الحقيبة التدريبية
علوم الصف الثالث االبتدائي
موهوبين

اٌطش٠ك إٌ ٝاٌّ٘ٛجخ

اٌفئخ اٌّغزٙذفخ
طالب الصف الثالث االبتدائً
إعداد
أ /عبدالرحٌم إبراهٌم علً دمحم
معلم الموهوبٌن بمدارس الخندق األهلٌة

إششاف
أ /دمحم الصباغ
رئٌس مركز التدرٌب

أ /طه حجازي
المشرف التنفٌذي لفصول الموهوبٌن
بالمدارس
للعام الدراسً  1439 / 1438هـ
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الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن المبعوث رحمة
للعالمٌن أما بعد :
العلم وسٌلة أساسٌة لرلً الشعوب التً تطمح للنهوض بكل نواحً الحٌاة فالعلم
طرٌك طوٌل ٌحتاج إلى الجهد والمثابرة و تنمٌة التفكٌر االبداعً ٌساعد كل
موهوب على صمل موهبته و االرتماء بها للوصول إلى ماٌطمح من مساعدة نفسه
و أسرته و المجتمع المحٌط به .
الموهوب ٌحتاج منا إلى دعم كبٌر لمساعدته لذلن فكرت كثٌرا فً المساهمة فً
االرتماء بالموهوب من خالل عمل حمٌبة تدرٌبٌة بعنوان ( الطرٌك إلى الموهبة )
ولسمتها إلى مجموعات متدرجة لطالب الصف الثالث االبتدائً وأرجو من هللا
لبول هذا العمل بنٌة مساعدة طالب المدٌنة المنورة لما ٌنفعهم فً الدنٌا و اآلخرة
وهللا الموفك .

عبدالرحٌم إبراهٌم علً دمحم
معلم الموهوبٌن بمدارس الخندق األهلٌة
ٌناٌر  2018م  /جمادى األولى 1438هـ
المدٌنة المنورة
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دلٌل البرنامج التدرٌبً
الطرٌك للموهبة
اسم البرنامج
المساهمة فً رفع كفاءة الطالب الموهوبٌن وتنمٌة لدراتهم
الهدف العام
اإلبداعٌة فً مادة العلوم للصف الثالث االبتدائً
 - 1الولوف على مستوى الطالب الموهوبٌن من خالل
الدورة المنفذة
- 2تدرٌب الطالب الموهوبٌن على بعض التجارب العملٌة
التً تنمً التفكٌر اإلبداعً
- 3تنمٌة مهارات التفكٌر النالد لدى الطالب الموهوبٌن
األهداف
التفصٌلٌة
- 4ممارسة استراتٌجٌات لتنمٌة حل المشكالت التً تواجه
الموهوب أثناء حل األسئلة التحصٌلٌة
- 5تزوٌد الموهوب بالمعلومات الهامة التً ٌحتاجها لرفع
مستواه التحصٌلً
- 6تمدٌم حلول وأفكار تتصف بالمرونة
ساعة واحدة
مدة البرنامج
طالب الصف الثالث االبتدائً (موهوبٌن )
المستهدفون
بادر بالحضور فً الموعد المحدد
شارن بفعالٌة فً تنفٌذ األنشطة التدرٌبٌة
شروط البرنامج :
استوعب المعلومات التً ٌمدمها المدرب
بادر بطرح األسئلة عند فتح باب االستفسارات
داتا شو ــ الحمٌبة التدرٌبٌة
الوسائل واألدوات
ألالم سبورة
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إسشبداد ٌٍّذسة :
أخً المدرب :
 1ـ تجهٌز مكان التدرٌب و المواد التدرٌبٌة الالزمة للتدرٌب
 -2توزٌع المتدربٌن فً جلسات النماش وورش التدرٌب على مجموعات
من (  3ـ  ) 5أشخاص وتعٌٌن ممرر أولائد لكل مجموعة
 -3توضٌح أهداف الجلسة ومنالشتها مع المتدربٌن وتحدٌد المهام وإعطاء
تعلٌمات واضحة بشأن تنظٌم داخل المجموعات وخارجها
 -4التمٌد بخطة تنفٌذ الجلسة
 -5إشران المتدربٌن فً المنالشات و التدرٌبات وفك خطة التدرٌب
 -6اإلشراف على تطبٌك التموٌم المبلً و البعدي
 -7االلتزام بزمن التدرٌب
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تعرٌف بالوحدة التدرٌبٌة
أما بعد :
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
أبنائً الطالب الموهوبٌن من الصف الثالث االبتدائً أود الترحٌب بكم فً
البداٌة وأحب ان أضع بٌن أٌدٌكم بعض التوضٌحات الهامة المتعلمة بمادة
العلوم فً هذه الوحدة التدرٌبٌة التً تنالش عدة موضعات هامة مثل
 -1المخلولات الحٌة وخصائصها
 -2عملٌة البناء الضوئً
 -3دورات حٌاة النباتات و الحٌوانات
 -4الخالٌا وكٌف تنتظم
 -5الموطن و األنظمة البٌئٌة
 -6الطمس وتملباته
 -7دورة الماء فً الطبٌعة
 -8المادة وحاالتها المختلفة
 -9الموى و الطالة
 -10التغٌرات الفٌزٌائٌة و الكٌمٌائٌة
 -11المخالٌط والمحالٌل
 -12المغناطٌسٌة والكهربائٌة
وسوف نتناول كل موضوع بالشرح المبسط و وضع أسئلة
موضوعٌة خاصة بكل موضوع
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المخلولات الحٌة
المخلولات الحٌة هً التً لها المدرة على المٌام بالوظائف الحٌوٌة مثل النمو و
التكاثر واالستجابة وتتفك جمٌع المخلولات الحٌة فً هذه الخصائص الرئٌسة
وتحتاج المخلولات الحٌة إلى الماء و الغازات والمكان المناسب و الغذاء لكً
تمارس حٌاتها .
- 1رغّ ٝاٌؼٍّ١خ اٌز ٟرغزط١غ ثٙب اٌّخٍٛلبد اٌؾ١خ إٔزبط أفشاد ِٓ إٌٛع ٔفغٗ
أ  -اٌجٕبء اٌؼٛئ ٟة -االعزغبثخ ط  -اٌزىبصش د  -إٌّٛ
 - 2أِّ ٞب ٠ ٍٟ٠غبػذ اٌّخٍٛلبد اٌؾ١خ ػٍ ٝإٌّ ٚ ٛاٌجمبء عٍّ١خ
د -اٌغزٚس
أ  -اٌغزاء ة  -اٌّأ ٜٚط -اٌج١ئخ
٠- 3غزغ١ت إٌجبد ػٓ ؽش٠ك
أ  -أؾٕبئٗ ٔؾِ ٛظذس اٌؼٛء
ط -اؽزفبظٗ ثبٌّبء

