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الصحيحةالعبارةأمام( √)عالمةضع :األولالسؤال

:الصحيحةغيرالعبارةأمام( X)  ة وعالم

 :المادةماهيدرس

)) . مادةتعتبرحيةوالغيرالحيةاألشياءكل-١ √

(X. ) الوسطمنحيزاويشغلكتلةمالهكلهوالحجم-٢

)) . ثابتوحجمثابتشكلالصلبةللمادة-٣ √

(X) .وشكل غير ثابتحجم ثابت للمادة الغازية -٤

)) . عود الكرفس يطفو فوق سطح  الماء -٥ √

)) . الماءفيتغوصالجزرة-٦ √

(X) .فوق سطح الماء تطفوبة البطاطا ح-٧

)) . الماءسطحفوقيطفوالبصل-٨ √

(X) محلوالالفواكهسلطةتعتبر-٩

(X) أخرىمادةعبرمتجانسغيرانتشارالمادةفيهتنتشرمزيجهوالمحلول-١٠

)) . بالمحلوليسمىالمخاليطمننوعيتكونبالملحالماءخلطعند-١١ √

(X) تراهفإنكالماءفيالملحيذوبعندما-١٢

؟والكثافةالكتلةتجدكيفدرس

(X) قياسهايمكنالللمادةالطبيعيةالخواصمنالكتلةتعتبر-١٣

)) . األجسامكتللقياسالميزاناستخداميتم-١٤ √

(X) الجرامهياألجسامحجملقياسالمستخدمةالوحدة-١٥

)) . الجرامهياألجسامكتلةلقيسالمستخدمةالوحدة-١٦ √

)) . بالجرامالورقكمشبكالصغيرةاألجسامكتلتقاس-١٧ √

الثانيالدراسيالفصلاألولاالختبارالعلومالختبارأسئلةنماذج
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؟الطبيعيةالتغيراتماهيدرس

(X) بطيئةتكونالمادةعلىتمرالتيالتغيراتجميع-١٨

)) .تطرأ على المادة تغيرات سريعة وأخرى بطيئة -١٩ √

(X) .جديدةمادةالطبيعيةالتغيراتعنتنتج-٢٠

(X) الطبيعيةالتغيراتمنيعتبرالورقاحتراق-٢١

)) طبيعيتغيريعتبرالمادةوحالةوالحجمواللونالشكلفيالتغير-٢٢ √

(X) جداعاليةحرارةدرجةعندالزبدةتنصهر-٢٣

))جدامرتفعةحرارةدرجةعندينصهرالزجاج–٢٤ √ 

)) صفرحرارةدرجةعندالماءيتجمد–٢٥ √

)) الطبيعيةالمادةخواصمنالماءغلياندرجة–٢٦ √

(X) لتتجمدحرارةالمادةتكتسبأنيجب–٢٧

)) تنصهرفإنهاحراريةطاقةالمادةتكتسبمادعن-٢٨ √

)) األلوانصنععمليةخاللحراريةطاقةالصلبالشمعإكسابيتم–٢٩ √

؟لكيميائىالتغيرماهودرس

)) المادةمنمختلفنوععنهينتجالكيميائيالتغير–٣٠ √

(X) للمادةالطبيعيةالتغيراتمنيعتبرالكعكخبز–٣١

(X) الحديدبسطحاالكسجينغازاتحادعندبسرعةيتشكلالصدأ–٣٢

)) الكيميائيةالتغيراتمنيعتبراللمعةفقدان–٣٣ √

)) االحتراقأنواعأسرعهواالنفجار–٣٤ √

(X) كيميائيتغيريعتبرالكعكقص–٣٥
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؟الضوءماهودرس

