
لدروس علوم سادس مذكرة  أسئلة مراجعة 
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صادق العرادي./مدير المدرسة أسالم إبراهيم /إعداد أ



مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

نمدرسة الضياء األبتدائية للبني

قسم العلوم 

أسئلة  لمراجعة

االرض والشمسدرس -1
-



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس

علم يسمي العلم الذي يختص بدراسة الكون ب

()الجيولوجيا-ب()االجتماع--أ

()االقنصاد–د()الفلك-ج
√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس

وء القادم المنظار الفلكي الذي تستعمل فيه العدسات لتجميع الض

:يسمىمن الجرم البعيد وتكبير صورته 

()الكاسرالفلكيالمنظار-ب()العاكسالفلكيالمنظار-أ

()الكاميرا–د()الميكروسكوب-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس

وء المنظار الفلكي الذى يستعمل مرآتان أو أكثر لتجميع الض

:القادم من الجرم البعيد يسمى

()الكاسرالفلكيالمنظار-ب()العاكسالفلكيالمنظار-أ

)الكاميرا–د()الميكروسكوب-ج

)

√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس

تنشأ الحركة الظاهرية للشمس بسبب

()الشمسحولاألرضدوران-ب()محورهاحولاألرضدوران-أ

()السنوية  األرض  دورة  –د()السنةفصول-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس

صل زاوية ميل أشعة الشمس مع سطح األرض تكون أكبر ما يمكن في ف

()الشتاء-ب()الربيع-أ

()الخريف–د()الصيف-ج
√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس

لزاوية ميل أشعة الشمس مع سطح األرض تكون اقل ما يمكن في فص

()الشتاء-ب()الربيع-أ

()الخريف–د()الصيف-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس

تعاقب الليل والنهار بسبب

()القمر-ب()الشمسحولاألرضدوران-أ

()األرضمحورد()كاملةدورةمحورهاحولاألرضدوران-ج
√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس

ينشأ تعاقب الليل والنهار بسبب دوران االرض حول محورها

()خطأأ–ب()صح–أ
√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس

السبب فى حدوث الفصول االربعة  هو ميالن محور دوران األرض؛ بمقدار 

درجة تقريبا  23,5

()خطأأ–ب()صح–أ
√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس

السبب فى حدوث الفصول االربعة 

()الشمسحولاألرضدوران-ب()تقريبا  درجة23,5بمقداراألرض؛دورانمحورميالن-أ

()للشمس  الظاهرية  الحركة  -د()محورهاحولاألرضدوران-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس

تستغرق األرض في دورانها حول الشمس نحو

()يوم350-ب()يوم250-أ

()يوما  365.24-د()يوم300-ج
√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس

طرف محور األرض الذى يتجه نحو النجم القطبي هو 

()الشمالىالطرف-ب()الغربىالطرف-أ

()الجنوبىالطرف-د()الشرقىالطرف-ج

√



مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

نمدرسة الضياء األبتدائية للبني

قسم العلوم 

أسئلة  لمراجعة

والقمروالشمس درس االرض -2



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

أى مما يأتي ليس من معالم سطح القمر

()الجبالب()األودية-أ

()الفوهات–د()األنهار-ج
√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

شكل القمر الذي نراه في السماء ليال يسمى

()القمرطورب()القمرخسوف-أ

()النيزك–د()الشمسكسوف-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

حفر على شكل صحون عميقة ناتجة عن اصطدام األجرام 

السماوية بسطح القمر

()المرتفعةاألراضيب()الفوهات-أ

()القمرطور–د()القمريةالجبال-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

للقمر مجاٌل مغناطيسيٌ 

()خطأب()صح-أ

√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

يبدو القمر معتما لمشاهد على األرض عندما يكون في طور

()البدرب()األولالتربيع-أ

()الهالل–د()المحاق-ج
√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

ف ؟أيٌّ األطوار اآلتية يكون فيها القمر  عند حدوث الخسو-2

()االخيراألحدبب()األولالتربيع-أ

()األخيرالهالل–د()لبدرا-ج
√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

حفرة على شكل صحون عميقة ناتجة عن اصطدام االجرام 

الفضائية

()القمربحارب()مسطحات-أ

()القمرمرتفعات–د()فوهات-ج
√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

ظاهرة تحدث عندما تقع األرض بين الشمس و القمر؟

()الشمسكسوفب()القمرخسوف-أ

()الجاذبية–د()الجزروالمد-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

ظاهرة تحدث عندما يقع القمر بين األرض و الشمس

()الشمسكسوفب()القمرخسوف-أ

()الجاذبية–د()الجزروالمد-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

شد أو سحب تنشأ بين جميع األجسام 

()الشمسكسوفب()القمرخسوف-أ

()الجاذبية–د()الجزروالمد-ج
√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

