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  المادة والطاقةوحدة 

 الرابعة : تحوالت الطاقة الوحدة التعلمية 

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

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

 في : ةإلى طاقه كهربائي ةالشهسي ةتتحول الطاق -1
 
   
 
 هو : ةطاقه الوضع إلى أحد أىواع الطاق الشكل الذي أهاهك تتحول فيه -2

 صوتيه          ميكانيكيه                        حركيه                                 ضوئية       

   
 
 طاقة الحركة :  ( فانB( الى )Cعىد حركة البىدول البسيط هن الهوضع ) -3
 تقل                ال تتغير                            تزداد                   تصبح صفر           
 
 
 أثىاء حركة البىدول البسيط في جهيع االتجاهات, فان الطاقة الهيكاىيكية : -4

 ثابتة                   تتغير                         تزداد                                تقل          

 

 في الشكل الهقابل, تتحول الطاقة هن : -5
 حركية الى كهربائية       كهربائية الى حركية             

 حرارية الى حركية  حرارية الى حركية                  
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 : يستهمك الهصباح الضوئي الطاقة الكهربائية و يحولها الى طاقة -6

 حرارية و ضوئية               ضوئية                             حركية                        حرارية            
 
 في الشكل الهقابل, تستهمك اآللة الحاسبة طاقة: -7

  ةيكيهيائ                   اشعاعية                        كهربائية                     حرارية            
 
 الحركية: هالرسم الذي يوضح العالقة بين سرعة الجسم و طاقت -8
 

                           
 
 : ب وضعة بالىسبة لسطح االرضبفي الجسم بس طاقة هختزىة -9
 وضع كاهىة  طاقة                 طاقة ىووية                 طاقة حرارية                طاقة حركية      
 

 : يتم اىتاج الطاقة الضوئية في  -11
 اله حاسبة             هصباح ضوئي               هجفف الشعر   الهاتف                        
 

 : عداها تهتمك طاقة حركة  التالية  جهيع األشكال -11
 

 :هجهوع طاقتي الحركة والوضع لمجسن يعبر عو هفهون الطاقة -12
  الىووية                       الهيكاىيكية                  الكهربائية                       الكيهيائية    
       

 :تكون طاقة الحركة أكبر ها يهكن عىد الىقطةفي الشكل الهقابل  -13
 أ                                                         ب    
 ج ( –) أ  ج                                                           
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 الهقدرة عمى بذل شغل يعبر عن هفهوم: -14
 الحركة                    الطاقة  الهقاوهة                                    القوة                
 

  الهقابل يهتمك طاقة: لوتر الهشدود خمف السهم في الشكلا -15
 كهربايةحركية                                             وضع   حرارية                          
 

 الطاقة التي تتواجد في هصادر اليوراىيوم والبموتوىيوم: -16
 هيكاىيكية              حركية                        كهربائية                         ىووية         
 

 يتم اشتقاق البىزين والديزل هن: -17
 الغاز الطبيعي             الخشب                           البترول                 الفحم               
 

  :ها عداجهيع ها يمي هن هصادر الطاقة  -18
 الكهرباء           الفحم            الصىاعة                       البترول                           

 
 هحرك السيارة يحرق الوقود فيحول الطاقة الكيهيائية إلى طاقة: -19
 ضوئيةحرارية وحركية                                    ةحرارية                        حركي     
 

 ول طاقة الوضع إلى طاقة حركية في :تتح -21
 الهدفأ         التمفزيون                       الجرس                     القوس والسهم           
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اكتب بين القوسين كممة ) صحيحة ( لمعبارة الصحيحة وكممة ) خطأ ( لمعبارة غير  السؤال الثاني :
 :  الصحيحة عمميا في كل مما يأتي

 (.....صحيحة...)                                               في الشكل الذي أهاهك ةه حراريتىتج طاق  -1

  ..(.....خطأ)....                                     .لألرض ةيوجد الغاز الطبيعي في الطبقات السطحي -2

 (  ........خطأ)....                                        يستطيع أي جسم بذل شغل اذا لم يهتمك طاقة.  -3
 
  .....(صحيحة)...                  .الهيكاىيكية ثابتة تتغير طاقة الحركة و طاقة الوضع بحيث تبقى الطاقة -4
 
 .....(صحيحة)...               تبقى الطاقة الحركية لمقطار الهتحرك هستهرة ثم تىتهي بعد توقف القطار.  -5
 
