
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 المادة: العلــــوم
 الصف: الثامن وزارة التربية والتعليم

 
 2االدريسي للتعليم االساسي ح مدرسة 

 2عدد الصفحات: 

 اسم المعلم: ليث سامي

 الشحنات الكهربائية والقوى الكهربائيةمراجعة درس 
 [      ] الشعبة ......................................: السما                        

 

 -:السؤال األول

  العبارات التالية بالمصطلح المناسب: أكمل :اوال

 سالبة شحنتهااللكترون ووجبة م شحنتهالبروتون  في الذرة جسمان مشحونان هما 1 -

  جسم موجب الشحنة جسم فقد الكترون او اكثر 2- 

  الشحنة سالبجسم  الكترون او اكثر كسبجسم  3- 

  البرقعلى التفريغ الكهربائي السريع  األمثلةمن  -4

  الزجاج والخشب  والبالستيك  على المواد العازلة للكهرباء األمثلةمن  -5

  النحاس للكهرباء الموصلةعلى المواد  األمثلةمن  – 6

 الذرات كل الشحنات الكهربائية هومصدر  – 7

 :التالية األسئلةاجب عن  ثم اسفل الشكلاطلع على  -:نياثا

   

 

 

 

 

     

 يوجد قوةال  – 4                  تجاذب – 3                          تنافر  -                   2          تنافر -         1

 ؟اعالهشكل اكتب نوع التفاعل بين الشحنات الكهربائية كما يبينها ال -1

 القوة الكهربائية        ؟ يبينها الشكل ماذا تسمى القوة التي تنشا بين االجسام كما -2
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  :ثم اكتب ما يحدث في كل حالة أسفلالشكل اطلع على : ثالثا

    

 

 

 

 

 

 

  -:الثانيالسؤال 

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

 العمود الثاني العمود االول الرقم

 القوة الكهربائية(  1)  الشحنة الموجبة مع الشحنة السالبة فيهجسم تتساوى  4

 العازل(  2)  الشحنة الموجبة مع الشحنة السالبة فيهتتساوى ال جسم  3

 مشحونا كهرائي(  3)  فقدان الشحنة الكهربائية الفائضة 5

 متعادل كهربائي(  4)  قوة يؤثر بها جسمان مشحونان كهربائيا بعضهما ببعض 1

 التفريغ الكهربائي(  5)  ون تؤثر فيه قوة كهربائيةمنطقة غير مرئية تحيط بجسم مشح 7

 الموصل ( 6)   الكهربائية بسهولةالشحنات مادة ال تنتقل عبرها  2

 المجال الكهربائي(  7)  الكهربائية بسهولةالشحنات تنتقل عبرها مادة  6

 :تحوالت الطاقة التي تحدثريغ كهربائي اكتب فالتي يحث فيها ت االمثلةبعض  أسفليمثل الشكل  -: ثانيا

 

 

 

 

يفقد الصوف االلكترونات فيصبح موجب الشحنة 

 ويكتسب البالون االلكترونات فيصبح سالب الشحنة

االلكترونات فيصبح موجب الشحنة  الزجاجيفقد 

االلكترونات فيصبح سالب الشحنة الصوفويكتسب   

من طاقة كهربائية الى 

 طاقة ضوئية
من طاقة كهربائية الى 

وحرارية طاقة ضوئية  

من طاقة كهربائية الى 

وحرارية طاقة ضوئية  
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