
  السادس                                  الصف أسئلة بنك– المتوسطة للمرحلة المشتركة الفنية اللجنة – للعلوم العام الفني التوجيه – التربية وزارة
 م  2910- 8102 األول الدراسي للفصل

 

2 
 

 



  السادس                                  الصف أسئلة بنك– المتوسطة للمرحلة المشتركة الفنية اللجنة – للعلوم العام الفني التوجيه – التربية وزارة
 م  2910- 8102 األول الدراسي للفصل

 

1 
 

 

 وحدة المادة والطاقة                                        

 انتقال الحرارة :  التعلمية الثالثة الوحدة

===================================================== 

( في المربع  √السؤال األول : اختر اإلجابة الصحيحة عمميا لكل من العبارات التالية وضع عالمة ) 
 المقابل ليا : 

 :  معین مقیاس وفق الجسم برودة أو سخونة مقدار -1
 درجة الحرارة                    المواد العازلة                الطاقة الكیمیائیة           الطاقة الكيربائیة           

 
 : ما عدا موصمة لمحرارة التالیة  جمیع المواد  -2 

 الفضة                   الحدید                         النحاس                             الخشب      
 
 : الحرارة في المواد السائمة عن طریقتنتقل  -3

 الحمل                 االشعاع                         التوصیل                      االنتشار          
 
 :سافر أحمد إلى منطقة االسكا  في القطب الشمالي فكانت درجة الحرارة ىناك   -4

 صفر درجة س          درجة س       38              درجة س       45             درجة س    111       
 
 :تصنع األوعیة الحافظة لمحرارة من الخارج من مادة  -5

 الحدید              الفضة                     النحاس                          البالستیك                
 
 : الغازات بطریقةیتم انتقال الحرارة في  -6

 تنتقل الحرارة                ال                     اإلشعاع                  الحمل                       التوصیل               
 

 لمحرارة : ازلةعمادة  -7
 الومنیوم                       حدید                  بولیسترین                      نحاس               
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 :  تنتقل الحرارة في األجسام الصمبة بطریقة -8

 االنتشار                    اعاإلشع                          الحمل                  التوصیل      
 

 تنتقل الحرارة في الفراغ بطریقة : -9
 االنتشار                     اإلشعاع                           الحمل                   التوصیل      
 

 يفما ترتیبيا من حیث التفي حوض ماء ساخن   معدنیة ( –خشبیة  –أنواع من المالعق ) زجاجیة  3عند وضع  -11
 : تسخن أوال 

 .المعدنیة ثم الزجاجیة ثم الخشبیة           .                        الزجاجیة ثم الخشبیة ثم المعدنیة     

 .الخشبیة ثم المعدنیة ثم الزجاجیة         .                         المعدنیة ثم الخشبیة ثم الزجاجیة      
 

 تحدث ظاىرة نسیم البحر ونسیم البر ألن : -11

 . اليواء الساخن أثقل من اليواء البارد      

 .اليواء الساخن یتجو ألسفل واليواء البارد یتجو ألعمى       

 . وزن اليواء الساخن یساوى وزن اليواء البارد      
 .  اليواء الساخن أخف فیتجو ألعمى فیحل محمو اليواء البارد      
 

====================================================================== 
تب بين القوسين كممة ) صحيحة ( لمعبارة الصحيحة وكممة ) خطأ ( لمعبارة غير السؤال الثاني : اك

 :  الصحيحة عمميا في كل مما يأتي
 ( ...............)                                                .تقاس درجة الحرارة بواسطة الترمومتر  -1
 
 ( ...............)                 في كوب الشاي الساخن .  وضعو عند الترمومتر داخل السائل ینخفض-2

  
 (  ...............)                                    .تنتقل الحرارة في السوائل والغازات بطریقة التوصیل  -3
  
 (...............)                                                 .اليواء الساخن اخف من اليواء البارد  -4
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 (  ...............)                            .عند تسخین الماء تنتقل الحرارة في السائل بطریقة التوصیل  -5