ة -رغط١خ ٔفغٗ ثبألص٘بس
د ّٖٛٔ -رؾذ اٌزشثخ

ِ- 4ب أّ٘١خ اٌّبدح اٌخؼشاء ف ٟاألٚساق
ة ٌ -زٛف١ش اٌغزاء  ٚاٌطبلخ ٌٍٕجبد
أ ٌ -زىبصش إٌجبد
د -الِزظبص اٌّبء ٚاٌّالػ اٌّؼذٔ١خ ِٓ اٌزشثخ
ط -إلٔزبط صبٔ ٟاوغ١ذ اٌىشثْٛ
- 5رخزٍف إٌجبربد ػٓ اٌؾٛ١أبد ف ٟأْ
ة -اٌؾٛ١أبد ال رغزط١غ طٕغ غزائٙب ثٕفغٙب
أ  -اٌؾٛ١أبد رؾزبط إٌ ٝغزاء
د -إٌجبربد رؾزبط إٌ ٝاٌّبء
ط -إٌجبربد رظٕغ غزاء٘ب ثٕفغٙب
ِّ ٞب  ِٓ ٍٟ٠اٌظفبد اٌّشزشوخ ث ٓ١اٌّخٍٛلبد اٌؾ١خ؟
 - 6أ ُّ
د -اٌؼٕب٠خ
أ  -اٌٛالدح ة -اٌزىبصش ط -اٌشػبػخ
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اٌجٕبء اٌؼٛئٟ
ػٍّّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئ ٟ٘ ٟإؽذ ٜاٌؼٍّّ١بد اٌؾّ٠ٛ١خ اٌؼشٚسّ٠خ اٌز ٟرؾذس ػٕذ إٌجبربد
ٚاٌطؾبٌت ٚاٌجىز١ش٠ب اٌخؼشاء اٌّضسلّخ؛ ؽ١ش إّٔٗ ثفؼً اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئّ١خ اٌّخزٍفخ
٠ز ُّ إٔزبط اٌّٛاد اٌغزائّ١خ اٌز٠ ٟغزخذِٙب إٌجبد ف ٟإٌٌّٚ ٛى ٟرؾذس ػٍّ١خ اٌجٕبء
اٌؼٛئ ٟالثذ ِٓ رٛافش ػٛء اٌشّظ ٚغبص صبٔ ٟاوغ١ذ اٌىشثٚ ْٛاٌّبء ٚاٌّبدح
اٌخؼشاء ٕ٠ٚزظ ػٕٙب األوغغٚ ٓ١اٌّبء  ٚاٌغٍىٛص .
ِ- 7ب اٌؼٍّ١خ اٌز ٟرغبػذ ِخٍٛلبد ؽ١خ ػٍ ٝطٕغ غزائٙب ثٕفغٙب
د  -إٌّ ٛد -إٌجبربد
أ  -اٌجٕبء اٌؼٛئ ٟة – االعزغبثخ ط -اٌزىبصش
- 8اٌزشو١ت اٌز٠ ٞغبػذ إٌجبد ػٍ ٝطٕغ غزائٗ ثٕفغٗ ٘ٛ
ط  -اٌغبق
ة -اٌٛسلخ
أ  -اٌض٘شح

