
 2018/2019مراجعة الفصل الدراس ي األول مادة العلوم الصف الثامن 
 . ما ملادة املكونة للجسيمات الوضع طاقة و الحركية الطاقة جمع ناتج (1

 امليكانيكية الطاقة الحرارية الطاقة حراري  محرك

  .  ما ملادة املكونة للجسيمات الحركية الطاقة متوسط (2
 الحرارة درجة املطلق الصفر املبرد السائل

  .برودة أكثر مجس إلى دافئ جسم من الحرارية الطاقة انتقال (3
 اإللكتروني الثرمومتر الوضع طاقة الحرارة

 . كهرومغناطيسية موجات عبر أخرى  إلى مادة من الحرارية الطاقة انتقال (4
 الحرارة منظم اإلشعاع الحرارة ل عاز 

 .الجسيمات اصطدام طريق عن املتصلة املواد بين الحرارية الطاقة انتقال (5
 التوصيل العازل  التكوين

 .بسهولة الحرارية الطاقة خاللها من تتدفق مادة (6
 الحرارة منظم حراري  محرك الحرارة موصل

 . بسهولة عبرها الحرارية الطاقة دفقتت ال مادة (7
 الفلين الحرارة عازل  حراري  محرك

  C 1 ° بمقدار املادة من g 1 حرارة درجة لرفع الالزمة الطاقة كمية (8
 النوعية الحرارة الحرارية الطاقة اإلشعاع

 .حرارتها درجة انخفاض عند املادة حجم تناقص (9
 تفاعل االحتراق الحراري  الثرمومتر  الحراري  االنكماش

 . حرارتها درجة ارتفاع عند املادة حجم في ازدياد (10
 الحراري  التمدد  املتفاعالت

 .آخر جزء إلى املادة أجزاء أحد من الجسيمات حركة بواسطة الحرارية الطاقة انتقال (11
 االشعال شمعة الحراري  الحمل حراري  محرك

 .الحراري  الحمل بفعل ما دورة في املوائع حركة (12
 الحرارية الطاقة الكيميائية الطاقة الحمل تيار

 . حرارية طاقة إلى الكهربائية الطاقة يحول  جهاز (13
 الحرارية الطاقة التسخين جهاز اإلشعاع

 .ما نظام حرارة درجة ُينظم جهاز (14
 حراري  محرك الحراري  الثرمومتر  الحرارة منظم

 .دفئا أكثر مكان إلى برودة أكثر مكان من الحرارية الطاقة لنقل الكهربائية الطاقة يستخدم جهاز (15
 الثالجة التوصيل األنزيم

 .ميكانيكية طاقة إلى الحرارية الطاقة تحول  آلة (16
 التسخين جهاز املبرد السائل حراري  محرك

 حركته نتيجة الجسم يمتلكها التي الطاقة (17
 التوصيل الحركة طاقة الكيميائية الطاقة

 جساماأل  في املخزونة الطاقة (18
 الوضع طاقة الحرارية الطاقة االشعال شمعة

 



 ما لجسم الوضع طاقة و الحركية الطاقة جمع ناتج (19
 املبرد السائل الحراري  الثرمومتر  امليكانيكية الطاقة

 .الحركة عن الجسيمات عندها تتوقف التي الحرارة درجة (20
 املطلق الصفر الحرارة موصل االشعال شمعة

 حرارة درجة إلى القياس هذا ُيحول  و كهربائية دائرة مقاومة في التغيرات يقيس جهاز (21
 الحراري  الثرمومتر  اإللكتروني الثرمومتر الثرمومتر

 الحرارة درجة تتغير عندما ينكمش و يتمدد سائل على تحتوي  ببصيلة متصل زجاجي أنبوب (22
 الثالجة التسخين جهاز البصيلة ذو الثرمومتر

 جدا مرتفعة نوعية بحرارة تتميز مادة (23
 الخشب املاء الحديد

 برودتها على لتحافظ الثالجة داخل من الحرارية الطاقة تمتص مادة (24
 األنزيم التكوين تفاعل املبرد السائل

 حرارية طاقة إلى ةالكهربائي الطاقة يحول  جهاز (25
 التوصيل الكهربائي الفرن  الحرارة موصل

