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 .ماسبب تعاقب الليل والنهار ؟/  1س

ى . ( ساعة  42أي مرة كل ) كل يوم  ة  بسبب دوران األرض دورة كاملة حول محورها مريتعاقب الليل والنهار  / 1ج  هذه الدورةوتُسمَّ

 .دورة األرض اليومية        

 
 ــــــ  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  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .ماسبب حدوث الفصول األربعة ؟/  2س

 :تحدث الفصول األربعة  / 4ج

 .بسبب ميالن محور األرض  -1                

ى  .يوما  وربع يوم  563 أي مرة كل( يوم  563543 )وبسبب دوران األرض دورة كاملة حول الشمس مرة كل سنة  -4                  هذه وتُسمَّ

 .الدورة دورة األرض السنوية                     
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 .قم ِبَتسِمَيِتها  ًا ُمَبسََّطًا ألطوار القمر وارسم رمسماملقصود بأطوار القمر ؟ ثم /  3س

 .ل ظاهرية عديدة تسمى أطوار القمر يتغير شكل الجزء الُمَضاء من القمر أثناء دورانه حول األرض فنراه في أشكا/  5ج

    :لقمر هي لأطوار هناك عدة  *       
ل   األَ تَربِيع ال -5    األول ِهالَلال -4ُمَحاق   ال -1  األخيرِهالَل ال - 8خير   األتَربِيع ال -7   األحدب األخير  -6بَدر   ال -3  األحدب األول  -2وَّ
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  .برسٍم ُمَبسَّط ؟ ثم وضِّح ذلك ؟ خسوف القمر كيف حيدث /  4س

 .عندما تقع األرض بين الشمس والقمر ، َويَُمرُّ القمر في منطقة ظل األرض ، فيبدو لنا القمر معتما  يحدث خسوف القمر /  2ج
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 6من  2صفحة 

 

  .برسٍم ُمَبسَّط ؟ ؟ ثم وضِّح ذلك كسوف الشمس كيف حيدث /  5س

ويكون ظل القمر على األرض ، ويكون الكسوف كسوفا  ُكل ِيا  عندما يَحُجُب يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الشمس واألرض ، /  3ج

ا من الشمس فقط  ا إذا َحَجَب القمر ُجزء   .يكون الكسوف كسوفا  ُجزئِيا  فالقمر الشمس ُكلَّها ، أمَّ

 
 
 

 ــــــ  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  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .ما املقصود بالنظام الشمسي ؟/  6س

 يبلغ اتساع النظام الشمسي ماليين الكيلومترات وتقع ، هو عبارة عن الشمس وجميع األجرام التي تدور حولها  :النظام الشمسي /  6ج

 .الشمس في مركزه                    
 

 
 ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  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  

 

 .ِممَّ َيَتَكوَّن النظام الشمسي ؟/  7س

ن النظام الشمسي من  / 7ج  :يَتََكوَّ
 

 .وهي النجم الوحيد في النظام الشمسي  : الشمس  -1     
 

 وهي أصغر وأبرد من النجوم وهي تشبه القمر في أنها ال تضئ بل تعكس أشعة الشمس،  أجسام كروية تابعة للشمسوهي  : الكواكب -2     

                      :َحَسب قُربََها من الشمس  وهي بالتَّرتيبوعددها ثمانية كواكب ، التي تسقط عليها                        

َهَرة -4                                                                            . ُعَطاِرد  -1                       يخ -2  .    األَرض -5    .    الزُّ  .   الِمر ِ

 . نِْبتُون -8    . أُوَرانُوس -7     .      ُزَحل -6  . (وأقربها لألرض وهو أكبر الكواكب في النظام الشمسي )  الُمْشتَِري -3                      
                       

يخ إلى الشمس تسمى الكواكب الصخرية الكواكب األربعة األقرب*                        َهَرة و األَرض و الِمر ِ  . وهي ُعَطاِرد و الزُّ

ا الكواكب األربعة األبعد من الشمس تسمى الكواكب الغازية وهي*                         . الُمْشتَِري و ُزَحل و أُوَرانُوس و نِْبتُون أمَّ
 

 .واألقمار ال تصدر ضوءا  خاصا  بها بل تعكس ضوء الشمس ، أجرام سماوية تدور حول بعض الكواكب وهي  : األقمار -3     
 

 ( .لشُُّهب ك واازِ يَ النَّ  –الكويكبات  –المذنبات )  منهاهي أجسام صغيرة تدور حول الشمس و : أجرام أخرى -4     
 

