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املقدمة
عزيزي الطالب:

يف �إطار التطوير امل�س��تمر للمناهج وبناء على متطلبات االمتحانات الدولية وا�ستعدا ًدا المتحان ،TIMSS

ج��اء هذا امللحق ليلبي حاجاتك من املعرفة واملهارات التي حتتاجها للح�ص��ول على �أف�ض��ل النتائج ولتكون
مناف�سا فعا ًال لأقرانك من طلبة العامل الذين يتقدمون لهذا االمتحان.
ً

يتك��ون هذا امللحق من جمموعة من الأ�س��ئلة تطرح على �ص��ورة ا�ستك�ش��اف ،ثم تط��رح عليها جمموعة من
الأ�س��ئلة وت�س��تطيع الت�أكد من �ص��حة �إجابتك عن هذه الأ�سئلة من معلمك ومناق�ش��ته ملعاجلة ما حتتاجه من
املعرفة واملهارات.

�أما بالن�س��بة لزمالئنا املعلمني فرنجو منهم احلر�ص على تنفيذ حمتوى هذا امللحق ب�ص��ورة تك�س��ب املتعلمني

املهارات الكافية والالزمة للو�ص��ول بهم �إلى م�س��تويات متقدمة يف امتحان  ،TIMSSوال بد من الإ�شارة
�إل��ى �أن��ه لي�س من ال�رضوري حل جميع التمارين مع الطلبة ،ولكن تُتا َب��ع �أعمال الطلبة يف باقي التمارين من

أي�ض��ا �إعطاء الطلبة الوقت الكايف للتفكري واملناق�شة واحلوار،
خالل تكليفات منزلية .كما نرجو من زمالئنا � ً

وتفعيل العمل التعاوين؛ لتحقيق �أف�ضل النتائج املرجوة.

ونرجو تقدمي نبذة عن بع�ض املوا�ضيع التي �سيتعرف �إليها الطالب يف الف�صل الثالث� ،أو املرحلة الالحقة .

دائما باقرتاح��ات امليدان الرتبوي
�آمل�ين �أن نكون قد وفقنا يف تقدمي املنا�س��ب والأف�ض��ل ،ونحن نرح��ب ً
ومالحظاته من �أجل التطوير الدائم يف امل�ستقبل.
وميكنكم التوا�صل معنا عرب القنوات الآتية:

•الربيد الإلكرتوين لإدارة املناهج uae.curr@gmail.com

•مركز ات�صال وزارة الرتبية والتعليم:

1 .1الربيد الإلكرتوين ccc.moe@moe.gov.ae
2 .2الهاتف املجاين 80051115
3 .3الفاك�س 04-2176006

•البوابة الإلكرتونية لوزارة الرتبية والتعليم http://www.moe.gov.ae

مع متنياتنا للجميع بالتوفيق
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فريق الإعداد
�إدارة املناهج

أح
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1
أحياء

D

C

A

B

جيدا،
ال�شكل �أعاله يو�ضح جمموعة من احليوانات الفقارية ،متعنه ً

ثم �أجب عن الأ�سئلة من (:)4 - 1
1

احليوان الذي ير�ضع �صغاره رمزه

...........

 2احليوانات التي تتميز بتغري درجة حرارة �أج�سامها وفقًا للبيئة
رموزها:
B،A
		
C،B
		

3

D،A
C،D

احليوان الذي ي�ضع بي�ضه يف املاء رمزه

...........

 4حيوان له حرا�شف ،وال ي�ستخدم �سوى رئتيه لتبادل الغازات
رمزه

5

...........

�أي ال�صفات الآتية يوجد فقط يف الطيور؟
�أج�سام حممية بق�شور
جلد ميت�ص الأك�سجني
غدد تفرز احلليب

5

ترقد على البي�ض

6

7

�أي من احليوانات التالية ال ي�ضع البي�ض؟
�أ .الثعابني.

ب .ال�سمادل.

ج .الن�سور.

د .اخلفا�ش.

يرتكب ج�سم العناكب من:
�أ.
ب.
ج.
د.