(X) رؤيتهااليمكنطاقةالضوء–٣٦

))الفراغفيينتقلالضوء–٣٧ √ 

))المرئيالطيفهيرؤيتهايمكنكالتيالضوئيةالطاقة-٣٨ √ 

)).المصدر الرئيسي للضوء على االرض هو الشمس-٣٩ √ 

))مصدرهاعنبعيدامستقيمخطفيتنتقلالضوئيةالطاقة-٤٠ √ 

الجسمعلىضوءيقععندمايحدثماذادرس

))الزجاجخلفيقعالذيالجزءرىأنمكنكي–٤١ √ 

(X) خاللهالضوءاليمررالشمعيالورق-٤٢

))المختلفةالموادعلىالضوءوقوعبسبباأللواننرى-٤٣ √ 

))كلهااأللوانمنيتألفاألبيضاللون-٤٤ √ 

(X) األلوانجميعتمتصالبيضاءالسبورة-٤٥

))األحمراللونيعكساألحمرالقلم-٤٦ √ 

))األلوانجميعتمتصالسوداءالعباءة-٤٧ √ 
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ثابتغيروشكلثابتغيرحجملهالتاليةالموادأحد-٦

⃞⃞⃞⃞

درس ماهي المادة 

الوسطمنحيزاويشغلكتلةمالهكل-١

كثافة⃞حجم         ⃞مادة            ⃞كتلة                       ⃞

فإنالميزانفيجسمينوضععند-٢

متساوي(ب(و )أ(حجم⃞أصغر   )أ(كتلة ⃞أكبر       (ب(كتلة ⃞(       ب(تساوي كتلة  )أ(كتلة ⃞

فإنالميزانفيجسمينوضععند-٣

أكبر )أ(حجم⃞(  ب)تساوي كتلة (  أ)كتلة ⃞أكبر    (أ)كتلة ⃞أصغر        ( ب)حجم ⃞

ثابتوشكلثابتحجملهالتاليةالموادأحد-٥

⃞⃞⃞⃞

:التاليةاالختياراتبينمنالصحيحةاالجابةاختر :الثانيالسؤال

ثابتغيرو شكل ثابتحجم لهالتاليةالموادأحد-٤

⃞⃞⃞⃞

: )الغوصخاصيةلها (الماءفيتغوصالتيالموادمن-٧

ورق⃞بصل           ⃞عود الكرفس     ⃞حبة البطاطا      ⃞

الماءسطحفوقتطفوالتيالموادمن-٨

جزر⃞حبة البطاطا    ⃞بصل ⃞حديد               ⃞

بأ
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( :  يمكن فصل أجزاءه بسهولة)خليطاالتاليةالموادأحدعتبري-٩

وسكرماء⃞ماء وملح         ⃞سلطة خضار      ⃞شاي وسكر           ⃞

؟والكثافةالكتلةتجدكيف :درس

هياألجسامكتلةلقياستستخدمالتياألداة-١٠

حاسبةآلة⃞شريط متري       ⃞مسطرة⃞زان                 يم⃞

بالـتقاسواألدويةكالفيتاميناتجداقليلةبكمياتتستخدماتيالمواد-١١

مليجرام⃞سنتيمتر  ⃞جرام    ⃞كيلوجرام            ⃞

مثلجرامبالكيلوالموادبعضكتلةتقاس-١٢

فيتامينات⃞مشبك ورق⃞أدوية⃞جسم اإلنسان    ⃞

بـالـكتلتهتقاسالصغيرالورقمشبكمثلالصغيرةالمواد–١٣

مليجرام⃞جرام⃞كيلوجرام                ⃞سنتيميتر        ⃞

فيالمواداختالفبسببالكوكتيلعصيرطبقاتتتكون–١٤

الوزن⃞الطول⃞الحجم                   ⃞كتلة             ال⃞

فإنبالخلالزيتخلطعند-١٥

الزيت أقل كثافة⃞الخل أقل كثافة     ⃞الزيت ال يطفو         ⃞الخل يطفو     ⃞
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لتنصهرجداعاليةلدرجةتحتاجمادة-١٧