يحدث بسبب التجاذب بين األرض والقمر

()الشمسكسوفب()القمرخسوف-أ

()الجاذبية–د()الجزروالمد-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

هأي مما يلي يعني أرتفاع مستوى الماء في البحر و انخفاض

()الشمسكسوفب()القمرخسوف-أ

()الجاذبية–د()الجزروالمد-ج
√



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

ماذا ينتج  عن دوران  األرض  حوَل محورها؟

تعاقب الليل والنهار



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

...؟ما الوسائل  التي استخدمها اإلنسان  في اكتشاف  القمر

.بولوالمناظير والمسابير، الرحالت الفضائية مثل رحالت أ



اسئلة مراجعة درس 

االرض والشمس والقمر

السبب فى حدوث الفصول االربعة  هو ميالن محور دوران 

درجة تقريبا  23,5األرض؛ بمقدار 

()خطأب()صح-أ
√



مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

نمدرسة الضياء األبتدائية للبني

قسم العلوم 

أسئلة  لمراجعة

النظام الشمسيدرس -3
-



درساسئلة مراجعة 

النظام الشمسي

وكواكب وأقمار ( الشمس ) يتكون من نجم 

وأجرام أخرى تدور كلها حول هذا النجم

()الكوكب-ب()الشمسيالنظام--أ

()المذنبات–د()القمر-ج

√



درساسئلة مراجعة 

النظام الشمسي

جرم كروي كبير يدور حول نجم

()الكوكب-ب()الشمسيالنظام--أ

()المذنبات–د()القمر-ج

√



درساسئلة مراجعة 

النظام الشمسي

.جرم كروي يدور حول كوكب 

()الكوكب-ب()الشمسيالنظام--أ

()المذنبات–د()القمر-ج
√



درساسئلة مراجعة 

النظام الشمسي

ة، هو الخاصية التي تقاوم تغيير حالة الجسم الحركي

حركفالجسم الساكن يبقى ساكن والمتحرك يبقى مت

().الذاتيالقصور-ب()النجم--أ

()الكوكب–د()الجاذبية-ج

√



درساسئلة مراجعة 

النظام الشمسي

العوامل التي تعتمد عليها جاذبية الشمس لألجرام 

االخرى؟

()فقطالبعد-ب()فقطالكتلة–أ

()معا  والبعدالكتلة-ج
√



درساسئلة مراجعة 

النظام الشمسي

أقرب الكواكب للشمس

()عطارد-ب()زحل--أ

()المشتري-د()األرض-ج

√



درساسئلة مراجعة 

النظام الشمسي

تحرك ذات طبيعة صخرية فلزية ، تنسبيا  أجرام صغيرة 

في مدارات حول الشمس

()المذنب-ب()الكويكبات--أ

()النيزك-د()الشهاب-ج

√



درساسئلة مراجعة 

النظام الشمسي

كرة من الجليد و الصخور تدور حول الشمس

()المذنب-ب()الكويكبات--أ

()النيزك-د()الشهاب-ج

√



درساسئلة مراجعة 

النظام الشمسي

جسم صخري أو فلزي صغير يدخل الغالف الجوي 

لألرض ، و يحترق قبل ارتطامه بسطح األرض

()المذنب-ب()الكويكبات--أ

()النيزك-د()الشهاب-ج

√



درساسئلة مراجعة 

النظام الشمسي

ح شهاب لم يحترق بالكامل واصطدم ما تبقى منه بسط

.األرض

()المذنب-ب()الكويكبات--أ

()النيزك-د()الشهاب-ج
√



مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

نمدرسة الضياء األبتدائية للبني

قسم العلوم 

أسئلة  لمراجعة

النجوم والمجراتدرس -4



اسئلة مراجعة درس 

النجوم والمجرات

، تطلق  كرةٌ من الغازات  الملتهب ة المترابطة  بفعل  الجاذبي ة 

