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 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  

 

 .؟ الرياح هذين النوعني من درجة احلرارة والضغط اجلوي يف تكوينؤثر تكيف مالرياح العاملية ؟ وما الرياح احمللية ؟ و / 82س

  / 82ج

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

ن إلا  تنشأ الرياح العالمية ألن الشمس تسخن الهواء حول المناطق القريبة من خط االستواء أكثر من المنااطق البعيا ع هناي فيرتااه الهاواء السااخ

 .أهل  ويحل محلي الهواء البارد 
 

 .وفي أوقات معينة  ،هي رياح تنحصر في هبوبها هل  مجاالت مح ودع المساحة  :الرياح المحلية 

فيتما د وتقال ، هن ما ترسل الشمس أشعتها خالل النهار إل  األرض فتسخن اليابسة أسرع من المياه مما يؤدي إل  تسخين الهواء المالمس لهاا  -

فين فه الهواء البارد من البحر ليحل محل الهواء الساخن مساببا  سسايما  لفيااا  يسام   لذا يقل الضغط الجوي فوق اليابسة، كثافتي ويرتاه إل  أهل  

 .سسيم البحر 

لذا تكون كثافتي أقل ، أما أثناء الليل فيبرد سفح األرض هل  سحو أسرع من المياه فيكون الهواء المالمس للمياه أكثر دفئا  والضغط الجوي أقل  -

 .ء من اليابسة في اتجاه المياه مكوسا  سسيما  يسم  سسيم البر فيرتاه إل  أهل  وين فه الهوا

 .كما يح ث ذلك أيضا  في المناطق الجبلية مكوسا  ما يسم  سسيم الوادي وسسيم الجبل  -
 

 ـــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .كَّل الغيوم ؟َشَتكيف َت ( / أ ) فقرة  82س

إلا  ( وبخار الماء هو اح  الغازات المكوسة للغالف الجاوي )يسخن ماء البحر باعل حرارع الشمس فتحمل جزيئات بخار الماء /  (أ ) فقرع  82ج

 .ثم  تتكثف هل  دقائق الغبار ، األهل  وتاق  حرارتها وتصبح باردع  وتقل حركة جزيئاتها وتتقارب 

 .هبارع هن قفرات ماء صغيرع ج ا  تشبي البلورات المتجم ع تتشكل هل  ارتااهات هالية وتبق  معلقة في الهواء لخاتها  فالغيوم هي

   

 .َعدِّد أنواع الغيوم  ( / ب) فقرة  82س

    -: يعتم  شكل الغيوم هل  االرتااع الذي تتشكل هن ه في الغالف الجوي /  (ب ) فقرع  82ج
 

وتتشكل غالبا  من بلورات متجما ع ، تشبي الريشة تتشكل هن  أهل  ارتااع ولها حواف غير مح دع هي غيوم بيضاء خاياة : الغيوم الريشية  -1

 . ( C° ) ( سº) ِسِلْسيُوس تتكون هن  درجة حرارع صار 

لاون رماادي أو داكان وتظهار ب، وتتكاون مان قفارات المااء  هاي غياوم منااردع وساميكة تتشاكل هلا  ارتااهاات متوسافة :الغيوم الركامية  -8

 .ويح ث هذا هن ما تكون قفرات الماء كثياة ج ا  بحيث ال تسمح بنااذ أشعة الشمس خاللها 

وتظهار بلاون رماادي أو داكان ، وتتكاون مان قفارات المااء  هي غيوم تتكون من طبقات تتشاكل هلا  ارتااهاات منخاضاة :الغيوم الطبقية  -3

 .ج ا  بحيث ال تسمح بنااذ أشعة الشمس خاللها ويح ث هذا هن ما تكون قفرات الماء كثياة 

 . حيث تكون درجة الحرارع منخاضة فيقوم بخار الماء بتشكيلها ، هي غيوم تتشكل بالقرب من سفح األرض  :الضباب   -4
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 .وضِّح على ماذا َتُدل هذه الرموز . الطقس اليت أمامك ، يوجد رموز تدل على متغريات الطقس  على خريطة/  03س
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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  

 

 .ماسبب حدوث العاصفة ؟/  03س

( فاي درجاة الحارارع وسسابة الرطوباة مختلاتاان أي ) فاي خصائصاهما لتقاء كتلتان هوائيتاان مختلاتاان تصادم أو إ بسببالعاصاة  تح ث/  31ج

 .الهوائية الباردع إل  األسال ثم تمتزجان بشكل هاصف فتن فه الكتلة الهوائية ال افئة إل  األهل  والكتلة 
              

 ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .َحدِّد نوع العاصفة يف كل صورة من الصور املعروضة أمامك /  08س

 /  38ج

                           
       

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

 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  

 

 .؟ املناخماهو /  00س

 . طويلة هو متوسط الحالة الجوية في مكان ما خالل فترع زمنية  / المناخ /  33ج
 

 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  

 

 .ماهي العوامل اليت تؤثِّر يف املناخ ؟/  03س

 :العوامل المؤثرع في المناخ هي /  34ج
 

 . السالسل الجبلية -6    رتااع   اإل -5    الرياح   -4   ات المحيط   تيار -3    ات المائية  ح  ف  س  مُ هن الُ  ع البُ  -8  خفوط العرض    -1
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  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  

 

 .الذَّرَّة ، العنصر املادة ، : َعرِّف كاًل من ( / أ ) فقرة  03س

 ( /أ ) فقرع  35ج

 .هي  أي شيء لي كتلة ويشغل حيزا   :ادة ــالم *                           

 .ال يمكن تجزئتها إل  مواد أصغر هن طريق التااهالت الكيميائية سقية هو مادع  :العنصر  *                           

ة ـــال *                             .هي أصغر وح ع في العنصر تحمل صااتي  :ذَّرَّ

 

 

 ضغط جوي مرتفع        

 

 ضغط جوي منخفض        

 

 الجوي قيمة الضغط  1008   

 جبهة هوائية باردة        

 حارةجبهة هوائية          
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 .العالقة بني املادة والعنصر والذَّرَّة ؟ماهي /  (ب ) فقرة  03س

ع جا ا  ال وهن  تجزئة العناصر سنصل إلا  وحا ات صاغير،  العناصر الكيميائيةتتكون جميه المواد من وح ات بنائية تسم  ( / ب ) فقرع  35ج

 . الذراتق العادية تسم  هذه الوح ات سستفيه تجزئتها بالفر
 

 .والعناصر تتكون من ذرات ، المادة تتكون من عناصر أنَّ : لمادة والعنصر والذرة هي العالقة بين ا فنستنتج من ذلك أن* 
 

 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  

 

 .ِممَّ تتكون الَذرَّة ؟( / أ ) فقرة  03س

عتتكون ( / أ ) فقرع  36ج  .( إلكتروسات ت ور حول النواع في فراغ يحتل معظم حجم الذرع )  و( سواع ) : من   الذ ر 

 

 .مكونات الَذرَّة على الرسم  بتسميةقم . أمامك رسم ختطيطي يوضح مكونات الَذرَّة ( / ب ) فقرة  03س

 
ع هل  الرسم  ( / ب) فقرع  36ج  .يقوم الفالب بتسمية مكوسات الذ ر 
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 يف تصنيف العناصر التالية (  33 – 33املوضح يف الكتاب املدرسي صفحيت ) استخدم اجلدول الدوري للعناصر /  03س

 :)فلزات وال فلزات وأشباه فلزات   (اىل       

 النحاس  –الفلور  –اهليليوم  –اجلريمانيوم  –الذهب  –الفضة  –الكربتون  –األملونيوم  –اليود  –البورون  –الكلور  –السيلكون  –احلديد 

اتهذه العناصر (  النحاس –الذهب  –الاضة  –األلموسيوم  –الح ي  * )        / 33ج  . فِِلزَّ
 

اتال هذه العناصر  ( الالور –الهيليوم  –اليود  –الكلور )  *                 . فِِلزَّ
 

اتأشباه اصر نهذه الع( الجيرماسيوم  –البورون  –السيلكون * )                  . فِِلزَّ
 

 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  

 

 .؟ ِفِلزَّاتالو أشباه  ِفِلزَّات  القارن بني خصائص الِفِلزَّات و ال/  02س

 /  32ج

ات ات   الِفِلزَّ ات الال فِِلزَّ  أشباه الِفِلزَّ
 

من العناصر الكيميائية % 35تشكل سحو 

وهي مجموهة العناصر التي تقه في ، 

من الج ول واألوسط الجاسب األيسر 

 .ال وري 

  أهم خصائصها: 

   معانالل. 

  القابلية للتوصيل الحراري

 .والكهربائي 

 

  القابلية للفرق والسحب ولذلك

 .يسهل تشكيلها 

 

  توج  جميه الالزات في الحالة

الزئبق الذي يوج  في الصلبة إال 

 .الحالة السائلة 

 

هي مجموهة العناصر التي تقه في 

 .الجاسب األيمن من الج ول ال وري 

 

 
  أهم خصائصها: 

 ليس لها رسين . 