 .انظر الشَّكل الذي يوضح أهم مكونات النظام الشمسي  47 - 46في الكتاب المدرسي صفحتي  ¤     
 

 
 ــــــ  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  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 . املادةَعدِّد َبعض ِصفات /   8س

فات من/  8ج  : المادةخصائص و ص ِّ

 .الَوزن  -8.     الَكثَافَة  -7.      الَحجم -6 .     الُكتلَة -3 .    المساحة  -2.      الطُّول والعرض -5.      الشَّكل -4.      اللَّون -1      

َواد تطفو على الماء وبَعُضها اآلخر ينغمر فيه  (واإلنِغَمار أالطَّفو )  -9        . بعض المَّ

َواد لديها قابِِليَّة لإِلنِجذَاب إِلى الِمْغنِاطيس  (الِمْغنَاِطيِسيَّة )  -11        وبَعُضها اآلخر ليس لديها قابِِليَّة لإِلنِجذَاب إِلى(  لَدَيَها ِمْغنَاِطيِسيَّة )بعض المَّ

   .   الِمْغنِاطيس                                  

َواد تُوِصُل الحرا (تَوِصيُل الحرارة )  -11        .رة وبَعُضها اآلخر ال تُوِصُل الحرارة بعض المَّ
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 6من  3صفحة 

 

 .ِلَمَواد ُمخَتِلَفة َعَمِليًا (  الَكَثاَفة والَوزنواحلجم ووالُكتَلة واملساحة كالطُّول ) ُقم ِبِقياس َبعض الِصفات   / 9س

 /   9ج

 

 ( نشاط َعَملي )  

 .في معمل العلوم َعَمِليا  مواد مختلفة لوأحجام وكثافات وأوزان وكتل أطَوال ومساحات يقوم الطالب بقياس  ¤ 
 

 

 ــــــ  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  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .تََّغيٌُّر ِفيزَياِئّي  املادة هوحالة تََّغيُّر  ُقم بإجراء جتربة َعَمِليَّة تستنتج من خالهلا أنَّ  / 11س

لبَةماء في الحالة الثَّلج هو الماء مادة من المواد ، /  11ج ل إلىعند تسخين الثلج ينصهر  الصُّ ، وعند تسخين الماء  ماء  في الحالة السائلة َويَتََحوَّ

ر  ل إلى بخار ماء أيْ السائل يتبخَّ ل إلى ، عندما يَْبُرد بخار الماء فإنه يتكثف   ماء في الحالة الغازية َوَيتََحوَّ ، وعند   ماء  في الحالة السائلةَويَتََحوَّ

د  تبريد الماء ل إلى السائل بدرجٍة كافية يَتََجمَّ لبَةَويَتََحوَّ  .   ماء  في الحالة الصُّ

 . جديدة بل بقي ماء  كما كان  وادلم ينتج عنه مألنه هو تَّغَيٌُّر فِيزيَائِي  حالة إلى أُخرى الماء من حالة تَّغَيُّر تَِّضح لنا أَنَّ من خالل هذه التجربة يَ 

   

 المادة هو تَّغَيٌُّر فِيزيَائِي  حالة يستنتج من خاللها أنَّ تَّغَيُّر في معمل العلوم بإجراء تجربة َعَمِليَّة  الطالبيقوم  ¤ (نشاط َعَملي ) 
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 .قارن بني التََّغيُّرات الِفيزَياِئيَّة و التََّغيُّرات الِكيمَياِئية للمادة ، مع ذكر أمثلة ِلُكٍل منهما  /  11س

  /  11ج
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 .دالئل حدوث التغري الكيميائي للمادة ؟ ُأذكربعض/   12س

 :من دالئل حدوث التغير الكيميائي للمادة /  14ج

 .مثل صدأ الحديد وفقدان الفضة لبريقها  تَغَيُّر لون المادة -1

ارة في الماء  من الغاز أو انبعاث رائحة أو سماع صوت فوران مشاهدة فقاعات -4  .مثل الصوت الذي نسمعه عندما نضع أحد األقراص الفَوَّ

 . المواد قد تَبُرد  فبعض المواد قد تَسُخن نتيجة  للتغير الكيميائي وبعض تَغَيُّر درجة حرارة المادة -5

 .الخشب مثل احتراق  انبعاث الضوء والحرارة من المادة -2
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 ِوحَدة الِقَياس أداة الِقَياس اليت نستخدمها ِصفة املادة