جليد⃞زبدة                 ⃞فوالذ⃞بالستيك            ⃞

لتنصهرمنخفضةحرارةلدرجةتحتاجمادة-١٨

زبدة⃞صخر⃞فوالذ                ⃞زجاج               ⃞

سائلإلىصلبمنالمادةعندهاتتحولالتيالحرارةدرجة–١٩

تكثف⃞غليان ⃞تجمد    ⃞انصهار             ⃞

غازإلىسائلمنالمادةعندهاتتحولالتيالحرارةدرجة–٢٠

انصهار⃞تكثف⃞غليان⃞تجمد                ⃞

صلبإلىسائلمنالمادةعندهاتتحولالتيالحرارةدرجة-٢١

انصهار⃞تجمد⃞غليان⃞تكثف               ⃞

هيالماءتجمددرجة–٢٢

١٠٠⃞٥٠⃞٧٠⃞صفر ⃞

الماءغلياندرجة-٢٣

١٠٠⃞٥٠⃞٧٠⃞صفر ⃞

ينصهرحتىقليلةحرارةدرجةإلىيحتاجالتاليةالموادأحد-٢٤

زجاج⃞فوالذ                ⃞صخر                   ⃞جليد             ⃞

؟الطبيعيةالتغيراتماهيدرس

ماعداطبيعيةتغيراتالتاليةالتغيراتجميع-١٦

الماءغليان⃞انصهار الزبدة       ⃞قص الورق    ⃞اشتعال الشمعة   ⃞
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طبيعيتغيرهوالتاليةالتغيراتأحد-٢٦

االحتراق⃞تلوين الزجاج       ⃞الصدأ          ⃞فقدان اللمعة      ⃞

؟الكيميائيةالتغيراتماهي :درس

لونهافيصبحلمعتهاالمادةفتفقدبالنحاساالكسجينيتحدعندما-٢٧

أخضر⃞أسود⃞أبيض⃞برتقالي             ⃞

لونهافيصبحلمعتهاالمادةفتفقدبالفضةاالكسجينيتحدعندما–٢٨

أخضر⃞مسحة من السواد   ⃞أبيض⃞برتقالي             ⃞

لونهاجديدةمادةفتنشأبالحديداالكسجينيتحدعندما–٢٩

أخضر⃞من السواد  مسحة ⃞أبيض⃞برتقالي             ⃞

بـاالكسجيناتحادعندقويانفجارينتج-٣٠

الكربون⃞النيتروجين⃞الهيدروجين      ⃞أكسجين             ⃞

الهواءبأكسجيناتحادهعنداألخضراللونإلىيتحولالتاليةالموادأحد-٣١

ألمنيوم⃞نحاس⃞حديد⃞فضة                ⃞

عداطبيعيةالورقةعلىإحداثهايمكنالتيالتغيراتجميع-٢٥

حرق⃞قص                   ⃞تقطيع             ⃞تلوين              ⃞
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ماهو الضوء : درس

عددهاالمرئيالطيفألوان-٣٢

⃞⃞⃞⃞

تشكل جميع ألوان الطيف المرئي اللون الـ-٣٣

أحمر⃞أزرق                   ⃞ابيض⃞أسود                       ⃞

مصدرهكوكبنافيالضوءمعظم-٣٢

الشمع⃞المصباح            ⃞النار⃞الشمس                ⃞

ماذا يحدث عندما يقع الضوء على جسم ؟ : درس 

ماوراءهكلرؤيةيمكنجسم-٣٢

زجاج⃞ورق شمعي      ⃞ورق رقيق         ⃞كتاب               ⃞

بوضوحليسولكنماوراءهرؤيةيمكنجسم-٣٣

طابوق⃞بالستيك شفاف    ⃞ماء نقي           ⃞ورق شمعي        ⃞

أبيضشفافغيرالتاليةاألجسامأحد-٣٤

⃞⃞⃞⃞

اللونأخضرشفافالتاليةاألجسامأحد-٣٥

⃞⃞⃞⃞

أحمرأحمرأحمرأحمر

أحمرأحمرأحمرأحمر

٦٧٨٩
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)ب(المجموعة )أ(المجموعة الرقم

حجم.١ الوسطمنحيزاويشغلكتلةمالهكل ٤

كثافة .٢ الجسمفيالمادةكميةمقدار ٣

كتلة .٣ المادةتشغلهالذيالحيزمقدار ١

مادة .٤ المادةمنمعينحجمفيالكتلةكمية ٢

خليط .٥

بالمجموعةمنالشكلأوالعبارةاخترالتاليالجدولفي :الثالثالسؤال

أالمجموعةعباراتمنمايناسبهاأمامرقمهاواكتب

)ب(المجموعة )أ(المجموعة الرقم

صدأ .١ بالهيدروجيناالكسجيناتحاد ٤

اللمعةفقدان .٢ بالحديداالكسجيناتحاد ١

الكعكخبز .٣ )فضةونحاس(بالمعادناالكسجيناتحاد ٢

انفجار .٤

)ب(المجموعة )أ(المجموعة الرقم

شفاف .١ جسم يسمح بنفاذ جزء من الضوء عبره  ٢

شفافنصف .٢ يسمح بمرور الضوء عبره جسم ال ٤

انعكاس .٣ يسمح بنفاذ الضوء فيمكن رؤية كل ماوراءه جسم ١

شفافغير .٤
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:التاليةالعباراتعلىالدالالعلميالمصطلحاكتب  : :الرابعالسؤال