د -اٌغزس

- 9رؾزبط إٌجبربد ف ٟػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئ ٟإٌٝ
ة -اٌغىش  ٚاألوغغ ٚ ٓ١ػٛء اٌشّظ
أ  -صبٔ ٟأوغ١ذ اٌىشثْٛ
د -صبٔ ٟأوغ١ذ اٌىشثٚ ْٛاٌّبء  ٚػٛء اٌشّظ
ط -اٌّبء ٚاألوغغ ٚ ٓ١اٌغىش
 - 10أصٕبء ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئ٠ ٟخشط إٌجبد غبص
ة -صبٔ ٟأوغ١ذ اٌىشث ْٛفمؾ
أ  -اٌ١ٙذسٚع ٓ١فمؾ
د -اٌ١ٙذسٚعٚ ٓ١صبٔ ٟأوغ١ذ اٌىشثْٛ
ط -األوغغ ٓ١فمؾ
 - 11األداح اٌز ٟرغزخذَ ف ٟرىج١ش األش١بء اٌظغ١شح ٟ٘
ط ــ اٌغّبػخ د -اٌؾبعٛة
ة -اٌّغٙش
أ ــ عٙبص اٌؼشع
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info@alkhandak.com
اٌٛٙارـف ( :عٕزشاي ( )8366055 -8366662اٌزغغ) 8363813 ً١فبوظ 8382085 - 8364088 :
e-mail :

الحقيبة التدريبية
علوم الصف الثالث االبتدائي
موهوبين

دٚساد ؽ١بح إٌجبربد  ٚاٌؾٛ١أبد
رظف دٚسح اٌؾ١بح و١ف رّٕ ٛاٌّخٍٛلبد اٌؾ١خ ٚرزىبصش ِ .ؼظُ إٌجبربد رِّٕٓ ٛ
اٌجزٚس  ،رخزٍف دٚساد ؽ١ب ٚاٌؾٛ١أبد ثؼؼٙب ػٓ ثؼغ فجؼغ اٌؾٛ١أبد ٠شجٗ
أث ٗ٠ٛػٕذِب ٌٛ٠ذ ٚثؼؼٙب ا٢خش ٠ىِ ْٛخزٍف .
 - 12اٌّشاؽً اٌزّ٠ ٟش ثٙب اٌّخٍٛق اٌؾ ٟف ٟؽ١برٗ رغّٝ
د -دٚسح اٌؾ١بح
ط -اٌج١ؼخ
ة -اٌزؾٛي
أ  -اٌجزسح
 - 13رزظف طغبس اٌغالؽف ٚاٌذعبط ثأٔٙب
ة -رؼزٕ ٟثظغبس٘ب
أ  -رجذأ ؽ١برٙب ثبٌج١ؼخ
د -رغزط١غ اٌؼ١ش ػٍ ٝاٌ١بثغخ ٚف ٟاٌّبء
ط٠ -غط ٟأعغبِٙب اٌش٠ش
ِ - 14ب اٌّشؽٍخ اٌضبٔ١خ ف ٟدٚسح ؽ١بح إٌؾٍخ
ط -اٌج١ؼخ
أ  -ؽششح ِىزٍّخ إٌّ ٛة -اٌ١شلخ

