
-تنتقل الحرارة خالل الفضاء من خالل
أ-الحمل الحراري.  ب-التوصيل.   ج-االشعاع

-أي مما يلي ينقل الحرارة بشكل جيد
أ-مقالة مصنوعة من االملنيوم.  ب-قفازات الصوف.  ج-قطعة خشبية

-بماذا نقيس الحرارة
أ-الثيرموميتر.  ب-الباراميتر.  ج-الهيجروميتر

-أي من الطرق التالية تنتقل من خاللها الحرارة
أ-الحمل الحراري.  ب-االنعكاس.  ج-االرتداد

 -اذا كان هناك مقالة على موقد الغاز   ماالطريقة التي تنتقل فيها
الحرارة من املوقد للمقالة

أ-توصيل.  ب-حمل حراري.  ج-اشعاع
تنتقل الحرارة بني جزيئات املاء املوجودة في وعاء على املوقد من خالل

أ-الحمل الحراري. ب-االشعاع. ج-التوصيل
-تصنع الكثير من االوعية واملقالي من الفلزات ألن الفلز

أ-موصل جيد.  ب-عازل جيد.  ج-ارخص ثمناً
 -ما هي أجزاء الجسم بالترتيب التي تهتز عندما تدخل موجة صوتية الى األذن

الخارجية
أ-طبلة األذن؛عظام االذن الوسطى؛السوائل والخاليا الشعرية في األذن الداخلية

ب-عظام األذن الوسطى؛طبلة األذن؛السوائل والخاليا الشعرية في األذن الداخلية
ج-السوائل والخاليا الشعرية ؛طبلة األذن؛عظام األذن الوسطى

-أين تنتقل االمواج الصوتية بشكل أسرع
أ-املواد الصلبة. ب-الهواء. ج-املياه
-ال ينتقل الصوت عبر الفراغ ألنه

أ-ال يحتوي مادة. ب-غير موصل. ج-غير متحرك
-كيف يحدث الصدى

أ-عن طريق ارتداد االمواج الصوتية على السطح
ب-عن طريق انتقال الصوت في الفراغ

ج-عن طريق االهتزاز
-كيف يستخدم جهاز السونار املوجات الصوتية؟

أ-عن طريق ارسال االصوات واستقبال صدى الصوت
ب-عن طريق اطالق مواد

ج-عن طريق استخدام الهواء
-ملاذا يستخدم جهاز السونار

أ-الصدار حرارة
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ب-لتحديد موقع االجسام تحت املياه
ج-الطالق تفاعالت كيميائية

-أي ممايلي ال يعد من خصائص الصوت
أ-التردد والسعة

ب-الحجم
ج-طبقة الصوت

د-اللون
-أي نوع من الصوت تصدره املوجة الصوتية ذات السعة العالية

أ-مرتفع ب-عاٍل ج-منخفض د-سريع
-أي لون به اطول طول موجة

أ-االحمر ب-االخضر ج-البرتقالي
-أي من التالي يكون الضوء أكثر بطأً عندما يمر عبره

أ-املاء ب-الهواء ج-الزيت
 -نظارات القراءة بها

أ-عدسة محدبة ب-عدسة مقعرة ج-ال يوجد بها عدسة
-بأي ترتيب يمر الضوء عبر اجزاء العني

أ-القرنية -الحدقة-العدسة-الشبكية
ب-الحدقة-العدسة-القرنية-الشبكية
ج-العدسة-القرنية-الحدقة-الشبكية

-أي ممايلي ال يمر الضوء من خالله
أ-املاء. ب-الهواء. ج-الخشب واملعدن

-أي ضوء ممايلي يحتوي على اكبر قدر من الطاقة
أ-موجات الراديو. ب-موجات جاما. ج-االشعة السينية. د-املوجات الدقيقة

-ال يمكن ان يمر الضوء عبر جسم
أ-شفاف. ب-شبه شفاف. ج-معتم. د-محدب

-ماذا يحدث اذا حملت بالوناً محمالً بالشحنات السالبة بالقرب من الحائط
أ-يتجاذب مع الشحنات السالبة في الحائط فيلتصق بالحائط
ب-يتجاذب مع الشحنات املوجبة في الحائط فيلتصق بالحائط

ج-ال يلتصق ابداً
-ماذا يحدث عندما يكون املفتاح في وضع التشغيل

 أ-تكون الدارة مغلقة وتكون االضاءة مشغلة
ب-تكون الدارة مفتوحة وتكون االضاءة مطفأة

ج-تكون الدارة مغلقة وتكون االضاءة مطفأة
-املسار الذي يتدفق عبره التيار الكهربائي يسمى

أ-دارة. ب-عدسة. ج-شحنة
-أي ممايلي يحتوي على مسارات منفصلة تصل كل حمل بمصدر الطاقة لديه

أ-قصرالدارة
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ب-دارة التوالي
ج-قاطع الدارة
دارة التوازي

-أي ممايلي يعد شكل من اشكال الكهرباء؟
أ-البرق. ب- السحابة. ج-املطر
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