 
 (  ...............)                                             د من المواد العازلة لمحرارة .یالنحاس و الحد -6
 
 (  )...............                                                     اليواء مادة ردیئة التوصیل لمحرارة . -7
 
 (  ...............)                                                تسخن الیابسة بالنيار اسرع من البحر .  -8
 
 (  ...............)                                .یمكن االعتماد عمى حاسة الممس لقیاس درجة الحرارة   -9

 
 (  ...............)                                     .الجسم الساخن یشع الحرارة في جمیع االتجاىات   -11

 
 (  ...............)                                 .تتشابو المواد الصمبة في قدرتيا عمى توصیل الحرارة   -11

 
 (...............)                                 . تنتقل الحرارة من الشمس إلى األرض بطریقة الحمل -12
 

 (...............)                        التي تسمح بمرور الحرارة خالليا ببطء. من المًاد یعتبر الزجاج  -13
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السؤال الثالث : في الجدول التالي اختر العبارة أو الشكل من المجموعة )ب ( واكتب رقميا أمام ما 
 يناسبيا من عبارات المجموعة ) أ ( : 

 
 المجموعة ) ب (      المجموعة ) أ (        الرقم   
(      ) 

 
 

(      ) 

 . رقم الجزء الموصل للحرارة
  
 

 . رقم الجزء العازل للحرارة

 
 
 
 
 

(      ) 
 
(      ) 

 . یمثل درجة الحرارة في فصل الصیف  الذيالشكل  -
 
  یمثل حرارة الحرارة في فصل الشتاء .الشكل الذي -

 

(2)              (1) 

)     ( 
 
 
(     ) 
 

ظاىرة تحدث بالقرب من الشاطئ نيارًا نتیجة اختالف  -
 . ًالیابسة  ءحرارة المادرجة 

ظاىرة تحدث بالقرب من الشاطئ لیاًل نتیجة اختالف -
 . ًالیابسةء حرارة المادرجة 

 
 الندى -1 
 نسیم البحر  -2
 نسیم البر  -3

(      ) 
 

(      ) 

 بسرعةمادة تسمح بانتقال الحرارة خالليا  -
 مادة تسمح بانتقال الحرارة خالليا ببطء شدید  - 

 الذىب  -1
  الخشب -2
 اليواء  -3
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  -السؤال الرابع : عمل لما يمي تعميال عمميا سميما : 

 .تصنع مقابض أواني الطيي من الخشب  -1

..................................................................................................................... 
 . توضع المدفأة أسفل الغرفة -2

..................................................................................................................... 
 الممس لقیاس درجة الحرارة . تكفي حاسةال  -3

..................................................................................................................... 
 قفازات . ال نشعر بالحرارة عند اخراج صینیة من الفرن مرتدیا -4

..................................................................................................................... 
 .الغرفة  یوضع مكیف اليواء في اعمى -5

..................................................................................................................... 
 . رالترمومتأىمیة السائل داخل  -6

..................................................................................................................... 
 .الطعام من االلمونیوم  يتصنع أوان -7

..................................................................................................................... 
  باإلشعاع .تسمى طریقة انتقال الحرارة من المصباح الى الید  -8

..................................................................................................................... 
 .تصنع أكواب الشاي من الزجاج أو الخزف -9

..................................................................................................................... 
 . ئ البحر نيارایفضل الجموس عمى شاط -11

..................................................................................................................... 
 عند لمس ماء ساخن بواسطة ممعقة معدنیة نشعر بالحرارة . -11

..................................................................................................................... 
 تسمى طریقة انتقال الحرارة في السوائل و الغازات بالحمل . -12

..................................................................................................................... 
 تستخدم العیدان الخشبیة في شوي المحوم . -13

..................................................................................................................... 
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 أي مما يمي ال ينتمي لممجموعة مع ذكر السبب :  السؤال الخامس :
 