الضوَء والحرارةَ من ذاتها

()(السماويالبرج)المجموعةالنجمية)-ب()النــجـــم--أ

()الضوئيةالسنة–د()المجرة-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

النجوم والمجرات

، كما نراها من تجّمٌع مَن النجوم  يأخذ  شكال  معين ا في السماء  

.نظامنا الشمسيّ 

()(السماويالبرج)المجموعةالنجمية)-ب()النــجـــم--أ

()الضوئيةالسنة–د()المجرة-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

النجوم والمجرات

()(السماويالبرج)المجموعةالنجمية)-ب()النــجـــم--أ

()الضوئيةالسنة–د()المجرة-ج
√

هي المسافة التي قطعها الضوء في سنة  ، 

تريليون كيلو متر9وتساوي أكثر من 



اسئلة مراجعة درس 

النجوم والمجرات

()السطوع-ب()اللون--أ

()الحجم–د()التجمد-ج
√

أي مما يأتي ليس من صفات النجوم



اسئلة مراجعة درس 

النجوم والمجرات

()المزرقاالبيض-ب()والبرتقاليةالحمراء–أ

()الخضراء–د()الصفراء-ج

√

النجوم  األقل سخونة ذات االلوان



اسئلة مراجعة درس 

النجوم والمجرات

()النــجـــم-ب()(السماويالبرج)النجميةالمجموعة--أ

()الضوئيةالسنة–د()المجرة-ج √

جوم  حول وتتحرك  الن. كبيرةٌ جد ا من النجوم  التي ترتبط  مع ا بالجاذبية  مجموعةٌ 

ا كما تتحرك  الكواكب  حوَل الشمس   .مركز ها تمام 



اسئلة مراجعة درس 

النجوم والمجرات

()الحلزونية-ب()اإلهليلجية--أ

()منتظمةالغير–د()المربع-ج
√

أي مما يأتي ليس من أشكال المجرات



اسئلة مراجعة درس 

النجوم والمجرات

قفة مع االختبارات الوطنية و(8



اسئلة مراجعة درس 

النجوم والمجرات

()يسخن-ب()ينكمش--أ

()(يتوسع)يتمدد–د()ينفجر-ج √

ما الذي يحدث للكون منذ لحظة اإلنفجارالعظيم الى اليوم



اسئلة مراجعة درس 

النجوم والمجرات

()الشهاب-ب()القمرطور--أ

()والجزرالمد–د()السديم-ج

√

سحابة ضخمة من الغازات والغبار فى الفضاء وهى تشكل أول مرحلة من تكون 

النجم



مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

نمدرسة الضياء األبتدائية للبني

قسم العلوم 

أسئلة  لمراجعة

الخصائص الفيزيائية للمادةدرس -5
-



درس اسئلة مراجعة 

ة الخصائص الفيزيائي

للمادة

صفات يمكن مالحظتها دون أن تغير في طبيعة المادة

()الكيمائيةالخصائصب()الفيزيائيةالخصائص-أ

()المخاليط–د()الكيمائيةالتغيرات-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ة الخصائص الفيزيائي

للمادة

(مقدار الكتلة في حجم معين) كتلة وحدة الحجوم 

()الكتلةب()الحجم-أ

()الكثافة–د()الطفو-ج
√



درس اسئلة مراجعة 

ة الخصائص الفيزيائي

للمادة

أيٌّ مما يلي ليس من الخصائص الفيزيائية للمادة؟

()الكثافةب()الكتلة-أ

()الغلياندرجة–د()الجمال-ج
√



درس اسئلة مراجعة 

ة الخصائص الفيزيائي

للمادة

:يطفو الجليد على سطح الماء ألن كثافته

()الماءكثافةمنأقلب()الماءكثافةمنأكبر-أ

()الهواءلكثافةمساوية–د()الماءلكثافةمساوية-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ة الخصائص الفيزيائي