 (كم ) أو  كيلومتر (  م ) متر   أو  (دسم ) ديسمتر   أو(  سم ) سنتمتر  الِمسَطَرة أو الشَِّريط الِمتِري    الطول 

 الِمسَطَرة أو الشَِّريط الِمتِري   المساحة  

لحساب مساحة مادة مستطيلة الشكل نضرب * 

 طولها في عرضها 

 (    4دسم) أو   ديسمترمربع (    4سم) سنتمترمربع 

 ( 4كم) أو   كيلومترمربع (    4م) مترمربع   أو  

 (كجم ) كيلوجرام  أو  ( جم ) جرام  الميزان ذي الكفتين الكتله 

ج الحجم  ج أو الَكأس الُمدَرَّ  ( 5سم) سنتمتر مكع ب  ةاْلِمخبَار اْلُمدَرَّ

 ( 5سم/ جم ) سنتمتر مكع ب جرام لكل  تُحَسب الَكثَافَة بقسمة كتلة الجسم على حجمه*  الَكثَافَة 

نبركي  الميزان  الوزن  نيوتن ( النابضي) الزُّ

 التغيرات الكيميائية التغيرات الفيزيائية

بول  ،جديودة  موادةتغيور ال ينوتج عنوه  هوو:  التَّغَيُّر الفِّيزيَاائِّي  

 .تبقى المادة األصلية كما هَي 

  

تَغَيُّر حالة المادة من حالة   - أو تقطيعهاثَنُي الورقة : مثل 

ل الماء السائل إلى ثَلج مثل )  إلى أُخرى  ( تََحوُّ

يميَائِّي   هو تغير ينتج عنه مادة جديدة لهوا خصوائ   : التَّغَيُّر الكِّ

 .تختلف عن خصائ  المادة األصلية 

 

 طبخ الطعام   -صدأ الحديد  -احتراق الخشب  :مثل 

 .الَِّذي نَأُكلُه  الطعامعملية تَْحِليل وَهضم   - ةمَ اد األطعِ سَ فَ  -    
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 .ُكٍل منهما ؟ ميكن فصل ُمَكوِّناتوكيف  ،مع ذكر أمثلة ُلوط واحملُلول ما الفرق بني املخ/  13س

 /  15ج
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 .؟وم بفصل مكونات املخاليط التالية َعَمِليًا كيف  نق /  14س

 .  ((الرمل  ــ  خملوط املاء َو  احلليب لكس ِبــ  خملوط الكورن ِف  ُبَراَدة احلديد َمسحوق الَفحم َوخملوط ــ   خملوط امُلَكسََّرات   ــ  خملوط الَسَلَطة))  

 .بواسطة اليد  :ة طَ لَ مخلوط السَ  يُفَصل*   /  12ج

 .بواسطة اليد  :ات رَ سَّ كَ مخلوط المُ يُفَصل *            

 .باستخدام المغناطيس  :الحديد  ةادَ رَ بُ  حم وَ سحوق الفَ مَ مخلوط يُفَصل *            

 .المصفاة باستخدام : الحليب لكس بِّ مخلوط الكورن فِّ يُفَصل *            

 .الترسيب باستخدام طريقة  :الرمل مخلوط الماء وَ يُفَصل *            
 

      ( نشاط َعَملي )              

 .بتنفيذ هذه المهارة َعَمِليا  في معمل العلوم  الطالبيقوم  ¤             
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   ( .املوقع ، السرعة ، التسارع ): وضِّح العالقة بني القوَّة واحلركة ِمن حيث   / 15س

 :العالقة بين القوة والحركة  /  13ج

 ، وقفهاالقوة هي التي تَُسب ِب َحَركة األجسام الساكنة ، كما أن القوة تُغَي ِر من سرعة األجسام المتحركة وات ِجاه حركتها وقد تَُسب ِب ت  

ْفــــــع ةُ قُوَّ  -1:  اع القَُوى من أنو   ُك الشَّيَء بَِعيدا  َعن ِي  :الدَّ ةٌ تَُحر ِ  .ِهَي قُوَّ

ُك الشَّيَء فِي ات َِجاِهي  :السَّــحب ةُ قُوَّ  -2                          ةٌ تَُحر ِ  .ِهَي قُوَّ

بِّيَّة ةُ قُوَّ  -3                          ةٌ  :الجـاذِّ  . حتى لو لم تتالمس ، وتَسَحبُها بعضها نحو بعضاألَجسام تَُؤث ِر في ِهَي قُوَّ