   .....(صحيحة)...                            هن شكل آلخر. ال تبقى الطاقة عمى شكل واحد, ولكن تتغير-6
 
 .....(صحيحة)...                                       تزداد. حركته  كمها زادت سرعة الجسم, فان طاقة -7
 
 .....(  صحيحة).....                         .  تتحرك تحول الطاقات في السيارة هن صورة ألخرى يجعمها -8
 
 .....(  صحيحة).....                                  االتزان الحراري يجعل الشاي الساخن دافئا بعد فترة. -9

   
 ....(خطأ......)...                        هن باطن األرض. السطحية طبقات الصخور يالبترول ف يوجد -11
 

 .....(  صحيحة).....                                 يهكن الهحافظة عمى الطاقة عن طريق اعادة التدوير. -11
 

 .....(  صحيحة).....                 تج طاقة هيكاىيكية.آلة الخياطة الكهربائية تستهمك الطاقة الكهربائية لتى -12
 

 .....(  صحيحة).....                  فىت هىذ هدة طويمة.يتكون الغاز الطبيعي هن بقايا ىباتات و حيواىات د-13
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 ....(  خطأ......)...                                      الحرارة. تىتقل الحرارة بين جسهين لهها ىفس -14
 

 .....(    صحيحة).....        ة الى طاقة كهربائية.  ييعهل الميهون كالبطارية حيث يحول الطاقة الكيهيائ -15
  

 .(......خطأ)......                                         . تستحدث هو العدن لكنالطاقة ال تفىى و -16
 

 ...(......خطأ)....          وضعه بالىسبة لالرض.  يهتمكها الجسن ىتيجةهي الطاقة الطاقة الحركية  -17
 

 .(.........خطأ)....                        .يحول التميفزيوو الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية فقط -18
 

 ...(..صحيحة)....                                       . ءالكهرباالطاقة الىووية في توليد  تستخدم -19
 

 ...(...صحيحة)....                                 . البترول إحدى هصادر الطاقة األحفوريةيعتبر  -21
 

 .(......صحيحة)...                .يعهل البىدول عمى تحويل طاقة الوضع التجاذبية إلى طاقة حركية -21
 

 ..(.....صحيحة)...         .األجسام الهوجودة في حيز واحد هعزول لفترة كافية تصل إلى حالة االتزان -22
 

 .(.......صحيحة)...                      . تكون الغاز الطبيعي بىفس الطريقة التي تكون فيها البترول -23
 

 .(.......صحيحة)...     . والحكهة واالقتصاد في االستهالكيهكن الهحافظة عمى الطاقة بحسن التدبير  -24
 

 .(.......صحيحة)...                            .تكون الفحم بفعل دفن بقايا الىباتات هىذ هاليين السىين -25
 

 .(...........خطأ)...    . هن الحميب الي الشاي رارةر عمى الحميب البارد تىتقل الحعىد وضع الشاي الحا -26
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السؤال الثالث : في الجدول التالي اختر العبارة أو الشكل من المجموعة )ب ( واكتب رقمها أمام ما 
 يناسبها من عبارات المجموعة ) أ ( : 

 
 المجموعة ) ب (       المجموعة ) أ (        الرقم   
(   2  ) 
 
 (  1  ) 
 
 

 حرارية.جهاز يحول الطاقة الكهربائية الى -
 
 جهاز يحول الطاقة الكهربائية الى طاقة صوتية.-

 الهذياع.-1
 هجفف الشعر.-2
 الهروحة.-3

 ( 6   ) 
     
 (  4  )      

 الطاقة التي يهتمكها الجسم ىتيجة حركته.-
 
 الهقدرة عمى بذل شغل ها. -
 

 الطاقة. -4
 طاقة الوضع. -5
 الطاقة الحركية.  -6

 
( 7 ) 

 
(   9  ) 

 
 أحد هصادر الطاقة األحفورية . -
  
 احد هصادر الطاقة الىووية . -

 
 غاز الطبيعي ال -7
 الكهرباء -8
 اليوراىيوم  -9
 

(  12  ) 
 
( 11  ) 

 جهاز يحول الطاقة الكهربائية الى صوتية.-
 
 جهاز يحول الطاقة الكهربائية الى ضوئية و حرارية. -
 

 
      11- 

 
 
 
 
 

          11-               12- 
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 -السؤال الرابع : عمل لما يمي تعميال عمميا سميما : 
 