د -اٌؼزساء

 - 15أِّ ٞب ٠ ٍٟ٠غبػذ اٌض٘شح ػٍ ٝرى ٓ٠ٛاٌجزٚس
ة -اٌج٠ٛؼبد  ٚؽجٛة اٌٍمبػ
أ  -اٌغزٚس  ٚاٌغ١مبْ
د -اٌضّشح ٚاٌشؽ١ك
ط  -اٌغٕٚ ٓ١إٌجزخ اٌظغ١شح
 - 16رشو١ت أ ٚعضء ف ٟإٌجبد ِغؤٚي ػٓ اٌزىبصش
د -اٌغزس
ط -اٌٛسلخ
ة -اٌغبق
أ  -اٌض٘شح
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اٌخال٠ب ٚو١ف رٕزظُ
اٌخٍ١خ ٘ٚ ٟؽذح ثٕبء اٌّخٍٛق اٌؾٚ ٟاٌخال٠ب رغزّغ ٌزى ْٛإٌغ١ظ اٌز٠ ٞؤدٚ ٞظ١فخ ِؼٕ١خ
ٚوً ِخٍٛق ؽ٠ ٟزى ِٓ ْٛخٍ١خ ٚاؽذح أ ٚأوضش ؽزٔ ٝظً إٌ ٝوبئٓ ؽِ ٟزىبًِ
 - 17اٌزشر١ت اٌظؾ١ؼ ٌّغز٠ٛبد رٕظ ُ١اٌخال٠ب داخً اٌّخٍٛق اٌؾٟ
أ ٔ -غ١ظ ــ ػؼ ٛــ خٍ١خ ــ عٙبص ــ وبئٓ ؽٟ
ة  -خٍ١خ ــ ٔغ١ظ ــ ػؼ ٛــ عٙبص ــ وبئٓ ؽٟ
ط -خٍ١خ ــ ٔغ١ظ ــ عٙبص ــ ػؼ ٛــ وبئٓ ؽٟ
د -خٍ١خ ــ ٔغ١ظ ــ وبئٓ ؽ ٟــ ػؼ ٛــ عٙبص
 - 18اٌزشر١ت اٌظؾ١ؼ ٌذٚسح ؽ١بح اٌفشاشخ
أ  -ث١ؼخ صُ ٠شلخ صُ فشاشخ صُ ػزساء
ة  -ث١ؼخ صُ ٠شلخ صُ ػزساء صُ فشاشخ
ط  -ث١ؼخ صُ ػزساء صُ ٠شلخ صُ فشاشخ
د٠ -شلخ صُ ث١ؼخ صُ ػزساء صُ فشاشخ
ِ - 19ب اٌغضء اٌزٛ٠ ٞعذ ف ٟاٌخٍ١خ إٌجبر١خ ٚال ٛ٠عذ ف ٟاٌخٍ١خ اٌؾٛ١أ١خ
أ  -اٌغشبء اٌجالصِ ٟة -إٌٛاح ط -اٌغ١زٛثالصَ د -اٌجالعز١ذاد اٌخؼشاء
٠ - 20غبػذ اٌزؼشق ػٍ ٝؽفع دسعخ ؽشاسح اٌغغُ صبثزخ ػٕذ
أ 37 -ع١ٍ١ض٠خ ة 38 -ع١ٍ١ض٠خ ط 40 -ع١ٍ١ض٠خ د 100 -عٍ١ض٠خ
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 - 21رغّ ٝاٌؼؼالد اٌّشرجطخ ثبٌؼظبَ اٌؼؼالد
د -اٌغٍذ٠خ
ط -اٌ١ٙىٍ١خ
اٌٍّغبء ة -اٌمٍج١خ
 - 22عّ١غ اٌطٛ١س  ٚاٌضذ١٠بد
أ ٌٙ -ب ػّٛد فمبسٚ ٞرٕزظ اٌؾٍ١ت
ة  -رج١غ ٌٙٚب ػّٛد فمشٞ
ط ٌٙ -ب ػّٛد فمش ٚ ٞرشػ ٝطغبس٘ب
د -رج١غ  ٚرشػ ٝطغبس٘ب
 - 23أ ٞاٌؼجبساد رؼُ ِغّٛػخ ٚاؽذح ِٓ اٌؾٛ١أبد
أ  -اٌذة  ٚاٌمؾ  ٚاٌغّىخ
ة -اٌزّغبػ  ٚعّه اٌغٍّ ٚ ْٛاٌغٍؾفبح
ط -اٌخٕفغبء  ٚإٌٍّخ  ٚاٌغٕذة
د  -اٌجطخ  ٚاٌؾجبس  ٚاٌغؾٍ١خ
اٌّٛؽٓ ٚاألٔظّخ اٌج١ئ١خ
اٌّخٍٛلبد اٌؾ١خ رزفبػً ِغ األش١بء اٌغ١ش ؽ١خ ٚرغزف١ذ ِٕٙب ِىٔٛخ أٔظّخ ث١ئ١خ ِخزٍفخ
رظٙش ِٓ خالٌٙب عالعً  ٚشجىبد غزائ١خ رٛػؼ و١ف رؼزّذ اٌّخٍٛلبد اٌؾ١خ ثؼؼٙب
ػٍ ٝثؼغ .
ِ - 24ب اٌز٠ ٞغبػذ اٌغًّ ػٍ ٝاالٔذِبط  ٚاٌزخف ٟف ٟاٌج١ئخ
د -عٕبِٗ
ط -خفـٗ
أ ٚ ٌْٛ -ثشٖ ة -شفزٗ اٌّشمٛلخ
 - 25أِّ ٞب ّ٠ ٍٟ٠ضً اٌزشر١ت اٌظؾ١ؼ ٌّىٔٛبد عٍغٍخ غزائ١خ ِٓ األٚي إٌ ٝاٌزبٌٟ
ة – ِؾًٍ صُ ِغزٍٙه صُ ِٕزظ
أ ِ -غزٍٙه صُ ِؾًٍ صُ ِٕزظ
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طِ -غزٍٙه صُ ِٕزظ صُ ِؾًٍ