8

عدد الأرجل  ،2وعدد �أجزاء اجل�سم.
عدد الأرجل  ،4وعدد �أجزاء اجل�سم .2
عدد الأرجل  ،6وعدد �أجزاء اجل�سم.
عدد الأرجل  ،8وعدد �أجزاء اجل�سم .2

�أقر�أ الفقرة التالية ،ثم �أكمل اجلدول التايل:

يق�س��م العلماء الحيوانات �إلى مجموعتين كبيرتين ت�ض��م �إحدى المجموعتين
حيوانات لها عمود فقاري ت�سمى (الفقاريات) والأخرى لي�س لها عمود فقاري
ت�سمى (الالفقاريات).

�ص�� ّنف كل حيوان م��ن احليوانات التالية م��ع احليوان الذي ينتم��ي �إلى نف�س

املجموعة يف اجلدول التايل:

التم�ساح – الخفا�ش – العقرب – ال�صر�صور – الحوت – الب ّزاق – القملة
 الحباري  -ال�ضب – البطةالنحله ال�سحلية الع�صفورة
الأرنب العنكبوت القوقع
البطة
ال�رص�صور
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9

�أي ال�صور �أدناه ال متثل ح�رشة؟ برر �إجابتك.

.........................................................................................................................

 10اجل��دول التايل يب�ين �أرب��ع جمموعات من

احليوانات� ,إلى �أي جمموعة ينتمي الروبيان؟
(�ضع دائرة على احلرف ال�صحيح)

حيوانات
فقارية

حيوانات
برية

حيوانات
مائية

�أ

ب

حيوانات
الفقارية

ج

د

� 11أي جمموعة احليوانات �أدناه لي�س لها عمود فقاري؟
�أ.
ب.
ج.
د.

دودة الأر�ض ،الأفعى� ،أم الربيان.
العنكبوت ،املحار ،جنم البحر.
�أم الربيان ،الأفعى ،احل�صان.
املحار ،ال�سمكة ،دودة الأر�ض.

 12الفهود م�شرتكة يف النوع مع �أي من احليوانات الآتية؟
ب .احليتان.

�أ .التما�سيح.

د .ال�ضفادع.

ج .البطاريق.

7

احلية �إلى جمموعتني مدونة ح�س��ب اجلدول
 13قام �ش��خ�ص بفرز بع���ض الكائنات ّ
التايل:

املجموعة ( )Aاملجموعة ()B
الثعابني
الب�رش
الديدان
الذئاب
الأ�سماك
الذباب
احلية التي اعتمدها يف عملية الفرز؟
ما ال�صفات املميزة يف الكائنات ّ
�أ .الأرجل.

ج .العيون.

ب .اجللد.

د .اجلهاز الع�صبي.

� 14أي جمموعة من احليوانات التالية تعترب كلها من الزواحف؟
�أ.
ب.
ج.
د.

البطة – ال�سحلية – احلرباء.
الف�أر – الفرا�شة – ال�ضفدعة.
التم�ساح – الثعبان – ال�سلحفاة.
اخلفا�ش – الن�رس – الأرنب.

يعد من الأ�شياء غري احلية فقط؟
� 15أي مما يلي ُّ
�أ.
ب.
ج.
د.

الغيوم ،النار ،الرتبة.
النار ،الأنهار ،الأ�شجار.
الأنهار ،الطيور ،الأ�شجار.
الأ�شجار ،الديدان ،الغيوم.
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 16واحد مما يلي لي�س من �أعرا�ض مر�ض الأنفلونزا:
ب .العط�س.

�أ .احلمى.

د .طفح جلدي.

ج .ال�سعال.

جيدا قبل الأكل قد ي�سبب:
 17عدم غ�سيل اليدين ً
ب� .أمل يف الع�ضالت.

�أ� .ضيق يف التنف�س.

د� .ضعف النظر.

ج� .أمل يف املعدة.