)مادة(الوسطمنحيزاويشغلكتلةمالهكل-١

)كتلة(الجسمفيالمادةكميةمقدار-٢

)حجم(المادةتشغلهالذيالحيزمقدار-٣

(كثافة )المادةمنمعينحجمفيالكتلةكمية-٤

(خليط ). مادتان أو أكثر ممتزجتان ويمكن فصلهما بسهولة -٥

(محلول ) .  متجانسانتشارالمادةفيهتنتشرمزيج-٦

(  تغير طبيعي ) تغير في المادة يغير خواصها الطبيعية او الفيزيائية لكن التنتج عنه مادة جديدة -٧

(درجة االنصهار ) .  درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من صلب إلى سائل -٨

(درجة الغليان ) .  درجة الحرارة التي تتغير عندها المادة من سائل إلى غاز -٩

(درجة التجمد ) .  صلبتتغير عندها المادة من سائل إلى التي درجة الحرارة -١٠

(تغير كيميائي ) . تغير في المادة تنتج عنه مادة جديدة -١١

(طيف مرئي ) .  الطاقة الضوئية التي يمكن رؤيتها وتحليلها إلي ألوان قوس المطر -١٢

(طول موجي ) .  المسافة من نقطة على موجة إلى النقطة المماثلة لها على الموجة التالية–١٣

(                                                  شفاف ) . الجسم الذي يسمح بنفاذ الضوء فيمكن رؤية كل ماوراءه -١٤

(شبه شفاف ) .  الجسم الذي يسمح بنفاذ جزء من الضوء عبره بحيث النرى ماوراءه بوضوح  -١٥

(معتم –غير شفاف ) .  اليسمح بمرور الضوء عبره / غير منفذ للضوء -١٦

(انعكس). ارتد عن الجسم -١٧
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:سليماعلمياتعلياليليلماعلل :الخامسالسؤال

 :المادةماهي :درس

غازيةمادةالهواءيعتبر-١

.ثابتغيروحجمثابتغيرشكللهألن

.صلبةمادةالكتابيعتبر-٢

.ثابتوحجمثابتشكللهألن

سائلةمادةالعصيريعتبر-٣

ثابتغيروشكلثابتحجملهألن

الشايفيتحريكهبعدالسكرنرىال-٤

. )محلول (متجانسانتشارالمادةفيانتشرألنه

خليطاالفواكهسلطةتعتبر-٥

بسهولةموادهافصليمكنألنه

:والكثافةالكتلةتجدكيف :درس

يطفوالزيتفإنوالخلالزيتخلطعند-٦

الخلمنأقلكثافتهالزيتألن

يتوازنالميزانفإنالميزانعلىكبيرفلينومكعبصغيرخشبمكعبوضععند-٧

الفلينمكعبكتلةتساويالخشبمكعبكتلةألن

الخشبجهةينزلالميزانفإنالميزانعلىنفسهالحجملهمافلينومكعبخشبمكعبوضععند-٨

تتوازنلنالميزانفكفةالفلينمكعبمنأكبركتلتهالخشبمكعب
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:الطبيعيةالتغيراتماهي :درس

الطبيعيةالتغيراتمنالورققصيعتبر-٩

جديدةمادةعنهاتنتجولم )الشكل (للمادةالطبيعيةالخواصعلىالتغييرشملألنه

للمادةتحدثانيمكنالتيالطبيعيةالتغيراتعدد-١٠

.المادةحالة–اللون–الحجم-الشكلفيتغير

تبريدهاعندالمادةحرارةدرجةتنخفض-١١

الحراريةطاقتهاتفقدألنها

تسخينهاعندالمادةدرجةترتفع-١٢

حراريةطاقةتكتسبألنها

؟الماءيتجمدكيف-١٣

تبريدهعندالحراريةطاقتهالماءيفقد

سدرجةصفرإلىالحرارةتصلوعندما

صلبإلىسائلمنالماءيتغير

سائلإلىالصلبالشمعيتحول-١٤

التسخينطريقعنحراريةطاقةإكاسبهخاللمن

صلبإلىالسائلالشمعيتحول-١٥

التجمددرجةإلىيصلحتىويبردالحراريةطاقتهيفقدعندما
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 :الكيميائيةالتغيراتماهي :درس