  ضعياة التوصيل للحرارع وغير

 .موصلة للكهرباء 

 

  غير قابلة إلهادع التشكيل بالفرق أو

ات الالو، السحب   ةقابل ةالصلب فِِلز 

 .للكسر

  توج  بحاالت مختلاة منها الصلب

كالكبريت ومنها السائل كالبروم 

ومنها الغاز كاألكسجين 

 . والهي روجين والكلور 

 

 

بين الالزات  تقه هي مجموهة العناصر التي

، وسميت  في الج ول ال وري والالفلزات

لها خصائص بين الالزات بأشباه الالزات ألن 

 . والالفلزات

  أهم خصائصها: 

  المعة غير. 

  أقل كااءع في توصيل الحرارع والكهرباء

لذلك تسم  شبي موصلة من الالزات 

 .للتيار الكهربائي والحرارع 

  بصورع هامة فإسها تتميز بخواص بين

 .الالزية والالفلزية 

 

  تختلف تااهالتها الكيميائية فبعضها

يتااهل مه الالزات وال يتااهل مه 

الالفلزات وبعضها اآلخر هل  هكس 

 .ذلك 

 

 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  

 

 .؟عند تغري درجة احلرارة  ( اجلليد ــــ    اجلليد اجلاف ــــ   للماء ) التغري الذي حيدث ماذا ُيَسمَّى /  02س

 . (فيزيائي تغير ) يُس م   /  32ج
 

 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  

         

 .مع ذكر أمثلة لكٍل منهما . مالفرق بني التمدد احلراري واإلنكماش احلراري /  33س

 /  43ج

 االنكماش الحراري التمدد الحراري

 زيادع حجم المادع ستيجة التغير في درجة حرارتها  هو: تعريفه 
 

 :حدوثه كيفية 

هن ما ترتاه درجة حرارع المادع تزداد حركة الجزيئات المكوسة 

 .لذا يزداد حجمها ، ويزداد ه د التصادمات فيما بينها ، لها 
 

 .تم د الاواصل في السكك الح ي ية في فصل الصيف :  مثل

 .المادع ستيجة التغير في درجة حرارتها سقصان حجم هو  :تعريفه 
 

 :حدوثه كيفية 

هن ما تنخاض درجة حرارع المادع فإن حركة الجزيئات المكوسة 

 .ويقل ه د التصادمات فيما بينها لذا يقل حجمها ، لها تقل 
 

  .حركة دقائق الهواء في البالون هن  سقص درجة حرارتي:  مثل

 

 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  



 7من  5صفحة 

 

 •  .رِّف امُلَركَّب ؟َع( / أ ) فقرة  33س

ك ب ( / أ ) فقرع  41ج  .هنصرين أو أكثر اتحاد هو مادع سقية تتألف من : الُمر 

 .لها والمركبات لها صاات وخصائص تختلف هن صاات العناصر المكوسة 

                

 

        

 .عن خصائص العناصر امُلَكوِّنة له ختتلف امُلَركَّب  خصائصأنَّ يوضح ُأذكر مثااًل ( / ب ) فقرة  33س

ك ب وهو ( كلوري  الصوديوم ) ملح الفعام مثل ( / ب ) فقرع  41ج                    ( هنصرين ) يتكون من ارتباط مادتين ، الفعام  هل سضعي هادع ُمر 

 .يتميزان بالخفورع هما الصوديوم والكلور                         

 .مادع يمكن أن تح ث اساجارا  هن  وضعها في الماء : هنصر الصوديوم                        

 .غاز سام : هنصر الكلور                        

ك ب  )ولكن هن ما يتح ان تنتج مادع ج ي ع                          .  ينصرالعن خصائصهن  وخصائصي تختلف صااتيوهو ملح الفعام الذي ( ُمر 
    

 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  
 

 .ُأكتب معادلة كيميائية توضح تكوين املاء /  38س

 /  48ج

          2H2              +           O2                        2H2O                
 جزيئين ماء          جزيء اكسجين                            جزيئين هي روجين            
 
 

 

 :على النحو التالي أ قر  ت  معادلة تكوين الماء السابقة *    

 .يتااهل جزيئان من الهي روجين مه جزيء واح  من األكسجين لتكوين جزيئين من الماء       
 

 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  

 

 .ُأذكر بعض عالمات حدوث التََّغيُّر الكيميائي /  30س

 :بعض هالمات ح وث التغير الكيميائي /  43ج

 . تغير اللون -1

 . (زالة البريق أو الص أ إويسم  ) التشويي  -8

 . تصاه  الغازات -3

 . تكوين الرواسب -4

  . هل  شكل ضوء أو حرارعتحرير الفاقة  -5
 

 