 18ذهب حمد �إلى املدر�س��ة وهو م�ص��اب بالر�ش��ح ،وبعد ثالثة �أيام �أ�ص��يب
بع�ض طالب ال�ص��ف بالر�ش��ح والبع�ض الآخر مل ي�صب .ما ال�سبب الأكرث
قبو ًال ويف�رس ذلك؟

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

 19من الأمرا�ض التي تنتقل بني الأ�شخا�ص عرب اجلهاز التنف�سي مر�ض:
�أ .ارتفاع �ضغط الدم.
ج .الأنفلونزا.

ب .ال�سكري.
د .ال�صداع.

9

ي�رض التدخني اجل�سد بطرائق عديدة  .ما الع�ضو الذي يت�رضر �أكرث؟
ُّ 20
�أ .الكلية.

ج .الرئة.

ب .املعدة.

د .الكبد.

 21ما امليزة التي ال متلكها �إال الثدييات؟
�أ .عيون متيز الألوان.

ب .جلد ميت�ص الأك�سجني.

ج� .أج�ساد حتميها احلرا�شف.

د� .أج�سامها يغطيها �شعر.

 22مر���ض املالريا م��ن الأمرا�ض امل�س��توطنة حيث ينت�رش مبناط��ق معينة نتيجة
وجود نوع معني من احل�رشات الناقلة للمر�ض ،هو:
�أ .الذباب.

ب .النمل.

ج .البعو�ض.

د .القمل.

 23املر�ض املعدي يتميز بانتقال م�سبب املر�ض من:
�أ.
ب.
ج.
د.

�شخ�ص م�صاب �إلى �آخر م�صاب.
�شخ�ص م�صاب �إلى �آخر غري م�صاب.
�شخ�ص غري م�صاب �إلى �آخر م�صاب.
�شخ�ص غري م�صاب �إلى �آخر غري م�صاب.
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معد؟
� 24أي الأمرا�ض التالية ٍ
ب .الربو.

�أ .ال�رسطان.

د� .سوء التغذية.

ج .اجلدري.

 25ال�صورة املجاورة تعبرّ عن طفل يتطعم �ضد:
�أ.
ب.
ج.
د.

بع�ض الأمرا�ض املعدية.
بع�ض الأمرا�ض غري املعدية.
جميع الأمرا�ض املعدية وغري املعدية.
جميع الأمرا�ض غري املعدية.

ال�ش��كل التايل يبني جدو ًال للتطعيمات بدول��ة الإمارات العربية املتحدة ،متعنه

جيدا ،ثم �أجب عن الأ�سئلة (:)28 - 26
ً

نوع اللقاح

العمر بالشهر
بعد الوالدة مبا�رشة

 الدرن� -إلتهاب الكبد الفريو�سي الوبائي (جرعة �أولى)

نهاية ال�شهر ال ّثاين

 �شلل الأطفال والثالثي (جرعة �أولى)� -إلتهاب الكبد الفريو�سي الوبائي (جرعة ثانية)

الرابع
نهاية ال�شهر ّ

� -شلل الأطفال والثالثي (جرعة ثانية)

ال�ساد�س
نهاية ال�شهر ّ

 �شلل الأطفال والثالثي (جرعة ثالثة)� -إلتهاب الكبد الفريو�سي الوبائي (جرعة ثالثة)

نهاية ال�شهر ال ّثامن

 -احل�صبة

نهاية ال�شهر ()15

 -احل�صبة الأملانية والنكاف

نهاية ال�شهر ()18

� -شلل الأطفال والثالثي (جرعة رابعة)
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 26متى يبد�أ التطعيم �ضد مر�ض احل�صبة؟
.........................................................................................................................

 27كم عدد اجلرعات التي ي�أخذها الطفل ملر�ض التهاب الكبد الوبائي؟
.........................................................................................................................

� 28أكمل الر�س��م البياين الذي يو�ض��ح العالقة بني عمر الطفل بال�شهور وعدد
جرعات �شلل الأطفال التي �أخذها.

لقاح شلل األطفال
اجلرعة الرابعة
اجلرعة الثالثة
اجلرعة الثانية

العمر بال�شهور

اجلرعة الأولى
18

14

10

12

6

2

ع
األ
وال

2

علوم
األرض
والفضاء

 1كم ت�ستغرق الأر�ض لتدور حول ال�شم�س؟
ب� 24 .ساعة

�أ� 23 .ساعة

واحدا
د .يو ًما
ً

ج 365 .يو ًما

 2تدور الأر�ض حول ال�شم�س يف اجتاه ...
�أ.
ب.
ج.
د.