لمعتهاالنقودبعضتفقد-١٦

المعدنمعاالكسجيناتحادخاللمنكيميائيلتغيرتعرضتالنها

.الوقتمرورمعلمعتهاالمعدنيةاالوانيبعضتفقد–١٧

–كيميائيتغير–الهواءأكسجينمعاتحادهابسبب

االنفجاريحدثكيففسر،.االحتراقانواعاسرعاالنفجاريعتبر–١٨

-بالهيدروجيناالكسجيناتحادبسبب

:الضوءماهو :درس

القمرالشمسينيركيف-١٩

-منيراالقمرفنرىسطحهعلىمنالشمساشعةالقمريعكس

الضوءمصادرمنمصدرالقمراليعتبر-٢٠

.سطحهعلىمنالشمسأشعةيعكسألنه

جسمعلىضوءيقععندمايحدثماذا :درس

شفافزجاجمنالنوافذتصنع-٢١

ماوراءهرؤيةفيمكنناخاللهمنالضوءجميعبمرورحيسمالشفافالزجاجألنه

عليهاالزجاجوجودرغمالمروراشارةألوانرؤيةيمكننا-٢٢

خاللهمنالضوءبمروريسمحشفافالملونالزجاجألن
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:أجب عن التالي : السؤال السادس

 :المادةماهي :درس

عدد الخواص الطبيعية للمادة-١

المادةحالة–الطفوعلىالقدرة-كثافة–كتلة–شكل–حجم–لون

.الثالثالمادةحاالتعدد-٢

.غاز–سائل-صلب

والمحلول؟الخليطبينمالفرق-٣

بسهولةفصلهمامكنممتزجتاناكثراومادتانالخليط

.متجانسانتشارالمادةفيهتنتشرالمحلول

كيف تجد الكتلة والكثافة : درس

إذا كان للذهب والريش الكتلة نفسها فأيهما أكبر كثافة ؟-٤

.الذهب

كيلو جرام فأي الجسمين أكبر كتلة ؟ ١كيلوجرام وكرة من النحاس ١إذا كانت كرة الحديد تساوي -٥

.الكتلةنفسلهماوالنحاسالحديدكرة

؟الطبيعيةالتغيراتماهي

كيف يتسبب التسخين بتغير المادة ؟-٦

الحرارةدرجةفترتفعحراريةطاقةالمادةيكسبالتسخين

الغازإليالسائلمنتتحولفإنهاالغليانلدرجةوصلتفإذا

سائلإلىصلبمنتتحولفإنهااالنصهارلدرجةوصلتوإن

كيف يتسبب التبريد بتغير المادة ؟-٧

التجمدلدرجةفتصلحرارتهادرجةفتنخفضالحراريةطاقتهاالمادةيفقدالتبريد

صلبإلىسائلمنفتتحول

ماهو التغير الطبيعي  الذي يمكنك إحداثه على زجاج ؟-٨

.صهره–كسره–عليهالتلوين
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اشرح لم تنصهر البوظة على درجة حرارة الغرفة ولكن الزبدة تظل صلبة–٩

على تلك الدرجة ؟

الغرفةحرارةدرجةمنأقلالبوظةتجمددرجةألن

.الغرفةحرارةدرجةمنأعلىانصهارهادرجةالزبدةولكن

ماذا تتوقع أن يحدث لو أكسبنا الزبدة طاقة  حرارية؟–١٠

سائلةحالةإلىوتتحولتنصهر

؟حراريةالماء طاقة  ماذا تتوقع أن يحدث لو أكسبنا –١١

يغلي ويتحول إلي حالة غازية 

؟فقد الثلج  الطاقة  الحراريةماذا تتوقع أن يحدث لو –١٢

صلبةمادةإليويتحوليتجمد
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الكيميائيةالتغيراتماهي :درس