دِٕ -زظ صُ ِغزٍٙه صُ ِؾًٍ

 - 26أ ٞاألش١بء اٌزبٌ١خ ُ٠ؼذ رى١فب عٍٛو١ب
أ  -اٌشٛن ٌٕجبد اٌظجبس ة -اٌخف ٌٍغًّ

ط٘ -غشح االعّبن د -اٌؼٕ١بْ ٌٍجِٛخ

 - 27رزى١ف ثؼغ إٌجبربد اٌّبئ١خ ٌٍؼ١ش ف ٟاٌّؾ١ؾ ثــ
ة -األو١بط اٌٛٙائ١خ
أ  -اٌغزٚس اٌطٍ٠ٛخ
د -األٚساق اإلثش٠خ
اٌغ١مبْ اٌغّى١خ
ِ - 28برا ٠ؾذس إرا ٔمٍذ األسأت ِٓ اٌج١ئخ اٌز ٟرؼ١ش فٙ١ب
ة -ع١زٛافش ٌٍؼمجبْ غزاء أوضش
أ  -ع١زٛافش ٌألسأت ِٛاؽٓ ػ١ش أوضش
د -عزخزف ٟاألػشبة
ط -ع١زٛافش ٌٍضؼبث ٓ١غزاء ألً
ِ - 29ب أفؼً خبط١خ عبػذد اٌذة اٌمطج ٟػٍ ٝاٌؼ١ش ف ٟإٌّطمخ اٌمطج١خ
أ  -اٌفش ٚاٌغّ١ه ة -اٌؼ ْٛ١اٌؾبدح ط -اٌٍ ْٛاألث١غ د -األعٕبْ اٌؾبدح
٠ - 30زغّغ اٌغزاء غ١ش اٌّٙؼ َٛفٟ
أ  -اٌّؼذح ة -األِؼبء اٌذل١مخ ط -األِؼبء اٌغٍ١ظخ د -االصٕب ػشش
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اٌطمظ ٚرمٍجبرٗ
اٌطمظ ؽبٌخ اٌغ ٛفِ ٟىبْ ِؼ ٓ١خالي  َٛ٠أ ٚػذح أ٠بَ ٠ٚؾزبط إٌ ٝػذح ػٕبطش ِٕٙب
اٌؼغؾ اٌغٚ ٞٛاٌش٠بػ ٚاٌٙطٛي ٚدسعخ اٌؾشاسح .
اٌطمظ اٌمبع٠ ٟجذأ ػبدح ثش٠بػ أ ٚأِطبس خف١فخ  ِٓٚأٔٛاع اٌطمظ اٌمبع ٟاٌؼٛاطف
اٌشٍِ١خ ٚاٌشػذ٠خ ٚاٌضٍغ١خ  ٚوزٌه اإلػظبس اٌؾٍض ٚ ٟٔٚاٌمّؼٟ
 - 31ػٕذِب رى ْٛدسعخ اٌؾشاسح ٠ .........ى َٛ٠ ْٛع١ذ ٌٍغجبؽخ
د10 -
ط30 -
ة 16 -
أ  -طفش
 - 32أ ٞأٛاع اٌطمظ اٌمبع١خ اٌزبٌ١خ رؾذس ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ
ة -اإلػظبس اٌمّؼٟ
أ  -اٌؼٛاطف اٌشٍِ١خ
د -اإلػظبس اٌؾٍضٟٔٚ
ط  -اٌؼٛاطف اٌضٍغ١خ
 ِٓ - 33أشىبي اٌّبء اٌّزغبلؾ ِٓ اٌغالف اٌغ ٞٛػٍ ٝاألسع
ة -اٌضٍظ  ،اٌّطش  ،اٌش٠بػ
أ  -اٌجشد  ،اٌضٍظ  ،اٌّطش
د -اٌجشد  ،اٌضٍظ  ،اٌطمظ
ط -اٌطمظ  ،اٌّطش  ،اٌجشد