عقارب ال�ساعة.
عك�س عقارب ال�ساعة.
دائري.
ال�رشق �إلى الغرب.

 3يبني هذا اجلدول درجة احلرارة والهطول (املطر �أو الثلج) يف
�أربع مدن خمتلفة يف نف�س اليوم.

مدينة  Aمدينة  Bمدينة  Cمدينة D
درجة احلرارة الأدنى (˚)C

13

9

22

-12

درجة احلرارة الأعلى (˚)C

25

-1

30

-4

الهطول

0 cm

0 cm 2.5 cm 5 cm

�أي من هذه املدن يت�ساقط فيها الثلج؟
�أ .املدينة A

ب .املدينة B

ج .املدينة C

د .املدينة D
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 4القمر ال ينتج ال�ضوء ،ومع ذلك فهو ي�شع لي ً
ال ،لأنه ...
�أ.
ب.
ج.
د.

يعك�س ال�ضوء من ال�شم�س.
جدا.
يدور ب�رسعة عالية ً
مغطى بطبقة رقيقة من الثلج.
يحتوي على العديد من احلفر.

 5كل عام تتحرك الأر�ض مرة حول:
�أ .املريخ
ج .القمر

ب .ال�شم�س
د .جميع الكواكب الأخرى

 6يف بع�ض الأحيان ميكن �أن يكون هنالك ثلوج على قمم اجلبال يف حني �أن
الثلوج قد ان�صهرت عن الأجزاء ال�سفلية لهذه اجلبال ،ما �سبب ذلك؟

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

بدرا  .كم من الوقت �سيمر قبل اكتمال القمر القادم؟
 7ترى �شيخة القمر ً
�أ� .أ�سبوع واحد

ج� .شهر واحد

ب� .أ�سبوعان

د� .سنة واحدة

14

 8يف يوم حار ورطب يحتوي الهواء على الكثري من بخار املاء .ماذا يحدث
جدا؟
لبخار املاء يف الهواء عندما ي�صبح اجلو بار ًدا ً

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 9ما العامالن اللذان ي�سببان م ًعا قو�س قزح؟

ب .املطر و الثلج

�أ .ال�ضباب والغيوم

د� .أ�شعة ال�شم�س واملطر

ج .الغيوم واجلليد
 10

ُيظهر الر�سم �أعاله م�سار الأر�ض حول ال�شم�س وميل حمور الأر�ض� ،أي مما يلي

يحدث على الأر�ض نتيجة ميل حمور الأر�ض عن م�ستوى امل�سار؟
ب .الليل والنهار

�أ .الف�صول الأربعة

د .مناطق التوقيت

ج .ال�سنوات

15

 11يف ال�صورة �أعاله ،هناك �أمران خاطئان يف ظل الرجل ،ما هما؟
.................................................................................................................... -1
.................................................................................................................... -2

 12يف �أوقات خمتلفة من نهار م�ش��م�س يظهر ظل ال�شجرة ب�أطوال خمتلفة � .أي
ظهرا)؟
الأ�شكال التالية يظهر ظل ال�شجرة يف منت�صف النهار (ً 12

أ

ب

ج

د

هـ

 13تق��ع املدن ( )1و( )2و(� )3ش��مال امل��دن ( )4و( ،)5وكلها موجودة يف
ممطر
منطقة �س��هلية .كان الطق�س
ً
م�شم�س��ا يوم االثنني يف املدينة ( )1لكنه ٌ
وهبت رياح �شمالية يف جميع املدن.
يف املدينتني ( )2و(ّ .)3
الشمال

مدينة 1
مدينة 4

مدينة 2

مدينة 3
مدينة 5

الجنوب

16

�إذا بقيت الرياح الآتية من ال�شمال ُته ّب .فما الطق�س املحتمل يف املدينتني ()4

و( )5يوم الثالثاء؟
�أ.
ب.
ج.
د.

