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 1مراجعة عدد

ل وجده ميتا   ز اصطاد عمر عصفورا ووضعه داخل كيس و عندما وصل إىل المنز
ا و قال " لماذا مات العصفور؟"  فحزن كثنر

 : السؤال بإتمام هذه الجملةأجيب عمر عن هذا  -1
 . ......................................................... .... ................ مات العصفور ألنه

وري لحياة الكائنات الحية.  ............ ...... ...................................... اذن فـ  ضز
 انطالقا من هذه التجارب احدد خاصيات الهواء   -2

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

   

 : أكمل بما يناسب من مكونات الهواء -3

  .  غاز سام  يخرج مع هواء الزفنر و يعكر ماء الجنر

  . اق و إنعاش المرضز  يساعد عىل االحنر

اق.    يكون السحب عندما يتكثف وال يساعد عىل االحنر

 ماذا نستنج من هذه التجربة؟ -4

     

 

 

 

 بداية التجربة                                                         نهاية التجربة      

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

.......................................... ..................................................... 
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ي نادي العلوم بالمدرسة. 
 قام عمر بالتجارب التالية فز

" و أعلل ◄ ئ  : اكتب" تواصل اشتعالها" أو "تنطفز

 

 

 

 

 

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

اق .  .............................................................  : أكمل -5 وري لالحنر  ضز

ي 
ق بعد احضز عمر مجموعة من المواد ليتعرف المواد التر ي تحنر

ة و المواد التر ق مباشر تحنر

ف اىل الحذر عند انجاز التجربة.   مدة فنبهه المشر

ين  : المواد ز  زيت  –شمع  –كحول   –نفط  –خشب  –بنز

 اتمم الجدول 

ة  ق مباشر ق بعد تسخينها مواد تحنر  مواد تحنر

 
 
 

 

 : اتمم بما يناسب -6
اق  ي عملية االحنر

 ...................................................................... العناض المتدخلة فز
اق   ....................................................................... العناض الناتجة عن عملية االحنر

ي فاحضز ت أمي  شمعة و أ -7
 : شعلتها و بقيت أراقب لهبهاانقطع التيار الكهربائئ

ي  ◄
ي الرسم باسهم واضحة  اكمل الجدول بما ينبغز

ز ذلك فز            و بير

 ...... ........ المنطقة .......................  ❶

 ...... ........ المنطقة .......................  ❷

 ...... ........ المنطقة .......................  ❸
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ي لهب الشمعة ؟ لماذا ؟
 ما هي  المنطقة األشد حرارة فز

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

 : ارتب مراحل اشتعال الشمعة -8

 ينصهر الشمع بمفعول الحرارة   

ي لهب الشمعة  
 تظهر ثالث مناطق فز

ق الفتيل    يحنر

ق .   ب الفتيل الشمع السائل الذي يتحول اىل غاز محنر  يتشر

9-      

 المنطقة الصفراء ▪
 المنطقة الزرقاء  ▪
 المنطقة القاتمة   ▪

اق تام و حرارة شديدة ▪  احنر
اق غنر تام و بها هباب الفحم   ▪  احنر
اق و بها  ▪ لم تتم فيها عملية االحنر

 غاز الشمع 

 يسود سلك النحاس   ▪
 ال يحمر سلك النحاس   ▪
 يحمر سلك النحاس  ▪

اق الشمعة   -10  ينتج عن احنر

 ................................................................................................................... 
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 2مراجعة عدد

 السند عدد1

 أراد مجدي البقاء مدة طويلة تحت الماء لكنه لم يستطع . 
 لماذا لم يتمكن مجدي من البقاء مدة طويلة تحت الماء ؟   -
- ………………………………………………………………………………………….. 
 ماذا عليه أن يفعل ليبفر مدة أطول تحت الماء ؟  -
- …………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………. 

 اجيب بنعم ام ال ثم اصلح الخطأ -
ي الضغط الن  ض  ◄

غط احمد عىل قارورة فوهتها مسدودة فوجد صعوبة فز
 . الهواء تمدد داخل القارورة 

-  ............................................................................................... 
-  ........................................................................... .................... 

 نفخ سائق سيارة العجلة فتشب الهواء داخل اإلطار الن الهواء كتلة   ◄
-  .............................................................................................. 
- ........................................................... ................................... 

اراد سمنر فتح قارورة فسخنها فانفصلت السدادة محدثة فرقعة الن الهواء   ◄
 تقلص فدفع السدادة. 

-  ............................................................................................. 
- ........................................ ..................................................... 
عشاب .تأججت النار ثم انبعث دخان اسود تصاعد حرق مجدي فواضل األ  ◄

ي السماء  
 فز

 ؟ما اسم الغاز الذي أجج النار  -
-  ............................................................................................... 
ي السماء ؟ -

 ما اسم الغاز الذي تصاعد فز
-  ............................................................................................... 
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   2دالسند عد -
أشعل مجدي الموقد الشمعة  وأراد التعرف عىل العناض الناتجة عن 

اق   . االحنر
 

 

 
ي إطار.  ◄

اق بوضعها فز ي عملية االحنر
 تخنر العناض المتدخلة فز

ي أكسيد الكربون 
ز   - ثائز ز  –األكسيجير وجير ارة  –المادة المشتعلة  –اللهب  - النينر  الشر

 أكمل كل إفادة بكتابة التعليل المناسب  -

ي اإلناء الن  -
ي إناء يحوي ماء الجنر فتعكر لون ما فز

 . نفخ مجدي فز

-  ............................................................................................................... 

ار الن  - ي مجرى هواء فتأججت النار و تطاير الشر
 أشعلت األم الكانون   الموجودة فز

- .................................................................... .......................................... 

 .  سحق مجدي لهب نار بصحن فاسود الن -

-  .............................................................................................................. 

الجلوس لينعم أفراد  ذات ليلة من لياىلي الشتاء أشعلت األم الكانون و أدخلته إىل غرفة  ◄

 األشة بالدف ء. 

ي .   -
اق الذي يمثل خطرا عىل صحة أفراد العائلة؟ أعلل إجابتر  ما هو  ناتج االحنر

-  ............................................................................................................. 

- ..................................... ........................................................................ 

 ما هي انعكاساته عىل الجهاز التنفسي ؟ -

-  ...............................................................................................................

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

❶  

❷  

❸  

❹  

❺  

 ذي حنو التميزعمل خاص بصفحة مع تلمي
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   3دالسند عد -
اق الشمعة .   أثناء درس اإليقاظ أنجز مجدي تجارب حول احنر

 اكتب اسم المنطقة المناسبة من مناطق لهب الشمعة .  -

 

 الخصائص المنطقة من لهب الشمعة 

 
 

إذا وضعنا فيها سلكا نحاسيا ال يحمر و ال ترتفع درجة  
حرارته مما يدل عىل انخفاض درجة حرارة هذه المنطقة  

و اذا وضعنا فيها أنبوبا من المعدن نالحظ انبعاث غاز  
ابيض اللون قابل لالشتعال مما يدل عىل أن هذه  

 تتكون من غاز الشمع . المنطقة 

 
 
 

إذا أدخلنا فيها سلكا نحاسيا يصبح مغىط بطبقة رقيقة  
من السواد )هباب الفحم و هو الذي يجعل اللهب 

 مضيئا.( 

 
 

إذا أدخلنا فيها سلكا نحاسيا يحمر و ترتفع درجة حرارته  
 . مما يدل عىل أن هذه المنطقة شديدة الحرارة 

 اكتب نتيجة كل تجربة   -

 وصف التجربة + النتيجة التجربة 
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