 (حدید –خشب  –ألمونیوم  –نحاس ) -1

 ...............المختمف ىو : 
 ...........................................والباقي من :  .......................................السبب ألنو من : 

 
 (االشعاع –الحمل  –الترمومتر  –التوصیل ) -2

 ...............المختمف ىو : 
 ...........................................والباقي من :  .......................................السبب ألنو من : 

 
 ( الخشب –النحاس  -البولیسترین  -الفمین الصناعي )  -3

 ...............المختمف ىو : 
 ...........................................والباقي من :  .......................................السبب ألنو من : 

 
 انتقال الحرارة في الماء ( –انتقال الحرارة في الحدید  –انتقال الحرارة في اليواء –) نسیم البر و البحر -4

 ...............المختمف ىو : 
 ...........................................والباقي من :  .......................................السبب ألنو من : 

======================================================================= 
 ع أن يحدث في الحاالت التالية : ماذا تتوقالسؤال السادس: 

 راحة الید فترة كافیة من الوقت . عند وضع مكعب من الثمج عمى -1

................................................................................................................... 
 وم شدید البرودة .اإلمساك بمقبض باب المختبر في ی -2

................................................................................................................... 
 فأة أعمى الغرفة قریبة من السطح .وضع المد -3

................................................................................................................... 
 وضع المكیف عمى أرضیة الغرفة . -4

................................................................................................................... 
 .وضع شریط من الحمزون الورقي فوق مصباح مضاء  -5

................................................................................................................... 
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 . وضع كمیة من نشارة الخشب في حوض بو ماء عمى ليب -6
................................................................................................................... 

 .جسمین مختمفین في درجة الحرارةعند تالمس  -7
................................................................................................................... 
====================================================================== 

 : بين كل مما يلي قارن السؤال السابع: 

  
 

 المقارنة وجو
 

 اليواء
 

 الحديد

 طریقة انتقال الحرارة
 

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

.................................... 
 نوع المادة

 موصمة/ عازلة / ردیئة التوصیل 
 

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

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

 

   
 وجو المقارنة     

 
 نسيم البر 

 
 نسيم البحر 

 ............................. وقت الحدوث 
 

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

 اتجاه حركة اليواء 
 

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

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

 سبب الحدوث
 

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

.......................................... 
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 :السؤال الثامن: أجب عن األسئمة التالية

 ،إذا عممت أن األنائين يحتويان عمى طعام ساخن -1
 ؟فأي منيما تستطيع أن تسمكو بيدك دون استخدام قفازات

 (       االجابة : االناء رقم )  * 
 ................................................التفسیر : * 

 
 ؟أثناء الطييلتقميب الطعام أي من الممعقتين تفضل استخداميا  -2
 . ...................: الممعقة* 
 . ......................................................... :السبب* 

 
 

 . ختمفة وقدرة كل منيا عمى التوصيلالعالقة بين عدد من مواد صمبة م الرسم البياني الذي أمامك يمثل -3

 ادرس الشكل ثم أجب عن المطموب:
 . (        العمود رقم ) أفضل ىذه المواد لصناعة أواني الطيي یمثميا* 
 مقابض أواني الطيي من المواد التي یمثميا یفضل صنع* 
 . (         العمود رقم )  
 
 

 : يوضح طرق انتقال الحرارة التالي الشكل -4
 اكتب اسم كل طریقة من ىذه الطرق في الفراغ المناسب ليا عمى الرسم  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ب أ

2 1 

القدرة 

على 

 التوصيل 

 نوع المادة الموصلة  5 4 3 2 1

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

. 