للمادة

وقفة مع االختبارات الوطنية

لى تبلغ قوة الجاذبية فى القمر سدس الجاذبية االرضية ،فاذا ذهبت ع

القمر، فما وزنك مقارنة بوزنك على االرض

()اقلب()اعلى-أ

()الوزننفس-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ة الخصائص الفيزيائي

للمادة

مما يلي بستخدم إليجاد كثافة جسم ما؟أيُّ 

()وحجمهكتلتهب()ووزنهكتلته-أ

()وحجمهطوله–د()وحجمهسماكته-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ة الخصائص الفيزيائي

للمادة

أي مما يلي يبين قدرة الجسم على مقاومة االنغمار في -3

السوائل أو الغازات؟

()الكتلةب()الوزن-أ

()الطفو–د()الحجم-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ة الخصائص الفيزيائي

للمادة

نب ا لينقل ما الخاصيّة الفيزيائية للجسم الموضح في الصورة جا

الحرارة والكهرباء؟

()الوزنب()الحجم-أ

()القساوة–د()الموصلية-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ة الخصائص الفيزيائي

للمادة

ذية أح: يرتدي العمال  ألبسة  واقية  تحتوي مواد عازلة، منها

وقفازات مطاطية، ونظارات واقية بالستيكية،لكون  هذه 

.سمالمواد تمنع توصيل الحرارة والكهرباء التي قد تؤذي الج

()خطاب()صح-أ
√



درس اسئلة مراجعة 

ة الخصائص الفيزيائي

للمادة

من عازلة تقاوم  انتقاَل الحرارة  والكهرباء  خاللها، والمواد ال

األمثلة  عليها الزجاج، المطاط،البالستيك

√
()خطاب()صح-أ



مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

نمدرسة الضياء األبتدائية للبني

قسم العلوم 

أسئلة  لمراجعة

الخصائص الكيميائيةدرس -6



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

تصف طريقة تفاعل المادة مع مواد أخرى

()الكيمائيةالخصائصب()الفيزيائيةالخصائص-أ

()المخاليط–د()الكيمائيةالتغيرات-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

تعتبر من Liالليثيوم ،Kالبوتاسيوم   . Naالصوديوم 

()الترابيةالقلويةالفلزاتب()القلويةالفلزات-أ

()الغازات–د()الكواشف-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

االنتقالية؟أيُّ الخيارات اآلتية يبيُن خصائَص معظم الفلزات  

()والمعةقاسيةب()لينةوالمعة-أ

()األخرىالموادمعسريعةالتفاعل-ج

()األخرىالموادمعنهائي اتتفاعلال–د

√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

عمل معظمها قاسية، المعة، تتفاعل ببطء مع المواد األخرى، تست

ىلصنع النقود والمجوهرات واآلالت والكثير من المواد األخر

()القلويةالفلزاتب()الترابيةالقلويةالفلزات-أ

()االنتقاليةالفلزات–د()النبيلةالغازات-ج √



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

هرباءعناصر رديئة التوصيل للحرارة والك

()الفلزاتب()الالفلزات-أ

()سبقماجميع–د()الفلزتأشباه-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

ى ماذا تسمى العناصر التى يوجد معظمها ف:وقفة مع االختبارات الوطنية

صورة غازات أو مواد صلبة فى درجة الغرفة العادية

()فلزاتب()الفلزات-أ

()إنتقاليةفلزات–د()فلويةفلزات-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

ي صناعة  ما السبُب في استخدام  أشباه الفلزات  مثُل السليكون ف

شرائح  الحاسوب ؟

()قاسيةب()للحرارةموصلة-أ

()للكهرباءموصلةشبه–د()نشطة-ج
√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