ةٌ تُِعيق َحَرَكةَ األجسام أَو تُوقفها بسبب تالمس سطوح األجسام : االحتكاكةُ قُوَّ  -4                           . ِهَي قُوَّ

 

 .حالة الحركة تتغير َمَواقِعُها باستمرار في األجسام   

 .عندما يتغير موقع الجسم فإنه يكون قد تحرك  فنعرف أن األجسام تتحرك عندما ننظر إلى مواقعها ، :  الَموقِّع 

 .كل األجسام المتحركة لها سرعة ، والسرعة هي التَّغَيُّر في المسافة بمرور الزمن استخدام السرعة لوصف حركة األجسام ، فيُمكن :  السُّرَعة 

 .بزيادة القوة  التََّساُرعيزداد  .هو التَّغَيُّر في سرعة األجسام أو اتجاهها خالل فترة زمنية محددة :  التََّساُرع 
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 .ى امُلَؤثَِّرة يف حركة األجسام ؟أنواع الُقَو ما  / 16س

 : نوعينالقَُوى الُمَؤث َِّرة في حركة األجسام  /  16ج

ن وىـــقـال -1     للقوة األخرىمساوية  منهاقوة  وتكون كلُّ ، ي بعضها بعضا  لغِ ويُ ، مجموعة قوى تؤثر في جسم واحد هي  :ة ــــالُمتَّزِّ

            .و ُمعَاِكَسة لها في االتجاه في المقدار                                    

نة  القوى غيرُ  -2     .القوة الكبرى ويكون اتجاه الحركة في اتجاه . تُؤث ِر في الجسم وتسبب تغير حركتهقوى غير متساوية هي  :الُمتَّزِّ
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 المــــحلـــــول المخلــــــــوط

  بحيووو  ، مادتوووان أو أكثووور تختلطوووان معوووا  هوووو : المخلـــــــاااـوط 

  .األصلية  خصائصهاا على ممنه تحافظ كل  
 

وو: ل مثاا ووكَ المُ   -ة طَ لَ السَّ يمووات ترطيووب كرِ الَكثيووُر موون   -ات رَ سَّ

 .و الشَّامبو  الجلد
 

 .تحافظ المخاليط على خصائصها الكيميائية * 

 
 

نااااات المخلااااوط بالااااتخدام الخصااااائص يمكاااان فصاااال *  ِّ ُمَكو 

 : مثل  (الطُُّرق الفيزيائية ) الفيزيائية 

 ( .المغناطيس  التخدام  –  الترشيح  –  الترليب) 

ن ط مكوون مون موادتين أو أكثور ممتوزجتيمخلووهو  :المــــحلـــــول 

 .معا  امتزاجا  تاما  
 

 .محلول الملح   –ك ائِ بَ السَّ   -الشاي َشَراب  :ل مث

 
 

دة غيوور موجووودة فووي المووواد خصووائ  جديووالمحاليوول قوود تكتسووب * 

 .األصلية التي ُمِزجت منها 
 

 : بطرق مختلفة مثل  يمكن فصل أجزاء المحلول* 

  ( .ر يالتبخ  –التقطير )  
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 .ماهي احلرارة ؟ /  17س

 . األبردالجسم إلى  األسخنالجسم الحرارة تنتقل دائما  من ولطاقة الحرارية من جسم إلى آخر ، اهي انتقال  : الحرارة  / 17ج
                       
 ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  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  

 

 .؟ املواداحلرارة يف  كيف تنتقل /  18س

  : التاليةطرق ال بأََحد الموادالحرارة في  تنتقل  / 18ج

لبة التي تَسُخُن بالتوصيلينقل الحرارة  : التوصيل الحراري -1                                        . خالل المواد الصُّ

 . ينقل الحرارة خالل السوائل والغازات  : الحراري َحْملــــال -2                                      

 حتى تصل إلى األرض ،( الفراغ أو) الفضاء الحرارية في الشمس ينقل طاقة  : اع الحراريـاإلشع -3                                      

             .اإلشعاع الحراري اليحتاج إلى وسط مادي لنقل الطاقة الحرارية                                                                     
 

 ــــــ  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  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .ما الفرق بني الكهرباء السَّاكنة والتيار الكهربائي ؟  / 19س

 /  19ج

 

 ــــــ  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  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .بسيطة ُقم ِبَعَمل َنموذج لدائرة كهربائية ماهي الدَّاِئرة الكهربائية ؟ ُثمَّ /    21س

