
 

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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 الفصل الدراسً الثانً  -ثانً متوسط  –أوراق عمل علوم 

 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن

 حزازٌات ( –وعائٌة  –معظم النباتات الالبذرٌة  ) الوعائٌة  -1

 بالسٌقان ( –باألبواغ  –تتكاثر النباتات الالبذرٌة ) بالبذور  -2

 الخشب ( –الجذور  –النسٌج الذي ٌنقل الماء فً النباتات الكبٌرة ) اللحاء  -3

 األنواع الحدٌثة ( –األنواع القدٌمة  –النباتات التً تنمو أوال فً البٌئات الجدٌدة ) األنواع الرائدة  -4

 الوعائٌة (  –الحزازٌات  –النباتات التً لها تراكٌب تنقل الماء ) الالوعائٌة  -5

 الكوبلت ( –الٌورانٌوم  –من العناصر التً تنشطر أنوٌة ذراتها منتجة طاقة هائلة ) النحاس  -6

 أكمل العبارات التالٌة 

 .............................................و   ............. ................................النباتات المغطاة البذور تصنف إلى  -1

 .............................................و   ............. ................................تصنف النباتات البذرٌة إلى مجموعتٌن رئٌستٌن هما  -2

 .............................................و    ....... ......................................و    ............. ................................طرائق انتقال الحرارة  -3

 .............................................إلى الجسم ............. ................................تنتقل الحرارة من الجسم  -4

 .............................................وتنكمش بــ  . ............................................تتمدد أغلب المواد بــ  -5

 المواد .............................................و    ............. ................................ٌعتمد مقٌاس الحرارة على  -6

 .............................................فً مقاٌٌس درجة الحرارة السائل األكثر شٌوعا  -7

 .............................................  والمقٌاس............. ................................أكثر مقاٌٌس درجة الحرارة استخداما المقٌاس -8

 .............................................عند  غلٌان الماء فً المقٌاس السلسٌوس -9

 موصالت ردٌئة . ............ ..............................كما أن العوازل  ...... ..................................الموصالت الجٌدة عوازل  11
 

 ( أمام العبارة الخاطئة        ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )     ضع عالمة )   

 (         وظٌف الحاء نقل الغذاء )    -1

 )            ( طاقة الرٌاح غٌر متجددة  -2

 )            ( ٌطلق على استثمار الرٌاح فً تولٌد الطاقة : الطاقة الكهرومائٌة  -3



 

 

 )            ( للطاقة النووٌة مخلفات خطٌرة  -4

 

 (          )   فهرنهاٌتً 273كلفن و  32ٌتجمد الماء عند  -5

 )            ( الجزٌئات المجاورة لها ٌحدث التوصٌل الحراري عندما تتصادم جزٌئات مادة ما مع  -6

 (        ٌعتمد التغٌر فً درجة حرارة جسم ما عند تسخٌنه على حرارته النوعٌة  )       -7

 (  ا وحرارته النوعٌة )   هناك تناسب طردي بٌن كمٌة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة جسم م -8

 )            ( تعد الثالجة آلة ناقلة للطاقة الحرارٌة  -9

 )            ( جزٌئات المواد فً حالة حركة مستمرة ما عدا المادة الصلبة  11

 )            (  المواد الصلبة تتمدد أكبر من السوائل -11

 )            (  درجة حرارة الجسم تعتمد على الطاقة الحركٌة لجمٌع جزٌئاته  -12

 )            (  تمكن العلماء من قٌاس الطاقة الحركٌة لكل جزيء من جزٌئات المادة على حدة  -13

 )            (  الدرجة الواحدة على مقٌاس كلفن تساوي درجة واحدة على مقٌاس سلسٌوس  -14

 )            ( ٌنتقل الدفء من المدفأة بالتوصٌل  -15

 )            ( انتقال الحرارة داخل المادة بحركة جزٌئاتها ٌسمى الحمل الحراري  16

 )            ( عند تسخٌن الماء على الموقد تنتقل الحرارة إلى جزٌئات الماء بالتوصٌل  -17

 )         ( لساخن ٌرتفع ألعلى نتٌجة تسخٌنه وٌهبط الباردنشعر بالنسمات على الشاطئ لن الهواء ا -18

 )            (  الهواء عازل جٌد -19

 اكتب المصطلح العلمً 

 . طاقة المٌاه الساقطة لتشغٌل مولدات الكهرباءالطاقة الناتجة عن استثمار (   ............................................. )   -1

ة لبقاء عناصر البٌئة المفٌدة التً خلقها هللا سبحانه وتعالى والضرورٌ(   .............................................)    -2
 المخلوقات الحٌة .

من المادة كـجــــــم  1مقدار الطاقة الحرارٌة الالزمة لرفع درجة حرارة (   .............................................)   -3
 لسٌوسٌة واحدة درجة س



 

 

ارتفاع فً درجة حرارة مٌاه األنهار أو البحار الناتج من إضافة ماء حار (   .............................................)   -4
 إلٌه

 آلة تحول الطاقة الحرارٌة إلى طاقة مٌكانٌكٌة (   .............................................)   -5

آلة تحتوي على حجرات احتراق داخلٌة ٌحترق فٌها الوقود وٌنتج حركة (   .............................................)   -6
 تتحول إلى شغل مفٌد 

 مجموع طاقتً الوضع والحركة لجمٌع جزٌئات الجسم (   .............................................)   -7

 مادة تنقل الطاقة الحرارٌة بسهولة(   .............................................)   -8

 مادة ال تنتقل الحرارة خاللها بسهولة (   .............................................)   -9

 أجب عن األسئلة التالٌة 

 علل : تنتقل الحرارة بالتوصٌل فً المواد الصلبة أكبر بكثٌر من السوائل والغازات  -1
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 لماذا تنتقل الطاقة الشمسٌة إلٌنا رغم وجود فضاء ؟  -2
..........................................................................................................................................................................................................................................

؟  ا ٌسخن الرمل أسرع من الماءلماذ -3
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 لماذا تنقل الفلزات الحرارة بسهولة ؟ -4
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 علل  -5

 ى فقاعات هوائٌة أو مسافات ملٌئة بالهواء .تحتوي معظم المواد العازلة عل
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

ف إلى النظام السلسٌوس  68حول درجة  -6
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

ً ٌوم صٌفً ، فما قٌمة هذه الدرجة على المقٌاس الفهرنهاٌتً ؟ س ف 57سجلت درجة الحرارة  -7
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 