؟أيُّ العناصُر النبيلة  األتية  يستخدُم ف ي المناطيد 

()النيون-ب()اآلرجون-أ

()الكريبتون–د()الهيليوم-ج √



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

بر مناألرجون الذى يستخدم فى المصابيح الكهربائية يعت

()النبيلةالغازاتب()الهالوجينات-أ

()الكواشف–د()الفلزات-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

Clالكلور،Fعناصر تتبع الالفلزات تسمى الهالوجينات منها الفلور

()خطأ–ب()صح-أ
√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

7ن تسمى المواد التي لها رقم هيدروجيني أقل م

()الكواشفب()الفلزات-أ

()القاعديةالموادد().الحامضيةالمواد-ج √



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

7تسمى المواد التي لها رقم هيدروجيني اكبر من 

()القاعديةالموادب()الحامضيةالمواد-أ

()الكواشف–د()متعادلةمواد-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

 الكرنب  ومنها عصيرُ . مادة يتغيُر لونُها عنَد وجود  الحمض  أو القاعدة  

.األحمر  وورق  تباع الشمس  

()الحامضيةالموادب()القاعديةالمواد-أ

()الكاشف–د()المقطرالماء-ج √



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

الماء المقطر يعتبر من المواد

()األحماضب()المتعادلة-أ

()القواعد–د()الكواشف-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

مر مناألح( الملفوف) تعد ورقة تباع الشمس، وعصير الُكرنب 

()االحماضب()القواعد-أ

()الفلزات–د()الكواشف-ج
√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

ليتغير لون ورقة تباع الشمس األزرق إلى األحمر عند تفاعله مع محلو

()القاعدةب()متعادل-أ

)سبقماجميع–د()الحامض-ج

)

√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

محلول يغير لون ورقة تباع الشمس األحمر إلى األزرق

()القاعدةب()متعادل-أ

)سبقماجميع–د()الحامض-ج

)

√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

ةُ معًا؟أيُّ مما يلي صحيح عندما يوضُع الحمُض والقاعد

اي نتجانب()يتفاعالنال-أ ()وماءملح 

()اقوىالقاعدة  تصبح  –د()أقوىالحمض  يصبح  -ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

وجات ؟تستعمل إلنتاج  البالستيك والمنس

()القواعد  ب()القوية  األحماض  -أ

()سبقماجميع–د()االمالح-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

للتنظيف  ألنها تعمُل على تفكيك المواد   واذابتها، وهي موادُّ جيدةُ 

.زلقة، وتزيُل الدهون  والزيوت  

()القواعد  ب()القوية  األحماض  -أ

()سبقماجميع–د()االمالح-ج

√



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

ألنها تهدئ العضالت  . تستعمُل في االستحمام  

()(أبسومملحأو)MgSO4الماغنيسيومكبريتات-(-أ

()كلوريدالصوديومأوالطعامملح)–د

√

()الباريومكبريتات--ب

()AgBrبروميد الفضة  ج



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

.ة  السينية  تستعمُل للمساعدة  في تصوير  األمعاء باستخدام األشع

()(أبسومملحأو)MgSO4الماغنيسيومكبريتات-(-أ

()كلوريدالصوديومأوالطعامملح)–د

√ ()الباريومكبريتات--ب

()AgBrبروميد الفضة  ج



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

.رافية  يستعمُل في إنتاج  أفالم  التصوير  الفوتوغ

()(أبسومملحأو)MgSO4الماغنيسيومكبريتات-(-أ

()كلوريدالصوديومأوالطعامملح)–د

√

()الباريومكبريتات--ب

()AgBrبروميد الفضة  ج



درس اسئلة مراجعة 

ةالخصائص الكيميائي

. األطعمة  يستعمُل للمساعدة  في صهر  الجليد  على الطرق  وحفظ  

()(أبسومملحأو)MgSO4الماغنيسيومكبريتات-(-أ

()كلوريدالصوديومأوالطعامملح)–د √

()الباريومكبريتات--ب

()AgBrبروميد الفضة  ج



مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

نمدرسة الضياء األبتدائية للبني

قسم العلوم 

الوحدة السادسة لدروس 

القوى والطاقة ) 