 تىتقل الطاقة الحرارية هن الجسم هرتفع الحرارة إلى الجسم هىخفض الحرارة. -1

 . ريحتى يصبح الجسم في حالة اتزان حرا
 الخشب و الفحم هن الهواد الهههة في حياتىا. -2

 .هصادر الطاقة ويهكن االستفادة هىها باالحتراق في صورة حراريةألىها هن 
 في الوقت الحالي . ةعتبر البترول هن اهم هصادر الطاقي -3        
 .  يشتق هىه البىزين والديزل والكثير هن الهواد التي تستخدم في هحركات السيارات حيث يتم تحويمها إلى طاقة حركية        

 زادت سرعة ىزوله. القطار السريع الى األعمى أكثر, كمها صعد -4

 . ألن طاقة الوضع الكاهىة تزداد كمها زاد االرتفاع
 عىد وضع الهاء البارد خارج الثالجة لفترة يصبح دافئا. -5

 . بسبب حدوث االتزان الحراري
 تتحرك األجسام حولىا. -6
 . ىها تهتمك طاقةأل
 عىد حركة البىدول هن هوضع آلخر, تبقى الطاقة الهيكاىيكية ثابتة. -7

 . ألن الطاقة الهيكاىيكية هجهوع طاقتي الوضع و الحركة لمبىدول و الطاقة ال تفىى
 تتحول الطاقة هن صورة الى أخرى . -8

 . ألن الطاقة ال تفىى و ال تستحدث
 ال تعهل السيارة اذا ىفذ هىها الوقود. -9

 . تهتمك الطاقة التي تهكىها هن بذل شغلألىها ال 
 الطاقة الحرارية هههة جدا في حياتىا. -11 

 . ألىها تهدىا بالدفء و هههة في طهي الطعام و توليد الكهرباء
 أههية ترشيد استهالك الكهرباء .-11

 .لألجيال القادهةلمحفاظ عمى هصادر الطاقة 
 اختالف الفحم عن البترول . -12

 . الفحم يتكون هن بقايا ىباتات فقط, لكن البترول يتكون هن بقايا ىباتات وحيواىات
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 عىد وضع الحميب البارد عمى الشاي الساخن فإىىا ىصل إلى االتزان الحراري -13
 . ألن الطاقة الحرارية تىتقل هن األعمى إلى األقل )هن الشاي إلى الحميب (

 فترة هن تحريكه.يتوقف البىدول عن الحركة بعد  -14
 . ىألن الطاقة تتحول هن صورة إلى أخر 

 األجسام الهرتفعة عن سطح األرض تهتمك طاقة وضع كاهىة.  -15
 الىه يبذل شغل لرفع الجسم عن سطح األرض يختزىه الجسم عمى شكل طاقة كاهىة

==================================================================== 
 ماذا تتوقع أن يحدث في الحاالت التالية :السؤال الخامس: 

 . ربيهالك تيارال بهصدر دفأةهال صيلو ت دىع -1
 .وضوئية  حراريةتتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة 

 . القطار لعبة في البطارية غيلشت دىع -2
 تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية ويتحرك القطار 

 عىد ىزع البطارية في لعبة القطار . -3
 . / ال يحدث تحول لمطاقة هن صورة إلى أخرى يتوقف عن الحركة

 
 عىد احتراق الخشب والفحم . -4

 . تتحول الطاقة الكيهيائية الكاهىة فيه إلى طاقة حرارية
 
 عىدها يبذل الجسم شغال . -5

 . تتحول الطاقة فيه هن صورة إلى أخرى
 
 عىد حرق الوقود في هحرك السيارة . -6

 . تتحول الطاقة الكيهيائية هن الوقود الى طاقة حركية في السيارة
 
 عىد حسن التدبير والحكهة واالقتصاد في االستهالك .-7

 . دالحفاظ عمى هصادر الطاقة والوقو 
 
 
 



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

 

20 
 

 لطاقة الوضع كمها ارتفعىا عن سطح األرض. -8

 . عن األرض تزاد طاقة الوضع كمها ارتفعىا

 عىدها تتعرض بقايا الىباتات والحيواىات لعواهل فيزيائية وكيهائية. -9
 . تتحول هع هرور السىين إلى بترول و غاز طبيعي و فحم

 عدم االهتهام بترشيد الطاقة الكهربائية. -11
 . ذتتعرض هصادر الطاقة لمىفا

 اذا لم يهتمك الجسم طاقة. -11
 . لن يستطيع بذل شغل

 .عىد اضافة كهية هن الثمج الى كوب به هاء دافي -12
 . تىتقل الحرارة هن الهاء الى الثمج حتى ىصل لحالة االتزان الحراري

 
 اذا لم يتىاول شخص طعاها طوال اليوم . -13

 . ال يهمك طاقة ألىهلن يستطيع العهل , 
=================================================================== 

 أي مما يمي ال ينتمي لممجموعة مع ذكر السبب : السؤال السادس : 

 ( الهروحة    -التمفاز     -   البىدول البسيط  -الغسالة  )  -1

 .... . البىدول البسيطالهختمف هو : ....
 ...تعهل بالطاقة الكهربائية. .  والباقي هن :..بالطاقة الكهربائية ال يعهلالسبب ألىه هن : ...