 - 34رزفبٚد وّ١خ اٌطبلخ اٌشّغ١خ اٌز ٟرغمؾ ػٍ ٝاألسع ف ٟأِبوٓ ِخزٍفخ ثغجت
ة١ِ -الْ ِؾٛس األسع
أ  -غضاسح األِطبس
د -شذح اٌش٠بػ
ط -اخزالف ثؼذ اٌمّش ػٓ اٌشّظ
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دٚسح اٌّبء ف ٟاٌطج١ؼخ
رظف دٚسح اٌّبء ؽشوخ اٌّبء اٌّغزّشح ث ٓ١عطؼ
األسع  ٚاٌغالف اٌغٞٛ
اٌطبلخ اٌشّغ١خ رؼًّ ػٍ ٝرغخ ٓ١اٌّبء ػٍ ٝعطؼ
األسع ٚرؤد ٞإٌ ٝرجخشٖ صُ ٠زىضف ٚثزٌه رزشىً اٌغَٛ١
٠ٚؼٛد اٌّبء ِشح أخش ٜػٍ ٝاألسع ػٍ ٝشىً ٘طٛي

ِ -35برا ٔغّ ٟاٌّبء ػٕذِب ٠ى ْٛػٍ ٝشىً غبص ف ٟاٌغالف اٌغٞٛ
دِ -بء ِزىضفًب
ط -ثخبس ِبء
ة -ثشدًا
أ  -صٍ ًغب
 -36ثؼذ ٘طٛي األِطبس ٠زغشة ثؼغ اٌّبء إٌ ٝاٌزشثخ ٠ٚظجؼ
أ  -ثخبس ِبء ة١ِ -ب٘ب عٛف١خ ط١ِ -ب٘ب ِبٌؾخ دِ -طشا ِزغّذا
ِ -37ب اٌزىضف ؟
أ ٛٔ -ع ِٓ اٌغَٛ١
ط -رؾٛي اٌغبص إٌ ٝعبئً

ة -ؽشوخ اٌّبء
د -رؾٛي اٌغبئً إٌ ٝغبص

 -38أِّ ٞب ٠ ٍٟ٠ؼذ اٌغجت اٌشئ١ظ ٌذٚسح اٌّبء
ط -اٌمّش
أ  -اٌشّظ ة -دٚساْ األسع

د -عشػخ اٌش٠بػ
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المادة وحاالتها المختلفة
المادة هً كل ماله كتلة وٌشغل حٌزا من الفراغ و حاالتها متعددة مثل الحالة
الصلبة و السائلة والغازٌة وخصائص المادة كثٌرة وتتغٌر المادة من حالة إلى
أخرى بالتسخٌن أو التبرٌد .
 -39رطف ٛاألعغبَ ألْ ٌٙب
أ  -وزٍخ وج١شح ٚؽغّب طغ١شا
ط -وزٍخ لٍٍ١خ ٚؽغّب وج١شا

ةِ -مبد١٠ش ِزغب٠ٚخ ِٓ اٌىزٍخ  ٚاٌؾغُ
د -وزٍخ ١ٌ ٚظ ٌٙب ؽغُ

 -40اٌّبء ٠زى ِٓ ْٛػٕظشّ٘ ٓ٠ب
ة -اٌ١ٙذسٚع ٚ ٓ١األوغغٓ١
أ  -اٌىشثٚ ْٛاٌ١ٙذسٚعٓ١
د -األوغغٚ ٓ١إٌ١زشٚعٓ١
ط -األوغغ ٚ ٓ١إٌؾبط
 -41ػٕذ ل١بط ؽغُ اٌغبئً ٚعذ أْ ل١بعٗ ٚ ًِ 30ػٕذ ٚػغ عغُ طٍت داخً
اٌّخجبس اسرفغ اٌغبئً ؽزٚ ٝطً إٌ ًِ 36 ٝوُ ٠ى ْٛؽغُ اٌغغُ اٌظٍت داخً
اٌّخجبس
دًِ6 -
طًِ 36 -
أ  ًِ 30 -ةًِ 4 -
 -42أِّ ٞب ١ٌ ٍٟ٠ظ ِبدح
ة -اٌٛٙاء
أ  -اٌّبء

