية د وتنوا سرفة الصوت الخر ما يمنا في المواد الصلخة د واقل مايمنا في الطاتات د ويري  ينتمل الصوت فخر 
السخب في اتتاا سرفة الصوت في المواد وا وساط الموتلءة إلى اتتاا المسافات الءاصلة بيا يئيًاتها د وتنتمل الااقة الصوتية بسخب 

ما بعضها د وتتصادم بسرفة د لذلك تنمل الصوت بشنل سري  . اما الطاتات   ان المواد الصلخة يئيًاتها قريخة ييًات الوسو د فالتصادمات بيا يئي
 فتنوا المسافات بيا يئيًاتها لخيرر لذلك تنوا تصادماتها اقل وبالتالي تنوا سرفة ايتماا الصوت فيها اقل . 

  
لصــوت فمما يعمل الهواا اليافع فلى يمل الصــوت بســرفة الخر ما الهواا الخارد د  ا ســرفة تىثر ايضــا درية الحرارر في ســرفة ايتماا ا

 يئيًات الهواا اليافع الخر وفيد التصادمات المر  .
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 ؟. تحدث للصوت عند انتقاله/ ماهي التَّغ يُّرات التي  47س
 وساط والمواد المختلفة على نقل الصوت أو امتصاصه جسام واألتعمل األحيث  ،عند انتقال الصوت يحدث له بعض التَّغ يُّرات /  47ج

 . أو انعياسه          
  ، صلخة اوسائلة اوغاتية (ما إذا لايت  وذلك مسب يول المادر )ا يسام وا وساط والمواد الموتلءة توتلف سرفة ايتماا الصوت في  •

 لما اا درية الحرارر تىثرفي سرفة ايتماا الصوت .       
في  د ميث تتحوا الااقة الممتـصة إلى طاقة مرلية  : هو فملية يمل الااقة الـصوتية إلى ـسا  ما فني اتتءاا موية    امتـصاص الـصوت •

 او مرارية في ذلك السا  .

 صلب الخر ما طاقتها . ت الصوتية فنيما تصايم بسا  مستو: هو ارتياد المويا ايعناس الصوت •

 ات الصوتية .: تنرار سمال الصوت بسخب ايعناس الموي الصيى •

فني ميوث ايعناس للمويات الصـوتية فا ـسا  ما فإا يئا منها يحيث ل  امتصـاص د وتعتمي لمية هذا الجئا فلى طخيعة الـسا  .  •
 الصيى بنءخ فلو الصوت ا صلي . وّ لُ لذلك  ينوا فُ 
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 أُذكر بعض خصائص الضوء ./  48س
 : تصائص الضوا/   48ج

 تنل ما اتناا الااقة يحخ ب  بواساة العيا .الضوا هو  -1
 المصابي  النهربائية وغيرها .و مصادر الضوا : الشمخما  -2
 الضوا يسير بواوط مستميمة . -3

 ينتشر الضوا فلى تنل مويات لهرومطناطيسية . -4

 ميث تستاي  ا يتشار في الءراغ .مويات الضوا   تحتاج إلى وسو مادت  -5

ن يمير بحوالي  150يما  ضوا الشمخ مسافة تمير بحوالي  -6  دقائي . 8مليوا لم للوصوا إلى ا رت مستطرقا تمنا

ن بينما تمل ـسرفت  في ا وـساط المادية ممل  300000ينتـشر الـضوا بـسرفة لخيرر ييان ميث تمير ـسرفت  في الءراغ بحوالي  -7 لم / ث تمريخا
 واا والماا والئياج .اله
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ليَّة توضح انكسار الضوء وانعكاسه . 49س  / قم بتنفيذ تجربة ع م 
 /  49ج

 
 يييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 

ايحراا الضوا فا مساري د وهي ظاهرر طخيعية تحيث  هو: انيسار الضوء 
 ، ممل الهواا والماا .  مال  بيا وسايا تءافيا موتلءياللض وا فني ايت 

 
ن د    :التَّجِرب ة   ن ثُم  يموم بتعخًتة بالماا إلى يصء  تمريخا ء اف ا ن ت  اِييا ن ُتي  يُحِضر لاسا

لنا الملم ل ا ي  ُ منسور إلى  يخيوميث ثم يض  بياتل  قلم رصاص بشنل مائل د 
 يُس مي هذي الظاهرر اينسار الضوا . قاعتيا 

في الحميمة اا  الملم لم يننسر إلى قاعتيا ، الذت ميث هو اينسار الضوا  
 الساقو فلى الملم فني يماة التماا الهواا بالماا . 

 
لي (  : ) نشاط ع م 

ْوء . ¤  يقوم الطالب في معمل العلوم  بتنفيذ تجربة ح انِيس ار الضَّ ض ِ ِليَّة ت و   ع م 
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 هو ارتياد الضوا فا الساوح .انعياس الضوء : 
 

فنيما تنظر إلى المرآر المـستوية تـشاهي تيالك د الوياا هو ـصورر لمـصير الـضوا ـسخخ  ايعناس الـضوا فا ـسا  المرآر المـصموا د  التَّجِرب ة  :
 فمويات الضوا تنعنخ فا الساوح د لما ينعنخ الصوت .

لي (   :) نشاط ع م 
ْوء . ح انعياس الضَّ ض ِ ِليَّة في معمل العلوم  ت و   ¤  يقوم الطالب بتنفيذ تجربة ع م 
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