 )
درس الحركة-7

أسئلة  مراجعة



اسئلة مراجعة درس 

الحركة

جسم  أو هو المكان  الذي يوجد  فيه الجسم  بالنسبة  إلى

نقطٍة ما؟

()المسافة-ب()الموقع--أ

()السرعة–د()الكتلة-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

الحركة

، توصف بتحديد   مقدارها تغيٌر في موقع  الجسم  بمرور  الزمن 

.واتجاهها

()الحركة-ب()الموقع--أ

()السرعة–د()الكتلة-ج

√



اسئلة مراجعة 
درس الحركة

ى النقطة ، أو ت( الجسم)ماذا تسمَّ حديد  الموقع  التي تمكننا من قياس  الحركة 

بالنسبة إليها ؟

()السرعة-ب()الحركة--أ

()التسارع–د()المرجعية  النقطة  -ج
√



درساسئلة مراجعة 

الحركة

إذا كان الطريق هو النقطة المرجعية وأنا واقف عليه  فإن السيارة هي 

التي تتحرك

()صح--أ

()خطأ-ب

√



درساسئلة مراجعة 

الحركة

بدو إذا كانت السيارة المتحركة هي النقطة المرجعية وأنا راكب بداخلها في

أن الطريق هو المتحرك

()صح--أ

()خطأ-ب

√



اسئلة مراجعة 
درس الحركة

التغير في المسافة في وحدة الزمن

()السرعة-ب()المسافة--أ

()الموقع–د()الكتلة-ج

√



اسئلة مراجعة 
درس الحركة

ما الوحدة  التي تقاس  بها السرعة؟

()الكيلومتر-ب()ثانية/متر--أ

()الكيلوجرام–د()الدقيقة-ج

√



وقفة مع اإلختبارات الوطنية 



اسئلة مراجعة 
درس الحركة

5ث خالل /م100تنطلق سيارة من السكون وتزايدت سرعتها لتصل الى 

ثوان ، احسب التسارع ؟

()2ث/م40-ب()2ث/م20--أ

()2ث/م90–د()2ث/م60-ج

√



مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

نمدرسة الضياء األبتدائية للبني

قسم العلوم 

الوحدة السادسة لدروس 

القوى والطاقة ) 

 )
القوى وقوانين نيوتندرس -8

أسئلة مراجعة



اسئلة مراجعة درس 

القوى وقوانين نيوتن

()االحتكاكقوة-ب()القوة-أ

()التسارع–د()السرعة-ج

√

أي عملية دفع أو سحب يؤثر بها جسم في جسم آخر



اسئلة مراجعة درس 

القوى وقوانين نيوتن

()االحتكاك-ب()الجاذبية-أ

()الذاتىالقصور–د()الشغل-ج

√

قوة تعيق حركة االجسام تنشأ بين سطحي جسمين متالمسين في اثناء حركة احدهما 

بالنسبة الى االخر



اسئلة مراجعة درس 

القوى وقوانين نيوتن

()األحتكاك-ب()الذاتيالقصور-أ

()المنزنةالقوى–د()الجاذبية-ج
√

قوة تجذب جميع االجسام بعضها في اتجاه بعض



اسئلة مراجعة درس 

القوى وقوانين نيوتن

()متزنةتكون  -ب()الفريقينحركةتباطؤتسبب  -أ

()متزنةغيرتكون  –د()الفريقينتسارعتسبب  -ج

√

، فإ ، إذا لم يستطع أحد الفريقين سحب األخرفي اتجاه النهاية  ّ الحبل  ن القوى لعبة  شد 