ط -اٌؾشاسح

د -اٌؾذ٠ذ

 -43إرا ػٍّذ أْ وزٍخ شخض ػٍ ٝعطؼ األسع ٘ 60 ٟو ٍٛ١عشاَ فّب وزٍخ ٔفظ
اٌشخض ػٍ ٝعطؼ اٌمّش
د 50 -وغُ
ط 600 -وغُ
ة 10 -وغُ
أ  60 -وغُ
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اٌمٚ ٜٛاٌطبلخ
رؼشف اٌمٛح ػٍ ٝأٔٙب ِؤصش ٠ؤصش ػٍ ٝاألعغبَ ف١غجت رغ١١شا ف ٟؽبٌخ اٌغغُ أ ٚارغب٘ٗ
أِٛ ٚػؼٗ أ ٚؽشوزٗ .فّضال ػٕذِب ٔظذَ وشح ف ٟٙرزؾشنٚ ،ػٕذِب ٔظذَ وشح ِزؾشوخ
ف ٟٙرٕؾشف ػٓ ِغبس٘ب اٌغبرث١خ ٚاالؽزىبن ٚاٌّغٕبؽ١غ١خ ٚاٌذفغ ٚاٌغؾت وٍٙب أٛاع
ِٓ اٌم ٚ ٜٛاٌطبلخ ٘ ٟاٌمذسح ػٍ ٝثزي شغً ا ٚإؽذاس رغ١١ش ِٕٙٚب ؽبلخ اٌؼٛء ٚ
اٌظٛد ٚاٌىٙشثبء ٚغ١ش٘ب .
 -44لزفذ وشح إٌ ٝأػٍ . ٝاٌمٛح اٌز ٟرؼ١ذ٘ب ٔؾ ٛاألسع رغّٝ
أ  -اٌمٛح اٌّغٕبؽ١غ١خ ة -لٛح االؽزىبن ط -لٛح اٌغبرث١خ د -لٛح اٌش٠بػ
 -45اٌمٛح اٌز ٟرٛلف اٌغ١بسح اٌّزؾشوخ ػٕذ اعزؼّبي اٌّىبثؼ ( اٌفشاًِ )٘ ٟلٛح
د -اٌش٠بػ
ط -اٌغبرث١خ
ة -االؽزىبن
أ  -اٌّغٕبؽ١غ١خ
 -46أِّ ٞب ٠ ٍٟ٠ظف ِٛلغ اٌّضٍش ف ٟاٌظٛسح أدٔبٖ

أ  -اٌّضٍش ٠مغ أعفً اٌّشثغ
ط -اٌّضٍش ٠مغ ػٓ  ٓ١ّ٠اٌّشثغ

ة -اٌّضٍش ٠مغ أػٍ ٝاٌّشثغ
د -اٌّضٍش ٠مغ ػٓ ٠غبس اٌّشثغ

 -47أ ٞاٌؼجبساد اٌزبٌ١خ طؾ١ؾخ ؟
أ  -األعغبَ األعشع رمطغ ِغبفخ أوجش ِٓ غ١ش٘ب فٚ ٟؽذح اٌضِٓ
ة -اٌغشػخ ٘ ٟاٌزغ١ش فِٛ ٟػغ اٌغغُ
ط  -اٌؾشوخ ٘ ٟاٌّغبفخ اٌز٠ ٟمطؼٙب اٌغغُ ف ٟصِٓ ِؾذد
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د -اٌغشػخ ٚاٌغشػخ اٌّزغٙخ ٌّٙب اٌّؼٕٔ ٝفغٗ
اٌزغ١شاد اٌف١ض٠بئ١خ  ٚاٌى١ّ١بئ١خ
ػٕذِب أِضق اٌٛسلخ فئٔ ٟأؽذس رغ١شا ف١ض٠بئ١ب أِب ػٕذ ؽشلٙب فئٔ ٟأؽذس رغ١شا و١ّ١بئ١ب
ِضط اٌّٛاد ٌزىِ ٓ٠ٛخبٌ١ؾ ٠ؼذ ِٓ اٌزغ١شاد اٌف١ض٠بئ١خ ٚػٍّ١بد اٌطجخ رغ١ش و١ّ١بئ١ب.
 -48أ ِٓ ٞاٌزغ١شاد اٌزبٌ١خ ٠ؼزجش رغ١ش و١ّ١بئٟ
أ  -ػٕظش ُ
ؽ ِشق ثّطشلخ إٌ ٝطفبئؼ سل١مخ
ع ِخَٓ ٚؽٛي إٌ ٝعبئً
ة  -ػٕظش ُ
ط  -ػٕظش رؾٛي ٌ ٗٔٛإٌ ٝاألخؼش ػٕذ رؼشػٗ ٌٍٛٙاء اٌغٞٛ
د -ػٕظش ؽؾٓ إٌِ ٝغؾٛق ثٛدسح
 - 49رٛػؼ اٌظٛسح أداح رغزخذَ ٌزظف١خ اٌذل١ك
أ ٞاٌّخبٌ١ؾ اٌزبٌ١خ ّ٠ىٓ أْ رم٘ َٛزٖ األداح ثفظٍٗ
أ ِ -خٍٛؽ ِٓ اٌذل١ك األث١غ  ٚاٌذل١ك األعّش
ةِ -خٍٛؽ ِٓ ِطؾ ْٛاٌغىش  ٚاألسص
ط ِ-خٍٛؽ ِٓ اٌذل١ك األث١غ  ٚدل١ك األسص
دِ -خٍٛؽ ِٓ اٌذل١ك األث١غ ِٚطؾ ْٛاٌغىش
 - 50و١ف ّ٠ىٓ فظً اٌٍّؼ ِٓ ِؾٍٛي ِبء ٍِ ٚؼ
ط -ثبٌزجخ١ش د -ثبٌزشع١ت
أ  -ثبٌزشش١ؼ ة -ثبٌّغٕبؽ١ظ
 - 51أٔظش إٌ ٝاٌّخجبس اٌّذسط أدٔبٖ
ِب ؽغُ اٌغبئً ف ٟاٌّخجبس ؟
ةًِ44 -
أ ًِ 40 -
دًِ49 -
طًِ50 -
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ِ -52ش سعً ثغبٔت ثٛطٍخ فزؾشن ِؤشش٘ب ٚاٌغجت ف ٟرٌه أْ اٌشعً
ة -ارغٗ ٔؾ ٛاٌشّبي
أ  -ارغٗ ٔؾ ٛاٌغٕٛة
د٠ -ؾًّ ثطبس٠خ عبفخ
ط٠ -ؾًّ لطؼخ ِغٕبؽ١ظ
 - 53أ ٞاألٚػبع ا٢ر١خ ّ٠ىٓ ثٛاعطزٗ عؾت وزٍخ ِزغب٠ٚخ ِٓ ٔفظ اٌّبدح ػٍٝ
عطؼ أٍِظ ثألً لٛح ؟