  
 (الغاز الطبيعي   -    الحديد    -البترول      -الفحم   )  -2

 ....... . الحديدالهختمف هو : ...
 . هصادر الطاقة ) الوقود األحفوري (. .  والباقي هن :.العىاصر الكيهيائيةالسبب ألىه هن : ...

  
 (الفحم  –الغاز الطبيعي  –البترول  – الطاقة الىووية)  -3

 ..... . الطاقة الىوويةالهختمف هو : ..

 .. تحمل بقايا الكائىات الحية  .  والباقي :....يىتج هن الواد الهشعة السبب ألىه  : ..
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 ( الشهس –البطارية الجافة  –الطعام  - الوقود ) -4

 ........ . الشهسالهختمف هو : ...
 .  طاقات كيهيائية.  والباقي  :.... طاقة اشعاعيةالسبب ألىه : ...

 
 ( الغسالة –الخالط الكهربائي  – الهدفأة –الهروحة )  -5

 .  الهدفأةالهختمف هو : ...

 .هن كهربائية إلى حركية.  والباقي  :..يحول الطاقة الكهربائية لطاقة حراريةالسبب ألىه  : ...
======================================================================= 

 السؤال السابع : قارن بين كل مما يأتي بحسب ما هو مطموب في الجداول التالية :  
 

 المدفأة يالمصباح الكهربائ وجه المقارنة

 الطاقة الهستهمكة
 

 كهربائية
 

 كهربائية

  لطاقة الهىتجةا
 حراريةضوئية و 

 
 ضوئية و حرارية

 
 

 الة حاسبة سيارة وجه المقارنة  

 الطاقة الهستهمكة
 

 كيهيائية
 

 اشعاعية

  الطاقة الهىتجة
 حركية و حرارية

 
 كهربائية

 
 

 
 وجه المقارنة

 
 الطاقة النووية

 
 البترول

 هن هواد هشعة الهصدر
 

 يتكون هن بقايا حيواىات وىباتات
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 أجب عن األسئمة التالية:الثامن : السؤال 

 
 ل المقابل:في الشك -1

 ..) أ (التفاحة التي لها أكبر طاقه وضع هي ..* 

 ..) ب (التفاحة التي لها أقل طاقه وضع هي ..* 

 

 :البارد الحميب من كوب مع الحار خمط كوب من الشايعند  -2

  (2 ) الرقم ( الى1 الرقم ) الطاقة الحرارية هن تىتقل : الهالحظة* 

 ......حتى تحدث حالة االتزان الحراري. السبب:.......* 

 

 في البندول البسيط الذي أمامك تكون: -3

 ........B سرعة البىدول أكبر ها يهكن عىد الىقطة...* 

 ......A  C / ....طاقة الوضع أكبر ها يهكن عىد الىقطة * 

 .....طاقة الحركة..... + .....طاقة الوضعالطاقة الهيكاىيكية = ....* 

 

 

 من خالل الشكل المقابل: -4

 فقط ...وضع...( تهتمك الكرة طاقة  2في الحالة رقم ) * 

                                                                                                                                                                                                                                                              .....حركة... إلى طاقة ....الوضعتتحول طاقة ...(  1* في الحالة رقم ) 

 
 

 

 )أ(

 )ب(

A 

B 

C 

 (1 )  (2 ) 

شاي ساخن 

 حار

 حليب بارد

2 1 
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 حدد نوع تحول الطاقة في األشكال التالية : -5

       .....حركيةإلى طاقة ... ...كهربائيةتتحول الطاقة ....في الخالط  *

 

 ..حركية...إلى طاقة ..وضع* تتحول طاقة الكرة هن طاقة ..