.التي يؤثر بها كل فريق في اآلخر



اسئلة مراجعة درس 

القوى وقوانين نيوتن

()-ب()-أ

()–د()-ج √

: وقفة مع اإلختبارات الوطنية

فما السهم-الشكل التالي يوضح القوى التي تؤثر في طائرة أثناء الطيران افقيا  

الذى يشير إلى مقاومة الهواء



اسئلة مراجعة درس 

القوى وقوانين نيوتن

()لنيوتنالثانيالقانون-ب()لنيوتناألولالقانون–أ

()الشغل–د()لنيوتنالثالثالقانون-ج

√

الساكن يبقى ساكنا ، و الجسم المتحرك يبقى متحركا بالسرعة و االتجاه الجسم 

نفسيهما ما لم تؤثر فيهما قوى غير متزنة



اسئلة مراجعة درس 

القوى وقوانين نيوتن

()لنيوتنالثانيالقانون-ب()لنيوتناألولالقانون–أ

()الشغل–د()لنيوتنالثالثالقانون-ج

√

إذا أثرت قوة غير متزنة في جسم ، فإنها تكسبه تسارعا ، يزداد بزيادة القوة غير 

المتزنة ويقل بزيادة كتلة الجسم



اسئلة مراجعة درس 

القوى وقوانين نيوتن

()لنيوتنالثانيالقانون-ب()لنيوتناألولالقانون–أ

()الشغل–د()لنيوتنالثالثالقانون-ج
√

لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في االتجاه



اسئلة مراجعة درس 

القوى وقوانين نيوتن

()الجاذبية-ب()المتزنةغيرالقوة–أ

()الطاقة–د()السرعة-ج

√

هي قوى تؤثر في الجسم ولكنها تغير حركته



اسئلة مراجعة درس 

القوى وقوانين نيوتن

()يزدادالتسارع-ب()ثابتا  التسارعيبقى–أ

)    (التسارع يتناقص -ج 

√

ماذا يحدث لتسارع جسم اذا ضاعفنا كال  من كتلته والقوة غير المتزنة المؤثرة فيه ؟



مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

نمدرسة الضياء األبتدائية للبني

قسم العلوم 

الوحدة السادسة لدروس 

القوى والطاقة ) 

 )
درس الكهرباء-9

أسئلة مراجعة



اسئلة مراجعة درس 

الكهرباء

شكل من أشكال الطاقة تنتج عن حركة االلكترونات

()الساكنةالكهرباء-ب()الكهرباء--أ

()الكهربائيةالقواطع–د()التأريض-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

الكهرباء

ه ا على السطوح  تكّو ن شحناٍت كهربائيٍة سالبة  أو موجبة  و تراكم 

.الخارجية لألجسام  

()الساكنةالكهرباء-ب()الكهرباء--أ

()الكهربائيةالقواطع–د()التأريض-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

الكهرباء

فيهاأجزاٌء من الدائرة  الكهربائية  تقاوم  مروَر اإللكترونات  

()الساكنةالكهرباء-ب()الكهرباء--أ

()الكهربائيةَ المقاومةَ –د()التأريض-ج
√



اسئلة مراجعة درس 

الكهرباء

وصيلها منع  تراكم  الشحنات  الزائدة  على األجسام  الموصلة عن طريق ت

.باألرض  

()الساكنةالكهرباء-ب()الكهرباء--أ

()الكهربائيةالقواطع–د()التأريض-ج
√



اسئلة مراجعة درس 

الكهرباء

أيُّ مما يلي يحصل إذا أضفنا مقاومات أخرى للدائرة الموصولة على

التوالي المبينة جانب ا؟

()التيارينقص-ب()يزيدالتيار--أ

()التيارينعكساتجاه–د()التياراليتغير-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

الكهرباء

إذا تالمس موصالن مختلفين في الشحنة

()يتنافران-ب()يتجاذبا--أ

()شئاليحدث-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

الكهرباء

تيار  الكهربائيُّ يسري فيها ال.مساٌر مغلٌق واحٌد في دائرٍة كهربائيٍة 

نفسه في جميع  المقاومات  المتصلة في الدائرة  

()التوالىعلىتوصيل--أ

()التوازىعلىتوصيل-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

الكهرباء

رباء الطاقة  الكهربائية  المستهلكة هى ما نشاهده بفاتورة الكه

وتقاس بوحدة

()ساعة.الكيلوواط-ب()األمبير--أ

()فولت–د()أوم-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

الكهرباء

ة فعند الدوائر الكهربية في المنزل توصل على التوازي للتحكم في األجهز

غلق أحد األجهزة ال تتوقف باقي األجهزة عن العمل

()صح--أ

()خطأ-ج

√



اسئلة مراجعة درس 

الكهرباء

؟ ما الذي يحمي المنازل من التيار  الكهربائي ّ الكبير 

()المقاومات-ب()المقابس--أ

الكهرباء–د()الكهربائيةالقواطع-ج ()مصادر 
√



اسئلة مراجعة درس 

الكهرباء

.بيرٌ سلٌك رفيٌع ينقطع إذا مرَّ فيه تياٌر كهربائيٌّ ك

()(فيوزات)المنصهرب()المقابس--أ

الكهرباء–د()الكهربائيةالقواطع-ج ()مصادر 

√



مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

نمدرسة الضياء األبتدائية للبني

قسم العلوم 

الوحدة السادسة لدروس 

القوى والطاقة ) 