 - 54اٌشعُ اٌج١بٔ ٟاٌّغبٚس ( اٌغشػخ ــ اٌضِٓ )
ّ٠ضً ؽشوخ ع١بسح :أ ٞاٌغًّ ا٢ر١خ أطؼ
A
أ -رغبسع اٌغ١بسح ف ٟاٌّشؽٍخ ( ٠ ) A,B,Cغب ٞٚطفش
B
C
ة -اٌغ١بسح رؾشوذ ثغشػخ صبثزخ صُ رٕبلظذ
عشػزٙب إٌ ٝاٌظفش صُ رٛلفذ
ط -اٌغ١بسح رجبؽأد عشػزٙب خالي اٌّشؽٍخ ( ) B
ٚرضا٠ذد خالي اٌّشؽٍخ ( ) C
د -رزؾشن اٌغ١بسح ثغشػخ صبثزخ صُ ٠ؼغؾ اٌغبئك ػٍ ٝاٌفشاًِ ٚرؼٛد اٌغ١بسح رغ١ش ثغشػخ
صبثزخ عذ٠ذح
٠ - 55غجؼ ؽٛد ششلب  10وُ صُ ٠زغٗ ٔؾ ٛاٌغشة ِغبفخ  6وُ صُ ٠ؼبٚد اٌغجبؽخ
ششلب  3وُ صُ ٠ؼبٚد اٌغجبؽخ ششلب  3وُ ٠ٚزٛلف ِب ِمذاس اإلصاؽخ اٌز ٟاؽذصٙب
اٌؾٛد خالي ؽشوزٗ (اإلصاؽخ  :اٌّغبفخ اٌّغزمّ١خ ِٓ اٌجذا٠خ إٌ ٝإٌٙب٠خ ثخؾ
ِغزم) ُ١
ة –  19وُ غشثب
أ 19 -وُ ششلب
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ط 7 -وُ ٔؾ ٛاٌششق

د 7 -وُ ٔؾ ٛاٌغشة

اٌّشاعغ
1
2
3
4
5
6

وزبة اٌظف اٌضبٌش االثزذائ ٟاٌفظً اٌذساع ٟاألٚي ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌٍّّىخاٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ
وزبة اٌظف اٌضبٌش االثزذائ ٟاٌفظً اٌذساع ٟاٌضبٔٚ ٟصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌٍّّىخاٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ
 دٌ ً١اٌزمٔ ُ٠ٛغخخ اٌّؼٍُ ٌٍظف اٌضبٌش االثزذائ ٟؽم١جخ رذس٠ج١خ ٚصاسح اٌزؼٍُ١اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ
وزبة اٌظف اٌشاثغ االثزذائ ٟاٌفظً اٌذساع ٟاألٚي ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌٍّّىخاٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ
وزبة اٌظف اٌشاثغ االثزذائ ٟاٌفظً اٌذساع ٟاٌضبٔٚ ٟصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌٍّّىخاٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ
اٌّبدح اٌزذس٠ج١خ ٌٍزذس٠ت ػٍ ٝاخزجبساد اي  TIMSSف ٟاٌؼٌٍٍ َٛظف اٌخبِظاٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ
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