 
 

 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  

 

 . ثم َوضِّح العالقة بينهما . َعرِّف كاًل من الشُّغل والطاقة /  33س

 /  44ج

 . هو القوع المبذولة لتحريك جسم ما مسافة معينة    :الشُّغل          

 .المسافة المقفوهة في اتجاه القوع   ×القوع  =  الشغل                        

 ( ول الجُ ) ويفلق هليها اسم ( م . سيوتن ) وح ع قياس الشغل هي                       

                                               

 .هي المق رع هل  إسجاز همل ما   : الطاقة         

 
 .ن فيي ز  خ  تُ جسم ما الب  أن تنقل إليي طاقة ولكي يبذل شغل هل  ، الفاقة ضرورية إلستاج الشغل :   العالقة بين الشغل و الطاقة **  
 

 
 

 

 
 

 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  

 



 7من  6صفحة 

 .اليت نستخدمها يف حياتنا اليومية عدِّد  بعض اآلالت البسيطة / ( أ ) فقرة  33س

  / ( أ ) فقرع  45ج

 : الرافعة
 تتكون من قضيب طويل ي ور حول محور يسم  سقفة االرتكاز

 

 : البكرة
 تتكون من هجلة محيفها غائر يلتف حولي حبل أو سلك

 

 : الترس
 يتكون من هجلة مسننة متصلة بعجلة مسننة أخرى

  

 :(مسمار لولبي )  البرغي
 حول أسفواسةتّف مائل يلسفح  وهو

  

              

اآلالت   بعض مكونات َتَعرَّف على 333وحتى صفحة  302 من صفحة املدرسي على الصفحات  ككتابمن خالل الصور املوضحة ب / ( ب )فقرة  33س 

 .قم باإلشارة إليها   ُثمَّ ، (نقطة االرتكاز  -ذراع القوة  -ذراع املقاومة  -القوة الناجتة  -القوة املبذولة )  البسيطة
 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  

 

 .كيف ينشأ الصوت ؟( / أ ) فقرة  33س

 .ينشأ الصوت ستيجة اهتزاز جزيئات األجسام هن ما تؤثر هليها طاقة ( / أ ) فقرع  46ج
 

الوسط المحيط بي وهو الهواء فيؤدي ذلك إل  تقارب جزيئات هن ما يص ر جسم ما صوتا  فإسي يهتز إل  األمام وإل  الخلف مما يؤدي إل  تحرك 

الهواء بعضها إل  بعض ومن ثم ابتعادها مما يؤدي إل  تكوين مناطق في الهواء تحتوي ه دا  كبيرا  من الجزيئات تسم  تضاغفات ومناطق 

وكل منفقة . بر الهواء حاملة معها الفاقة الصوتية تنتقل التضاغفات والتخلخالت ه، أخرى تحتوي ه دا  قليال  من الجزيئات تسم  تخلخالت 

 .فالصوت ال يحرك جزيئات الهواء من مكان إل  آخر ، من الهواء تتحرك إل  األمام وإل  الخلف إسما هي  تهتز فقط 
 

 .هي سلسلة التضاغفات والتخلخالت المنتقلة خالل مادع ما : الموجة الصوتية * 

 .نتقل خاللها الموجة الصوتية هو المادع التي ت: الوسط *    

 

 

 كيف ينتقل الصوت ؟( / ب ) فقرة  33س

  ( / ب) فقرع  46ج

  ،ألن الاضاء يتكون من فراغ ، الصوت الينتقل في الاضاء 

 . (  وسط لينتقل الصوت خالليفيها أي ال يوج  . والاراغ منفقة اليوج  فيها جزيئات مادع ) 

، وأقل مايمكن في الغازات ، وتكون سرهة الصوت أكبر ما يمكن في المواد الصلبة ، والسائلة والغازية ينتقل الصوت هبر المواد الصلبة 

وتنتقل الفاقة الصوتية ، ويرجه السبب في اختالف سرهة الصوت في المواد واألوساط المختلاة إل  اختالف المسافات الااصلة بين جزيئاتها 

. لذلك تنقل الصوت بشكل سريه ، وتتصادم بسرهة ، من بعضها  ا  لمواد الصلبة جزيئاتها قريبة ج اف، بسبب التصادمات بين جزيئات الوسط 

 .أما الغازات فتكون المسافات بين جزيئاتها كبيرع لذلك تكون تصادماتها أقل وبالتالي تكون سرهة استقال الصوت فيها أقل 

  