 )
درس المغناطيسية -10

أسئلة مراجعة



اسئلة مراجعة درس 
المغناطيسية

فرع من فروع العلم و شكل من أشكال الطاقة ، يدرس 

خصائص المغناطيسات

()المغناطيسيالمجال-ب()المغناطيسية--أ

()المغناطيسيالرفع–د()الكهربائيالمولد-ج

√



اسئلة مراجعة درس 
المغناطيسية

هو منطقة حول المغناطيس تظهر فيها قوى المغناطيس

و تشكل خطوطا بأشكال محددة

()المغناطيسية-ب()الكهربائيالمغناطيس--أ

()الكهربائيالجرس–د()المغناطيسيالمجال-ج √



اسئلة مراجعة درس 
المغناطيسية

ماذا يحدث إذا قطع قضيب مغناطيسي من منتصفه

()مغناطيس4إلىيتحول-ب()مغناطيس2إلىيتحول--أ

()المغناطيسيةتتالشى–د()مغناطيس3إلىيتحول-ج

√



اسئلة مراجعة درس 
المغناطيسية

المجال المغناطيسي عند القطبين

()ضعيف-ب()قوي--أ

()القوةمتوسط–د()جدا  ضعبف-ج

√



قفة مع اإلمتحانات الوطنية و(5)

ب، د  



ف على زيادة قوة المجال المغناطيسي للملال يعمل أيُّ مما يلي -

؟ الحلزوني المبين في الشكل المجاور 

()المركزفيحديدقضيبإضافة-ب()لحلقاتاعددزيادة–أ

()الكهربائيالتيارزيادة–د()المقاومةزيادة-ج
√



الملف الحلزوني ، اقوى مجال مغناطيسي الن -

خطوط مجال الملف متقاربة وأكثر عددا  

()صح–أ

()خطأ-ب

√



يالمتولد بشكل دائرمغناطيسي المجال اليزداد

حول كل نقطة على محور السلك عند مرور 

تيار كهربائي في سلك فلزي مستقيم 

رة التيار الكهربائي المار في الدائشدة ...........بزيادة



اسئلة مراجعة درس 
المغناطيسية

دينامو الدراجة الهوائية مثال على

()الكهربائياالمولد-ب()الكهربائيالمحرك--أ

()الكهربائيالرفع–د()الكهربائيالجرس-ج

√



اسئلة مراجعة درس 
المغناطيسية

تحوالت  الطاقة في المحرك  الكهربائي؟ما 

()ميكانيكيةإلىحرارية-ب()كهربائيةإلىاشعاعية--أ

()حركيةإلىكهربائية–د()كهربائيةإلىنووية-ج √



اسئلة مراجعة درس 
المغناطيسية

أجهزة الخالط و المروحة امثلة على

()الكهربائيالمولد-ب()الكهربائيالرفع--أ

()األحتكاك–د()الكهربائيالمحرك-ج
√



اسئلة مراجعة درس 
المغناطيسية

األقطاب المختلفة للمغناطيسات

()تتجاذب-ب()البعضبعضهاقوىتضعف--أ

()تتنافر–د()شئلهايحدثال-ج

√



اسئلة مراجعة درس 
المغناطيسية

يةأداة تحول الطاقة المغناطيسية و الكهربائية إلى طاقة حرك

()المغناطيسية-ب()المغناطيسيالرفع--أ

()الكهربائيالمحرك–د()الكهربائيالمولد-ج √



اسئلة مراجعة درس 
المغناطيسية

أداة تنتج تيارا كهربائيا من خالل دوران ملف بين قطبي 

مغناطيس

()المغناطيسية-ب()المغناطيسيالرفع--أ

()الكهربائيالمحرك–د()الكهربائيالمولد-ج
√



اسئلة مراجعة درس 
المغناطيسية

رفع جسم باستخدام قوى مغناطيسية دون مالمسته

()المغناطيسيالرفع-ب()الكهربائيالمغناطيس--أ

()الكهربائيالمولد–د()الكهربائيالجرس-ج

√



مع أطيب التمنيات لكم بدوام 
التوفيق والنجاح