 

 .المدرسة الى وإحضار النموذج جاهزا   المنزلهذه المهارة َعَمِليا  في بتنفيذ  الطالبيقوم  ¤ ( نشاط َعَملي ) 
 

 التيــــار الكهربائي الكهــــرباء الساكنة

 : الكهــــرباء الساكنة 

 .هي تجمع الشحنات الكهربائية على سطح جسم ما 

 

 

 :من أشكال الكهرباء الساكنة 

 .أخراجها من النشافة الكهربائية  التصاق المالبس عند* 

 .التصاق المالبس عندما نَلبَُسها مباشرة بعد َكي َِها * 

 .فَرقَعَة خفيفة عند خلع المالبس الشُّعُور ب* 

اد دونَ *   الشُّعُور بِلَسعَة كهربائية خفيفة بعد المشي على السجَّ

  ثُمَّ ُمالَمَسة ِمقبَض الباب بسبب التفريغ الكهربائي ءِحذا   

 .  للكهرباء الساكنة    

 . التصاق البالون بالجدار بعد دلكه بقطعة من الصوف* 

 ويحدُث بسبب تفريغ الكهرباء الساِكنَة بين الغيوم : البَرق * 

 .واألرض    

 

  :التيــــار الكهربائي 

 موصلةبَر مادة هو سريان الشحنات الكهربائية عَ 

 .في َمَساٍر ُمغلَق 

 

 :من أشكال التيار الكهربائي 

 . اتيَّ ارِ طَّ البَ  * 

وهووو عبووارة عوون شووحنات كهربائيووة التيووار الكهربووائي  * 

ووموون  انحصوول عليهوو ئيووة حيوو  الكهرباتوليوود الطاقووة  ةمحطَّ

 حتوى تَِصولالشحنات الكهربائية عبر األسوالك هذه تتحرك 

 . منازلنافي جدران  الكهرباء الموجودة مقابس إلى

 

 / 41ج

 :  الدائرة الكهربائية

 .الكهربائي هي المسار الُمغلَق الذي يَسِري فيه التَّيَّار 

 الكهربائي في الدائرة الكهربائيةلكي يَسري التيار و

 يجب أن تكون الدائرة الكهربائية ُمغلَقَة 

 ( .أْي تكون جميع أجزائها ُمتَِّصلَة  معا  ) 

 

لِّتَكوين دائِّرة كهربائية بسيطة يَلَزم وجود ثالثة أجزاء * 

 : ألالية هي

 .مثل البطَّارية :  مصدر كهربائي -1

إلى مصدر    وهي الجهاز الذي يَحتاج :  ُمقاَوَمة -2

 .مثل المصباح أوالمروحة كهربائي لكي يَعمل 

يل -3 تنقُل الشحنات الكهربائية من :  ألالك تَوصِّ

 .المصدر وإليه 
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 ــــــ  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  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .ُثمَّ َعدِّد أشكاله ؟ماهو املغناطيس ؟   / 21س

 .  أو النيكل أو الكوبلتيجذب األجسام المصنوعة من الحديد ومصنوع من الحديد  جسمهو :  المغناطيس / 41ج

  الفرس   مغناطيس حدوة*                  U مغناطيس على شكل حرف * : أشكال المغناطيس          

  مغناطيسيقضيب *                                    ي  قِ لَ حَ مغناطيس *                                     

 
 ــــــ  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  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 . ماذا ُتَسمَّى املنطقة امُلحيطة باملغناطيس ؟ /  22س

ى  فيها آثار قوته المغناطيسية والتي تظهرالمنطقة المحيطة بالمغناطيس  /  44ج      .ال المغناطيسي جَ المَ تَُسمَّ

           
 ــــــ  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  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .بسيط ُقم ِبَعَمل َنموذج ملغناطيس كهربائي ماهو املغناطيس الكهربائي ؟ ُثمَّ  /  23س
 

 
 

 

 

 

 ــــــ 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

 

 

 

 

          

 

 

 

في أبسط صوره عبارةٌ  المغناطيس الكهربائي /  45ج

عن سلك ملفوف حول قَلب من الحديد يَُمرُّ فيه تيار 

 .كهربائي وينتج عن ذلك مجال مغناطيسي 

 

 

      ( نشاط َعَملي ) 

  المنزلبتنفيذ هذه المهارة َعَمِليا  في  الطالبيقوم  ¤

 .الى المدرسة  النموذج جاهزا  وإحضار 

 