 

  ..كهربائية..الي طاقة ..الكيهيائيةتتحول الطاقة  في الشكل الهقابل *

 

  . ....حرارية..... الى طاقة . حركية.هن طاقة ..تتحول الطاقة في يد الفتاة * 
 
 

 . ...صوتية.. .. الى طاقة..حركية..هن طاقة .عىد الطرق عمى الطبل تتحول الطاقة * 
 
 

 . ..حركية.. . الى طاقة...كهربائية..هن طاقة ..تتحول  الطاقة في غسالة الهالبس * 
 

 ركب محمد دراجته وصعد التل ثم انحدر ونزل : -6

 . ( 2طاقة الوضع يهثمها الرقم  )  * 

 . (  3, 1طاقة الحركة يهثمها الرقم )  * 

 

 شخص مصاب بالحمى , وضعت له كمادات باردة. -7

 .....تىخفض درجة الحرارة..؟  هاذا يحدث لدرجة حرارة الجسم بعد وضع الكهادة* 
 الحرارة هن الجسم الهرتفع في درجة الحرارة الى اىتقال السبب: ...* 

 ..الكهادة الهىخفضة درجة حرارتها لموصول الى االتزان الحراري          

https://www.bing.com/images/search?q=Mechanical+Energy&view=detailv2&&id=C342477ED8800A7F57202BF90EA0924F9247B8F9&selectedIndex=58&ccid=+0G6/qzZ&simid=607993239492430303&thid=OIP.Mfb41bafeacd90e8a45ec38aa0adaa637o0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nEPrJxdD&id=8EC4046BFE4F13E47611D8620F37A280B7644CEF&thid=OIP.nEPrJxdDrq9cc5xos5fl0QHaHa&mediaurl=https://travisandco.com/wp-content/uploads/2014/10/bigstock-Bass-drum-isolated-on-white-59902760.jpg&exph=900&expw=900&q=%d8%b7%d8%a8%d9%84&simid=608055689655288940&selectedIndex=4
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Q056jXO7&id=52C14D56A3D8FC88542F2B626EB0B0C78FF7A794&thid=OIP.Q056jXO7PGHmfsWXLfjpXwHaGk&mediaurl=http://brain-images.cdn.dixons.com/3/1/09949613/u_09949613.jpg&exph=887&expw=1000&q=%d8%ba%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9&simid=608012435147655233&selectedIndex=1
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDyZm4-arWAhUKY1AKHe_yBdsQjRwIBw&url=https://www.euronics.ee/t/67529/koogitehnika/blender-philips-avance-collection/hr2195-00&psig=AFQjCNFuMlddWIEREETLDmGwIj_EUoqC7Q&ust=1505694003919245
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 االشكال التالية : نوع الطاقة المستهمكة والناتجة لكل منحدد  -8

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

====================================================== 
  : أجب عن األسئمة التالية  السؤال التاسع : 

  : أكهل الهخطط التالي -1
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 أكمل خريطة المفاهيم التالية: -2

 

 

 كيميائية ضوئية صوتية كهربائية كهربائية حركية

 حركية ضوئية حرارية

 غاز بترول
 طبيعي

الخشب   ىووية
 والفحم 

 كهربائية 
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 ( أسفل الصورة التي تعبر عن ترشيد استهالك الكهرباء : √ضع عالهة  )  -3

 

 
 

 

 

 

بدورك كمواطن محب لدولة الكويت, كيف يمكن االستفادة من طقس الكويت لتوفير استخدام البترول في الحصول  -4
 عمى الكهرباء؟ 

 ..........يهكن االستفادة هن الطاقة الشهسية وتحويمها الى طاقة كهربائية بواسطة الخاليا الشهسية........

 ماذا يحدث لكل من طاقة الوضع وطاقة الحركة عند القفز في حمام السباحة؟  -5

 ...................امهبية الى طاقة حركيه أثىاء السقوط لمحذتتحول طاقة الوضع التجا..........

 .في الشكل المقابل دائرة كهربية تحتوي جرس ومصباح -6
 ...الجرس...هي األداة التي تىبه فاقد البصر * 
 ...المصباح الكهربائي...األداة التي تىبه فاقد السهع هي * 
 ....يضئ المصباح.... هاذا يحدث لمهصباح عىد غمق الدائرة الكهربية ؟* 

 

 .تعتبر الطاقة الحرارية من أهم المصادر في حياتنا -7
 اذكر ثالث هن استخداهات الطاقة الحرارية في حياتىا* 

 ........... . .التدفئة ....-     
 ........ . طهي الطعام... -    
 . .......تسخين الهاء ... -    

√ √ 