ممطرا يف كلتيهما.
ً
م�شم�سا يف كلتيهما.
ً
وممطرا يف املدينة (.)5
م�شم�سا يف املدينة ()4
ً
ً
وم�شم�سا يف املدينة (.)5
ممطرا يف املدينة ()4
ً
ً

�( 14أ) اكتب ف�صلني من ف�صول ال�سنة؟

الف�صل (:)1
الف�صل (:)2

......................................
......................................

واحدا بالطق�س بني الف�صلني اللذين ذكرتهما؟
(ب) اكتب اختال ًفا
ً

........................................................................................................................
........................................................................................................................

متيز ال�شم�س عن القمر؟
 15اكتب �إحدى االختالفات التي ّ
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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 16الحظ ال�شكل التايل ،ثم �أجب:
القطب الشمالي

الأر�ض مو�ضح عليها
القطب ال�شمايل
والقطب اجلنوبي
وخط اال�ستواء

خط االستواء

القطب الجنوبي

كم عدد �س��اعات النهار يف  21من يونيو يف كل من (القطب ال�شمايل ،وعند
خط اال�ستواء ،والقطب اجلنوبي)؟
أ�
ب
ج
د

القطب الشمالي

خط االستواء

القطب الجنوبي

0
12
24
24

12
12
12
12

0
12
0
24

 17عندما يكون الوقت لي ً
نهارا يف اجلزء الآخر.
ال يف جزء من العامل ،يكون ً
ما �سبب حدوث الليل والنهار على الأر�ض؟
�أ.
ب.
ج.
د.

دوران الأر�ض حول ال�شم�س.
دوران ال�شم�س حول الأر�ض.
دوران الأر�ض من ال�رشق للغرب.
دوران الأر�ض من الغرب لل�رشق.

18

ع
في

3

علوم
فيزيائية

 1ثالثة دوائر كهربائية مو�ص��لة كما يف ال�شكل ،ادر�سه و�أجب
عما يليه من �أ�سئلة:

مسطرة بالستيكية

قلم خشبي

خيط

•ما الدائرة التي �سي�ضيء فيها امل�صباح؟
�أ.
ب.
ج.
د.

دائرة اخل�شب.
دائرة اخليط.
دائرة م�سطرة البال�ستيك.
لن ي�ضيء امل�صباح يف كل الدوائر.

•لو �أردت ا�س��تبدال املواد ال�سابقة مبادة �أخرى .فما هي املادة
التي �ست�ستخدمها وملاذا؟

...................................................................................................

� 2أكمل خريطة املفاهيم التالية م�ستعي ًنا باملفردات التالية (احلديد،
الف�ضة ،الزجاج ,عازلة)
مو�صلة
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املواد ح�سب
تو�صيل الكهرباء

املطاط

 3يف �أي �إناء �سيتبخر املاء �أو ًال؟

أ

ب

ج

د

4

قا���س طالب درجة احلرارة با�س��تخدام الرثمومرت يف مكان�ين خمتلفني كما يف
ال�صورة ال�سابقة .ف�رس انخفا�ض درجة احلرارة يف املنطقة �أ�سفل ال�شجرة.

........................................................................................................................
........................................................................................................................

 5يرمي �سامل كرة من �أعلى الدرج فت�صل �إلى حمد الذي يقف �أ�سفل الدرج،
ما �أف�ضل تف�سري لزيادة �رسعة الكرة؟
�أ.
ب.
ج.
د.

قوة كهربائية ت�ؤثر فيها.
قوة اجلاذبية ت�ؤثر فيها.
قوة مغناطي�سية ت�ؤثر فيها.
قوة تنافر ت�ؤثر فيها.
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 6طالب يري��د �أن يدر�س �أبعاد املكعب ووزنه ،ف�أي م��ن الأدوات التالية
يحتاج �إليها؟

أ

ب

ج

د

 7ما حجم ال�سائل املوجود يف الأ�سطوانة املدرجة؟
�أ.
ب.
ج.
د.