ألن سارهة ، ل الهاواء الا افع هلا  سقال الصاوت بسارهة أكبار مان الهاواء الباارد تؤثر أيضا درجة الحرارع في سرهة استقال الصوت فماثال يعما

 .جزيئات الهواء ال افع أكبر وه د التصادمات أكثر  
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــ  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  ـ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 



 7من  7صفحة 

 .؟ عند انتقالهحتدث للصوت ماهي التََّغيُّرات اليت /  33س

 وساط والمواد المختلفة على نقل الصوت أو امتصاصه جسام واألتعمل األحيث  ،عند انتقال الصوت يحدث له بعض التَّغ يُّرات /  43ج

 . أو انعكاسه          

  (صلبة أوسائلة أوغازية ما إذا كاست  )وذلك حسب سوع المادع األجسام واألوساط والمواد المختلاة تختلف سرهة استقال الصوت في ،  

 . كما أن درجة الحرارع تؤثرفي سرهة استقال الصوت       

 حيث تتحول الفاقة الممتصة إل  طاقة حركية ، فيي  هو هملية سقل الفاقة الصوتية إل  سفح ما هن  اختااء موجة  :  امتصاص الصوت

 .أو حرارية في ذلك السفح 

 صلب أكبر من طاقتها  الصوتية هن ما تصف م بسفح مستوت هو ارت اد الموجا:  اسعكاس الصوت. 

 تكرار سماع الصوت بسبب اسعكاس الموجات الصوتية :  الص ى. 

  وتعتم  كمية هذا الجزء هل  طبيعاة السافح ، هن  ح وث اسعكاس للموجات الصوتية هن سفح ما فإن جزء منها يح ث لي امتصاص .

 .ت األصلي الص ى بناس هلو الصو وّ لُ لذلك اليكون هُ 
 
 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  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  

 

 .ُأذكر بعض خصائص الضوء /  32س

 : خصائص الضوء/   42ج

 .شكل من أشكال الفاقة سحس بي بواسفة العين الضوء هو  -1

 .المصابيح الكهربائية وغيرها و الشمس: مصادر الضوء من  -8

 .مستقيمة الضوء يسير بخفوط  -3

 .ينتشر الضوء هل  شكل موجات كهرومغناطيسية  -4

 .موجات الضوء ال تحتاج إل  وسط مادي حيث تستفيه االستشار في الاراغ  -5

 .دقائق  2مليون كم للوصول إل  األرض مستغرقا زمنا  يق ر بحوالي  153يقفه ضوء الشمس مسافة تق ر بحوالي  -6

ث تقريبا  بينما تقل سرهتي في األوساط المادية مثل / كم  333333رهتي في الاراغ بحوالي ينتشر الضوء بسرهة كبيرع ج ا  حيث تق ر س -3

 .الهواء والماء والزجاج 
 

 ـــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  
 

 .نعكاسه قم بتنفيذ جتربة َعَمليَّة توضح انكسار الضوء وا/  32س

 /  42ج

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .هو ارت اد الضوء هن السفوح : انعكاس الضوء 
 

، الخيال هو صورع لمص ر الضوء سببي اسعكاس الضوء هن سفح المرآع المصاقول ، هن ما تنظر إل  المرآع المستوية تشاه  خيالك  :التَّجِرب ة  

 .كما ينعكس الصوت ، فموجات الضوء تنعكس هن السفوح 

لي )   :( نشاط ع م 

ْوء ¤   ح انعكاس الضَّ ض ِ ِليَّة في معمل العلوم  ت و   .يقوم الطالب بتنفيذ تجربة ع م 
 

  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

وهي ظاهرع طبيعية تح ث ، اسحراف الضوء هن مساره  هو: انكسار الضوء 

 .، مثل الهواء والماء  قالي بين وسفين شاافين مختلاينللض وء هن  است

 

اِجيا  ش ا اف ا  ثُم  سقوم بتعبئتة بالماء إل  سصاي تقريبا    :التَّجِرب ة   ، سُحِضر كأسا  ُزج 

أ س يُ مكسور إل   يب وحيث ، ثم سضه ب اخلي قلم رصاص بشكل مائل  لنا القلم ك 

 .سُس مي هذه الظاهرع اسكسار الضوء قفعتين 

ر الضوء في الحقيقة أن  القلم لم ينكسر إل  قفعتين ، الذي ح ث هو اسكسا

 .الساقط هل  القلم هن  سقفة التقاء الهواء بالماء 

 

لي )   : (نشاط ع م 

ْوء ¤   ح انِكس ار الضَّ ض ِ ِليَّة ت و   .يقوم الطالب في معمل العلوم  بتنفيذ تجربة ع م 

 