شغل (26
ُ
 الداخلي االحتراق محرك في الهواء و الوقود خليط ت

 االشعال شمعة تفاعل االحتراق املطلق الصفر

 ؟ املناطيد ارتفاع عن املسؤول ما (27
 الحراري  الثرمومتر  املبرد السائل الحراري  التمدد

 ؟ السيارة محرك في الطاقة تحوالت يصف تسلسل أي (28

 ميكانيكية ← حرارية ← كيميائية وضع ← حركية ← حرارية وضع ← ميكانيكية ← حرارية

 بواسطة للسائل الحرارية الطاقة زيادة يمكن (29
 تبريده تجميده تسخينه

 عبرها الحرارية الطاقة بتدفق تسمح التي املادة (30
 الفلين األملنيوم الخشب

 هي ، بسهولة عبرها الحرارية الطاقة تتدفق ال التي املادة (31
 النحاس الحديد القماش

 ؟ املنطاد هبوط يسبب الذي ما (32
 الحراري  االنكماش الحراري  التوصيل لحراري ا التمدد

 حرارية طاقة إلى الكهربائية الطاقة يحول  جهاز (33
 الهواء مكيف املالبس واةمك الثالجة

 ..... كلما الوضع طاقة تزداد (34
 الجسم سرعة قلت الجسم سرعة زادت الجسم ارتفاع زاد

 .... كلما للجسيمات الحركية الطاقة تقل (35
 الجسيمات سرعة قلت الجسيمات بين املسافة زادت الجسيمات بين املسافة قلت

 ....... الحرارة درجة فإن ، للجسيمات الحركية الطاقة تزداد عندما (36
 تقل ثم تزداد ثابتة تبقى تزداد

 املغلي املاء من لكأس الحرارية الطاقة ............ الجليد من ملكعب الحرارية الطاقة (37
 من أكبر من أقل تساوي 



 ... عندما الثرموميتر في السائل يرتفع (38
 باردة غرفة في نضعه الثالجة في نضعه ساخن حساء في نضعه

 ؟ انخفاضا األكثر الحرارة درجة يلي مما أي (39
0 ° C 0 ° F 32 ° F 

 ؟ ارتفاعا األكثر الحرارة درجة يلي مما أي (40
100 ° C 273 K 32 ° F 

 بواسطة الفراغ عبر الحرارية الطاقة تنتقل (41
 الحراري  االشعاع الحمل تيار الحرارة منظم

 بسبب يدي إلى الحرارة تنتقل ، الساخن الحساء في ملعقة وضع عند (42
 التسخين جهاز الحراري  الحمل الحراري  التوصيل

 ؟ ارتفاعا األكثر النوعية الحرارة لديه يلي مما أي (43
 الخشب املاء الغاز

 ؟ التسخين أجهزة في يحدث الذي الحرارة تحول  ما (44

 كيميائية طاقة ← لحراريةا الطاقة حرارية طاقة ← الكيميائية الطاقة حرارية طاقة ← الكهربائية الطاقة

 ؟ باردة ثالجة في وضعه عند اخنس لبالون  يحدث ما يصف الذي املصطلح ما (45
 الحراري  االشعاع الحراري  االنكماش النواتج

 .. ألنها بسرعة األملنيوم ملعقة تسخن ، األملنيوم من األخرى  و الخشب من مصنوعة أحدهما ملعقتين وضع عند (46

 عالية نوعية حرارة تمتلك للحرارة عازلة منخفضة نوعية حرارة تمتلك

 سيليزية درجات إلى F ° 176 حول  (47
90 ° C 80 ° C 56 ° C 

 فهرنهايت إلى C ° 40- حول  (48
-40 ° F -60 ° F 40 ° F 

 أكثر أو جديدة كيميائية مادة لتكوين أكثر أو كيميائية مادة ذرات ترتيب فيها ُيعاد عملية (49
 التوصيل الكيميائي التفاعل الحراري  االشعاع

 وصف للتفاعل الكيميائي باستخدام رموز العناصر و الصيغ الكيميائية (50
 الحراري  التمدد الكيميائي التفاعل الكيميائية املعادلة