كيف ينتج خبز الكعك مادة جديدة ؟-١٢

تتغيرفإنهاالنارإلىالكعكعجينةتتعرضعندما

اللونبنيةاسفنجيةوتصبحوتجمدفتحمر

ماهو نوع التغير الذي يطرأ على الطعام الذي تأكله ؟-١٣

كيميائيتغير

مختلفةموادإلىالطعاماللعابيحللحيث

مافائدة التغيرات الكيميائية التي تحدث في جسمك على الطعام ؟-١٤

.الجسمأجزاءلبعضالتالفاصالح–النمو–للجسمالطاقةتوليد

عدد أنواع التغير الكيميائي –١٥

االحتراق-اللمعةفقدان–الكعكخبز–الصدأ

لماذا يعتبر الصدأ تغير كيميائي ؟ –١٦

الحديدعلىكيميائيبفعلتشكلتمختلفةجديدةمادةألنه

؟بالحديداالكسجينيتحدعندمايحدثماذا–١٧

صدأيتشكل

؟بالنحاساالكسجينيتحدعندمايحدثماذا-١٨

أخضرأوداكنبنيلون–اللمعةفقدان

؟بالفضةاالكسجينيتحدعندمايحدثماذا١٩

السوادمنمسحة–اللمعةفقدان

كيف يختلف التغير الكيميائي عن التغير الطبيعي؟–٢٠

نفسهاالمادةوتبقىفقطللمادةالطبيعيةالخواصفيتغيرهوالطبيعيالتغير

.جديدةمادةعنهتنتجالكيميائيالتغير
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ماهو الضوء  : درس

.؟المطرقوسيتشكلكيف-٢١

المرئيالطيفألوانإلىفيحللهاالمطرقطراتعبرالشمسضوءيمر

الضوءمصادرعدد–٢٢

–النار-الشموع–الكهربائيةاألنوار–الخشباحتراق–الشمس

الحشراتانواعبعض–الكبريتاعواد–اليدويالمصباح

مالذي يحدث عند توجيه المصباح اليدوي على جسم قريب ؟–٢٣

بسطوعيشع

مالذي يحدث عند توجيه المصباح اليدوي على جسم بعيد ؟-٢٤

متسعاالضوءويمتدالسطوعيخف

؟الضوئيةالطاقةتنتقلكيف-٢٤

مصدرهاعنبعيدامستقيمخطفي

جسمعلىضوءيقععندمايحدثماذا :درس

ماذا يحدث عندما يقع الضوء على جسم ازرق شفاف؟–٢٥

يمررهاالزرقاللونعدااأللوانجميعيمتص

ماذا يحدث عندما يقع الضوء على جسم برتقالي غير شفاف ؟–٢٦

يعكسهالبرتقاليعداااللوانجميعيمتص
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:مطلوبماهوحسبالتاليالجدولامأل :السابعالسؤال

المادةماهي :درس

فواكهسلطة خضارسلطة حيثمن

محلول خليط المزيجنوع

ءوسكرما–وملحماء خضارسلطة–فواكهسلطة مثال

حيثمن

ثابتالحجم ثابتغيرالحجم مقارنة

ثابتغيرالشكل مقابلة

الغاز السائل الصلب حيثمن

ثابتغير ثابتغير ثابت الشكل

ثابتغير ثابت ثابت الحجم

بالونداخلهواء ماء كتاب مثال

الكتلة الحجم

للمادةطبيعيةخواص الشبهوجه

الحميدينورةالمعلمةإعداد-الثانيالدراسيالفصلاالبتدائيالخامسللصفاألولالعلومالختبارالمقررللمنهجتدريب

@noura_alhumidi18



األدوية الورقمشبك حيثمن

مليجرام جرام بـتقاسكتلتها

زيت خل   (اختالف )مقارنةحيثمن

متساويالحجم مقابلة

أقل أكبر الكتلة

أقل أكبر الكثافة

حيثمن

إكبر أقل الحجم

أقل أكبر الكثافة

متساويةالكتلة مقابلة

خشب
فلين

؟والكثافةالكتلةتجدكيفدرس
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الورقتلوين الورققص حيثمن