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

............... 
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 الشكل المقابل لتجربة أجراىا معمم العموم في المختبر ادرس الشكل التالي -5
 :ثم اجب عن المطموب

* عند وضع إناء زجاجي ممموء بالماء یحتوي بداخمو عمى نشارة خشب فوق الميب و 
 .تسخینو لفترة كافیة

 ؟یحدث لنشارة الخشب بعد مرور فترة كافیة من التسخین ماذا  -
....................................................................................... . 
 .  .........................................................................ما السبب:  -
 . ....................................................................... ماذا تستنتج :-

 
 عند وضع حمزون ورقي فوق المصباح الكيربائي الشكل المقابل لتجربة أجريت في المختبر -6

 * ما الذي یحدث لمحمزون الورقي؟
............................................................................ . 

 * فسر ذلك ؟
............................................................................ . 

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

 يحدث عن إضافة الحميب البارد إلي الشاى الساخن ؟ماذا  -7
 

 
 . ....................ودرجة حرارة الشاى  .................درجة حرارة الحمیب : المالحظة * 
 .متوسطة  بینيماحرارة  ویصالن  لدرجة.. ..................إلي الجسم ... ...............تنتقل الطاقة  الحرارة  من الجسم :  االستنتاج* 
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 :الحظ وفكر -8
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                       (    أسياخ خشب للشواء 1)                                      

 
 
 

  تستخدم القفازات عند تقمیب المحم في الشكل (        )  
 . ................................................................................: ........السبب 

   ال نستخدم القفازات عند تقمیب المحم في الشكل(         ) 
 . ..................................................................................: ......السبب 

 
 صنف المواد التالية مستعينا بالجدول التالي : -9

 ذىب( –خشب  –ىواء  –زجاج  –فمین صناعي  –بولیسترین  –خزف  –حدید  –)نحاس 
 

 مواد جيدة التوصيل لمحرارة مواد رديئة التوصيل لمحرارة مواد عازلة لمحرارة

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (    أسياخ حديد للشواء  2)           
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 صل بين الصورة والترمومتر المناسب ليا : -11
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أقرأ الفقرة التالية واجب عن األسئمة -11
عواد أعواد خشبیة و أى الفحم وبدأ في الشواء فاستخدم بأشعل أوكان الجو باردا، و  عائمتيذىبت في رحمة الى المخیم مع 

مغطاه بالصوف لوضع الطعام بيا وشربنا  أوانيمكانا مناسبا لمجموس وجيزت  يمأعدت أمن الشواء  االنتياء دمعدنیة وعن
 إلىوعدنا یومنا  ىوخیمت عمینا السعادة حتى انتي أسرتياألبیض وطال الحوار مع   الصناعيالشاي في اكواب من الفمین 

 .منزلنا
  من المواد العازلة في الفقرة..................................... . 
 .....  من المواد الموصمة  في الفقرة............................ . 
 ..... من المواد الردیئة التوصیل في الفقرة....................... . 
 

 
فات من المواص اثنينأكتب . طيي الطعام ذات مواصفات قياسية تلتصنيع ادواطرح نادي الكويت العممي مسابقة  -12

 ىذه االدوات لتحقق المركز األول في المسابقة .التي يجب توفرىا في 
 المواصفات المقترحة: 

     1- ....................................................... 
     2- ....................................................... 
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بمفرش من  نية الكعك من الفرن ووضعيا عمي طاولة السفرة المغطاةيتخرج ص أنطمبت الوالدة من ساره  -13
مفسرا فوقيا  نيةيساعد سارة في الحفاظ عمي مفرش السفرة دون أن يحترق باختيار أداة مناسبة لوضع الص،  كيالبالست

 .سبب اختيارك
 . ........ .........................................................االداة المستخدمة : .......* 
 . ...........................................................................السبب : ........* 
 

 اشترى خالد جيازين مكيف و مدفئة و لم يستطع وضع كل جياز -14
 .ساعد خالد في ترتيب األجيزة في مكانة الصحيح

 . ( ............ )یجب وضع المكیف عند النقطة رقم  -
 . ( ............. )یجب وضع المدفأة عند النقطة رقم  -
 
 

 اكمل المخططات التالية: -15
 ةطرق انتقال الحرار                           
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