
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 المادة: العلــــوم
 الصف: الثامن وزارة التربية والتعليم

 
 2االدريسي للتعليم االساسي ح مدرسة 

 2عدد الصفحات: 

 اسم المعلم: ليث سامي

 طرق انتقال الطاقة احلراريةمراجعة درس 
 [      ] الشعبة ......................................: السما                        

 

 -:السؤال األول

  العبارات التالية بالمصطلح المناسب: أكمل :اوال

 موصل للحرارة مادة تتدفق خاللها الطاقة الحرارية بسهولة 1 -

  عازل للحرارة تتدفق خاللها الطاقة الحرارية بسهولةال مادة  2- 

 فقطالموائع يحدث الحمل الحراري في  3- 

 الحمل الحراري اوالتوصيل  اواالشعاع تنتقل الطاقة الحرارية بواسطة  -4

  الحمل الحراري مثال على هبوط الماء البارد الى اسفل وصعود الماء الدافئ -5

  الفلزات  المواد التي تعتبر األفضل في التوصيل الحراري هي  – 6

 االشعاعيمكن ان تنتقل الطاقة الحرارية من الشمس الى سطح األرض بواسطة  -7

   :األسئلة التاليةثم اجب عن  اسفل االشكال اطلع على  -:نياثا

 

 

 

 

 

 ؟اعاله في كل شكل من االشكالطريقة انتقال الطاقة الحرارية اكتب  -1         

 االشعاع –          3 الحمل الحراري             -       2التوصيل             1- 

 ؟ يمثل طريقة انتقال الطاقة الحرارية في الفضاء الخارجيالذي  شكلالما  -2

 (  3الشكل رقم )          
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  :ثم اجب عن األسئلة التالية التاليةاطلع على االشكال : ثالثا

 ؟بطريقةتنتقل الطاقة الحرارية في الشكل األول  1-

 التوصيل الحراري

 ؟ال ينكسر االناء في الشكل الثاني عند وضعه في الفرنلماذا  –2

 الن معدل التمدد الحراري يكون اقل        

 ما سبب ارتفاع وانخفاض المنطاد في الشكل األول؟ -3

 للهواء داخل المنطاد واالنخفاض بسبب االنكماش الحراري للهواء داخل المنطاد االرتفاع بسبب التمدد الحراري   

  -:الثانيالسؤال 

 األول: أوال: اكتب الرقم المناسب من العمود الثاني امام ما يناسبه من العمود 

 العمود الثاني العمود االول الرقم

 االشعاع(  1)  ازدياد حجم المادة عند ارتفاع درجة حرارتها 4

 االنكماش الحراري(  2)  دورة ما بفعل الحمل الحراريحركة الموائع في  3

 تيارات الحمل(  3)  انتقال الطاقة الحرارية بين المواد عن طريف اصطدام الجسيمات 5

 التمدد الحراري(  4)  انتقال الطاقة الحرارية على شكل موجات كهرومغناطيسية 1

 التوصيل(  5)  أجزاء المادة الى جزء اخر أحدانتقال الطاقة الحرارية بواسطة حركة الجسيمات من  7

 الحرارة النوعية ( 6)   تناقص حجم المادة عند انخفاض درجة حرارتها 2

 الحمل الحراري1c  (7  )من المادة بمقدار  1gكمية الطاقة الالزمة لرفع درجة حرارة  6

 :اجب عن األسئلة التالية -: ثانيا

 اذكر أربعة تأثيرات لتيارات الحمل؟ – 1

 حركة الهواء في الغرفة – 2حركة الماء في المحيطات                  – 1

 حركة الطاقة الحرارية من باطن الشمس الى سطحها - 4تحريك المواد في باطن األرض          – 3 

 لماذا تزداد درجة حرارة ابزيم حزام األمان اسرع من حزام األمان؟  – 2

 الن الحرارة النوعية لإلبزيم اقل لهذا يتطلب طاقة حرارية اقل    
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