طبيعيتغير مقابلة

الصخر البالستيك حيثمن

جداعالية أقل االنصهاردرجة

الجليد الزبدة حيثمن

لالنصهارأقلحرارةلدرجةيحتاج مقابلة

االنصهاردرجة الغلياندرجة حيثمن

ىسائلإلصلبمن غازإلىسائلمن (اختالف )مقارنة

لحرارةتعرض (تشابه)مقابلة

بدرجةتنصهرمواد

منخفضةحرارة

عاليةحرارةبدرجةتنصهرمواد حيثمن

زبدة-جليد–بالستيك زجاج-فوالذ–صخر مثال

الطبيعيةالتغيراتماهي :درس
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الصدأ الحديد حيثمن

محمربرتقالي أسودأوداكنرمادي اللون

متقشر /للتفتتقابل صلب أخرىخواص

الفضة النحاس حيثمن

اسود داكنبني/أخضر غيرالتبعداللون

الكيميائي

بالمعدناالكسجيناتحاد التغيرسبب

؟الكيميائيةالتغيراتماهي :درس

جسمعلىضوءيقععندمايحدثماذا :درس

الزجاج الهواء

شفافجسم

الضوءبمروريسمح

الشبهوجه

شمعيورق خشب حيثمن

الضوءمنجزءبمروريسمح الضوءبمروراليسمح الضوءنفاذية
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بنفسجي نيلي أزرق أخضر أصفر برتقالي أحمر

الناقصةالمطرقوسألوانأكمل-١

-بالترتيبلونكلمنحرفثاني-خزينحرص :السركلمة

:التاليةاالسئلةعناجب :الثامنالسؤال

غازسائلصلب

غليان /تبخرانصهار

تجمد

طاقةاضافةطاقةاضافة

طاقةفقد

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

اكتب حاالت المادة لتكمل المخط ط التالي . ٣

ماء خل زيت

الماء؟كثافةأكثرالتاليةالموادأي

الخل؟كثافةأقلالتاليةالموادأي

فة
ثا
ك

دة
ما

ال

:إجبثمالتاليالبيانيالرسمادرس-٢
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الشمعيةالتلوينأقالمصنعمراحلرتب-٤

ينصهرأنإلىالعسلشمعأوالبرافينشمعيسخن

شكلعلىالثقوبمنالعديدعلىيحتويكبيرقالبفيالسائلةالساخنةالشمعيةالمادةتصب
الشمعيتجمدأنإلىباردبماءالثقوبتبرد،أقالم

البيعيمخازنإلوترسلعلبفيتوضعثمبغالفمنهاكلويلفوتجفاالقالمتبرد

ملونةموادأوبأصباغالشمعمصهوريمزج

١

٣

٤

٢

السائالنفانفصلزجاجيةقنينةفينفسهالحجممنوزيتخلوضعتم

أمامكالذيالرسمفيكمااآلخرعنأحدهما

:أننستنتج

الخلهوكثافةاألكبرالسائل-

أقلكثافتهاتكونتطفوالتيالمادة :السبب-

:التاليةاالسئلةعناجبالعمليةالتجاربخاللمن :التاسعالسؤال
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أحمرالفلفل ارسم اللون الذي سيعكسه -١

أسودلونهاأمامكالتيالقبعة-٢

االلوانجميعامتصتألنها؟لماذا

للضوءسيحدثماذاارسم -٣

ابيض؟جسمعلىيقععندما

بهشجسمعلىيقععندماللضوءسيحدثماذاارسم -٤

بنفسجي؟شفاف

:التاليةالرسوماتعلىالبياناتاكمل :العاشرالسؤال

لونكلمنحرفثاني :خزينحرص :السركلمة
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 :الرسمعلىالبياناتأكمل :العاشرالسؤال

الترمومتريمثلالشكل

التجمددرجةإلىتشير

الميزانيمثلالشكل

يمثلالشكل

ثالثيمنشور /زجاجيمنشور

الترمومتريمثلالشكل

الغلياندرجةإلىتشير

الكتلةلقياس
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 الطول الموجي 

ضوئيةموجةيمثلالشكل

جسميمثلالشكل

شفافنصف

شفاف

معتم

 :الرسمعلىالبياناتأكمل :العاشرالسؤال
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