43 mL
44 mL
45 mL
46 mL

40

40
30
20
10

 8اجلهاز املو�صل يف ال�شكل املقابل ي�ستخدم كـ:
�أ.
ب.
ج.
د.

50

50

مغناطي�س.
م�صدر لل�ضوء.
راديو.
م�صدر طاقة.

م�سمار حديد

بطارية
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 9الطول املوجي للموجة الظاهرة يف ال�صورة يكون من النقطة:
�أ.
ب.
ج.
د.

� Aإلى .C
� Aإلى .E
� Aإلى .D
� Aإلى .G

F

G

B

E

A

C

D

 10تك��ون طاقة احلركة للدراجة يف ال�ص��ورة املجاورة �أقرب لل�ص��فر عند
النقطة:
�أ.
ب.
ج.
د.

W

W
X
Y
Z

X

Y
Z

 11ت�أمل ال�شكل التايل ،و�أجب عما يليه من �أ�سئلة:
زيت

خ�شب

ملح

•�أي املواد ال�سابقة يذوب يف املاء؟
�أ .الزيت

ب .الرمل

ج .اخل�شب

د .امللح
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رمل

•�إذا مت مزج جميع املواد مع املاء ،و�ضح طريقة ف�صل كل منها؟
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

 12قوة اجلاذبية بني  1kgمن الر�ص��ا�ص والأر���ض  ..............قوة اجلاذبية بني
 6kgمن الر�صا�ص والأر�ض.
�أ.
ب.
ج.
د.

�أقل من .
ت�ساوي.
�أكرب من.
لي�س �أ ًّيا مما �سبق.

 13تختل��ف المواد ف��ي قدرتها على تو�ص��يل الح��رارة ،وتع ُّد المواد ال�ص��لبة
وخا�ص��ة الفلزات الأكثر كفاءة في تو�ص��يل الحرارة ويع��ود ذلك لوجود
الإلكترون��ات الحرة فيه��ا ،بينما الخ�ش��ب والزجاج والبال�س��تيك رديئة
التو�صيل للحرارة.

ال�ش��كل املجاور يظهر جتربة

A
B
C
D

لدرا�س��ة املو�ص��لية احلراري��ة

�ساق

كرة �شمع

لهب

للم��ادة حي��ث قي���س الزمن مواد خمتلفة
الالزم ل�س��قوط كرة ال�شمع امللت�صقة بال�ساق لأربع من املواد املختلفة ،واملنظم
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البياين الآتي يبني الزمن الالزم ل�س��قوط كرة ال�ش��مع عن كل �س��اقُّ � ،أي املواد
الأربع الأف�ضل يف التو�صيل احلراري؟
�أ.
ب.
ج.
د.

15

املادة A
املادة B
املادة C
املادة D

10
5
D

C

A

B

0

 14عندما مت�ش��ي عاري القدمني على الرخام يف �أر�ضية املنزل ت�شعر بالربودة،
بينما �إذا كانت مغطاة بال�سجاد ال ت�شعر بالربودة ،عالم يدل ذلك؟
�أ.
ب.
ج.
د.

ال�سجاد مو�صل جيد للحرارة.
الرخام مو�صل جيد للحرارة.
الرخام رديء التو�صيل للحرارة.
ال�سجاد و الرخام ال يو�صالن احلرارة.

 15تختلف المواد في قدرتها على تو�صيل التيار الكهربائي وتع ُّد الفلزات مثل
النحا���س والألمنيوم والحديد مو�ص�لات جيدة للتيار الكهربائي و�س��بب
ذلك وج��ود الإلكترون��ات الحرة فيها ،وبع���ض المحاليل مو�ص��لة للتيار
الكهربائي لوجود �أيونات ناتجة عن الأمالح الذائبة فيها.
يف ال�ش��كل املجاور
دائرتان كهربائيتان،

مو�صل Y
ملي �أمبري

�أميرت

بطارية
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مو�صل X
ملي �أمبري

�أميرت

بطارية

كل دائرة مكونة من بطارية و�أ�س�لاك تو�ص��يل �أميرت يقي�س �شدة التيار املار فيها
ويوجد يف كل دائرة مو�ص��ل� ،أي املو�صلني � Xأم � Yأف�ضل تو�صي ً
ال للكهرباء؟
وملاذا؟

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

 16يف ال�ش��كل الت��ايل دائرت��ان كهربائيت��ان،

رقم 1
مفتاح

عن��د غلق املفتاح ،يف �أي الدائرتني ي�ض��يء

امل�صباح؟ وملاذا؟

........................................................................
........................................................................