 . الكيميائي التفاعل في األولية املواد (51
 النواتج املتفاعالت األنزيم

 .الكيميائي التفاعل من لناتجةا املواد (52
 النواتج الحراري  االنكماش حراري  محرك

 .الكيميائي التفاعل بعد للنواتج الكلية الكتلة تساوي  الكيميائي التفاعل قبل للمتفاعالت الكلية الكتلة (53

 الكثافة حفظ قانون  الطاقة حفظ قانون  الكتلة حفظ قانون 

 لالتفاع رقم يوضع قبل رمز العنصر أو الصيغة الكيميائية في املعادلة ، و يمثل عدد وحدات هذه املادة في (54
 املعامل الكيميائي التفاعل الحراري  االشعاع

 .جديد مركب يتكون  و أكثر أو مادتان فيه تتحد تفاعل (55
 املتفاعالت تفاعل االحتراق التكوين تفاعل

 .أكثر أو مادتين ليكون  واحد مركب فيه يتكسر تفاعل (56
 التكوين تفاعل التفكك تفاعل التنشيط طاقة



 .آخر مركب و آخر عنصر ليتكون  ، املركب في آخر عنصر محل عنصر فيه يحل تفاعل (57
 التكوين تفاعل األحادي االستبدال تفاعل الحفاز

اقع ليتكون مركبان جديدان (58   تفاعل يتفاعل فيه مركبان و تتبادل األيونات السالبة في املركبين املو

 تفاعل االستبدال املزدوج الكيميائي التفاعل الحراري  االنكماش
 . يميائية ما مع األكسجين محررة طاقة تفاعل كيميائي تتحد فيه مادة ك (59

 األنزيم تفاعل االحتراق التنشيطتفاعل 

 .حرارية طاقة تمتص التي الكيميائية التفاعالت (60
 النواتج التنشيط طاقة للحرارة ماص تفاعل

طلق التي الكيميائية التفاعالت (61
ُ
 . حرارية طاقة ت

 التوصيل للحرارة طارد تفاعل 

  .ائيكيمي تفاعل لبدء الطاقة من الالزم األدنى الحد (62
 التكوين تفاعل املتفاعالت التنشيط طاقة

 . الكيميائي التفاعل سرعة زيادة على تعمل كيميائية مادة (63
 الحراري  االنكماش الحفاز النواتج

 حفاز يزيد من سرعة التفاعالت الكيميائية في الخاليا الحية  (64

 الحراري  االشعاع الحراري  التمدد األنزيم

 .التفاعل الكيميائي أو إيقافه  مادة تعمل على إبطاء (65
 املثبط املوصل الحفاز

ابط و ُيعاد ترتيب الذرات لتتكون  (66 ابط جديدة عملية تتفكك فيها الرو  رو
 الفيزيائي التفاعل الحراري  االنكماش الكيميائي التفاعل

 واحد ناتج و أكثر أو متفاعالن على يحتوي  تفاعل (67
 التكوين تفاعل الحفاز 

 كيميائيتفاعل في تجالنوا و املتفاعالت لتوضيح تستخدم التي الرموز  (68

 تفاعل االحتراق الحرارة موصل الكيميائية املعادلة

 كيميائي تفاعل حدوث على مؤشر هو يلي مما أي (69
 املبرد السائل الكيميائية الخواص تغير التوصيل

 2Na + Cl2 → 2NaCl                     ؟ التالي التفاعل نوع ما (70

 الحراري  االشعاع التنشيط طاقة تكوين تفاعل

 التفاعل سرعة زيادة على الحفاز يعمل كيف (71
 املتفاعل كمية زيادة خالل من التنشيط طاقة زيادة خالل من الجسيمات بين التالمس زيادة خالل من

 O2+ 10H 2CO8→ 2+ 13O 10H42C                 ؟ املعادلة هذه في املتفاعلة الكربون  ذرات عدد كم (72

6 8 4 

 للنواتج الكلية الكتلة فإن ، الصدأ مكونين األكسجين غاز مع الحديد اتحاد عند (73
 املتفاعالت كتلة من أقل تكون  املتفاعالت كتلة من أكبر تكون  . املتفاعالت كتلة تساوي 

 O 22NKO →32KNO +2                            ؟ التالي التفاعل نوع ما (74

 احتراق تفاعل تفكك تفاعل تكوين تفاعل
 



 

 

 