م�صباح

ماء
بطارية بحر
رقم 2
مفتاح

م�صباح

........................................................................
........................................................................

ماء
بطارية عذب

 17المخلوط يتك��ون من عدة مواد مختلفة مثل الماء والرمل وبرادة الحديد،
يمكن ف�ص��لها عن بع�ض��ها البع�ض بطرائ��ق فيزيائية مث��ل :الغربلة والتبخير
والتر�شيح والمغناطي�س.

يف اجلدول التايل جمموعة من املخاليط وطرائق لف�ص��لها� ،ضع ا�شارة ✓ �أ�سفل

الطريقة املنا�سبة لف�صل كل خملوط.

25

ماء وملح
رمل وبرادة حديد
ماء ورمل
�سكر و�أرز
ٌ
خملوط من املاء وامللح وبرادة احلديد واحل�ص��ا؟ كيف ميكن احل�صول
 18لديك
على امللح من هذا املخلوط؟

........................................................................................................................
........................................................................................................................

 19يعتمد الإن�س��ان في حياته على م�ص��ادر عدي��دة للطاقة منها م��ا هو دائم �أو
متجدد ومنها ما هو نا�ض��ب غير متجدد ،كما �أن هذه الم�صادر بع�ضها يع ُّد
م�صد ًرا نظيفًا للطاقة وبع�ضها الآخر �سبب في تلويث البيئة.

يف ال�شكل املجاور تطبيقان عمليان ال�ستثمار الطاقة الدائمة والنظيفة.
ما م�صدر الطاقة يف كل تطبيق؟ وماذا ي�ستفيد الإن�سان من التطبيق؟
التطبيق 1

م�صدر الطاقة:
اال�ستفادة:

خزان ماء �ساخن
�أنابيب زجاجية

.......................

.............................................................
.............................................................
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1

التطبيق 2

م�صدر الطاقة:
اال�ستفادة:

.......................

.............................................................
.............................................................

2

 20تح�ص��ل ظواهر طبيعية م�ألوفة ن�ش��اهدها كل يوم مثل الظالل ،وال�س��راب،
وقو���س قزح ل�س��لوك ال�ض��وء ،كم��ا �أن هناك ظواه��ر طبيعي��ة �أخرى مثل
ال�صدى تت�صل ب�سلوك ال�صوت.

يف ال�شكل املجاور ظاهرة طبيعية ت�سمى

غالبا ما ت�ش��اهد يف
قو�س املط��ر؛ لأنها ً
أي�ضا
النهار بعد �س��قوط املطر ،وتعرف � ً
با�س��م قو�س ق��زح ،ناجتة عن انك�س��ار

وحتلل �ضوء ال�شم�س.

اكت��ب �ألوان ال�ض��وء الت��ي يتكون منها

قو�س املطر.

........................................................................................................................
........................................................................................................................

ما لون ال�ضوء الأكرث انحرافا يف قو�س املطر؟
........................................................................................................................
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 21كثي��ر من الأجهزة تعمل بالطاقة الكهربائية؛ لتنتج �ص��و ًرا �أخرى من الطاقة
مثل ال�ضوء وال�صوت والحرارة والمغناطي�سية والميكانيكية والكيميائية.

يف ال�شكل املجاور �صورتان جلهازين يعمالن بالطاقة الكهربائية.
ما الطاقة الناجتة عن كل جهاز؟ دلل على �صحة �إجابتك.
اجلهاز 1

الطاقة الناجتة:
الدليل:

.......................

.............................................................
.............................................................

1

اجلهاز 2

الطاقة الناجتة:
الدليل:

.......................

.............................................................
.............................................................
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