


 



 



األشياء من مواد مختلفة مثل البالستيك والمطاط والورق صنعت هذه 
 ناعم والبعض ملمسه خشن. وبعضها ملمسه

 



وجه 
المكعب  الماء البالون المقارنة

 الخشبي

نفس شكل  كروي الشكل
 مكعب الكأس

 خشن ناعم ناعم الملمس
 

ستخدام اللون ايمكن وصف األشياء ب
 والملمس والشكل والحجم.

 

 

 



جميعها مواد تشغل حيز وتختلف هذه 
 شياء في الشكل والملمس.األ

 

 .العصير – ةضدالمن -القلم 
 



اللون األصفر واألحمر 
واألزرق واألخضر من 
خصائص هذه الطائرة 

لى جانب أنها إقية الور
 .ملساء

 



 المادة هي كل ما يشغل حيز من الفراغ.

 

السبورة  –الكتاب  –القلم  –الممحاة 
 المنضدة. -

أشياء كبيرة 
 الحجم

أشياء متوسطة 
 الحجم

 ةأشياء صغير
 الحجم

 – السبورة
 الممحاة. الكتاب. –القلم  المنضدة.

 



 



 كتاب العلوم. –الكراسة  –القلم 

 باستخدام الميزان.

 اللون والحجم والكتلة والطعم والصوت والملمس. من خصائص األشياء:

ستخدام االسيارة اليمنى الصفراء وأعرف ذلك ب
 الميزان.

 



عضها يمكن ثنيه ن بأع منها شكل وحجم ولون مختلف كما لكل نو
 وتشكيله.

 



 ممحاة. - مسطرة  - ورقة – كتاب - قلم

 

الشكل 
القابلية  الملمس )الناعم( )المستطيل(

 للثني
 الكتاب القلم الكتاب
 الورقة الورقة الورقة
 الممحاة الممحاة المسطرة

 

 



 الترتيب من األثقل الى األخف:

 رقة.الو –الممحاة  –القلم  –المسطرة  –الكتاب 
 

لكل منها لون مختلف وكتلة 
 مختلفة وطول مختلف.

 



أشكال مختلفة على شكل مربع 
  وأسطوانات ومكعبات وأنصاف دوائر.



 الكراسة. –األقالم  –الكتب 

 ذا حركناها تحتفظ بشكلها.إألن شكلها ثابت و ؛هي مواد صلبة

 

 



جميع األشياء الصلبة في الصفحة قابلة للثني 
عضها ذو حجم صغير وبعضها ذو حجم والتشكيل وب

كبير وتعدد ألوانها فمنها األحمر واألصفر واألسود 
 والبني.

 



 

 
األشياء الصلبة هي المواد التي لها شكل ثابت وال تتغير كمية المادة في المواد 

 الصلبة بالتجزيء كما أن بعضها يكون قابل للثني والتشكيل.

 ن ثنيه وتشكيله.يمك الورق: –القماش  –الصلصال 

 اليمكن ثنيها وال تشكيلها. مكعب خشب: –قلم  -كوب زجاج

 

 



 الفقاعات لوجود الهواء في الماء.
 



 تنساب القطرات لتمتزج مع بعضها وتكون قطرة أكبر.

 

ليس له شكل محدد ويأخذ شكل  –الماء ينساب بسهولة 
 .اإلناء الذي يوضع فيه

 والتتغير كميته.

ل شكل محدد بل يتغير شكلها ليس للسوائ
 بشكل اإلناء.

 



 



 كل من المواد الصلبة والسائلة لها حجم ثابت.
أما المواد  ،المواد الصلبة لها شكل ثابت

 السائلة فتأخذ شكل اإلناء الذي توضع فيه.
 

ويأخذ شكل  ،شكل السائل يأخذ شكل الكأس
 الماصة عند تناوله.

 



أما  ،تشر في البالونة اليمنى فتنتفخليس له شكل محدد فين ألن الغاز
 في البالونة اليسرى فالهواء يخرج من البالونة وينتشر خارجها.

 



 الغاز ليس له شكل محدد وينتشر بسهولة.

 ينساب الماء بسرعة على األرض وينتشر في كل مكان.

بالعين  السائل مادة ليس لها شكل محدد وتأخذ شكل اإلناء الذي توضع فيه ويتم رؤيته
أما الغازات فهي ليس لها شكل محدد وتمأل المكان الموجودة فيه وبعض  ،المجردة

 الغازات ال نراها بالعين المجردة مثل الهواء.

 



 



البيت المبني من الطوب يدوم أطول؛ ألن الطوب أقوى 
 وأصلب من القش والخشب.

 



 



ملمس الشماغ أكثر نعومة من 
 ملمس الريش.

 يزان في قياس الكتلة.يستخدم الم

عند نفخ البالون يزداد حجمه ويتغير شكله نتيجة 
 امتالءه بالغاز.

 أما العسل ومعجون الطماطم فينساب ببطء. ،اللبن ينساب بسرعة

جميع األشياء تتكون من مادة والمادة تشغل حيزا  وتكون على ثالث حاالت إما 
 ة.مادة صلبة وإما مادة سائلة وإما مادة غازي

 



 



 



 تغيرت الورقة إلى هذه األشكال بثني الورقة وقصه وتلوينه.
 



 رقيقة. -ناعمة  –مسطحة  األوراق:

 رقيقة. –المعة  –ناعمة  –مسطحة  رقائق األلومنيوم:

 ناعمة.  –رقيقة  –مسطحة  المناديل الورقية:

 

 الطي. –التمزيق  –الثني  –عن طريق القطع 

 

 



 الذي تغير يرالذي بقى دون تغيي

 شكل الورقة مكونات الورقة لم تتغير

لومنيوم لم مكونات ورق األ
 لومنيومشكل ورقة األ تتغير

 شكل المناديل مكونات المناديل لم تتغير
 

 تغيرت الورقة والمناديل الورقية عند امتصاصها للماء. 
 .أما ورق األلومنيوم لم يمتص الماء ولم يتغير شكله 



تشكيله فيمكن بثنيه و تغير الصلصال
سحبه إلى قطع طويلة أو عمله على 
شكل كروي أوبيضاوي أو يمكن فرده 
 أو يمكن تشكيله بأشكال الحيوانات.

تغير لون الورقة وأصبح لونها مائل إلى 
األجسام  أما األماكن التي وضع عليها، اإلصفرار

، الصغيرة المسطحة ظلت كما هي ولم يتغير لونها
 يمكن أن تعود الورقة إلى وضعها األصلي. الو

 



 يمكن تقطيع التفاحة أو قطعها وتركها لفترة في الهواء فيتغير لونها.

 أفردها بيدي.

إما ان تتغير المادة إلى مادة أخرى ذات خصائص مختلفة أو يتغير شكل المادة 
 وتبقى خصائص المادة كما هي.

 



ألجسام الصلبة مثل اللعب يتكون هذا المخلوط من خليط من ا
 المختلفة في الشكل والحجم وبعض األجسام الصلبة األخرى.

 



ختلطت البذور بالرمل ولكن يمكن تمييز ا
 البذور من الرمل.

 ستخدام المصفاة.ايمكن 

 

يمر الرمل من خالل المصفاة وتتبقى البذور في 
 المصفاة.

 

 



     أخلط البذور والرمل.   .1

 من الرمل والبذور. يتكون مخلوط   .2

 .أضع المخلوط في المصفاة .3

 يمر الرمل من المصفاة ويتبقى البذور. .4

 

نعم يمكن، فبإضافة الماء تطفو البذور على سطح 
 وينغمر الرمل. الماء ويمكن فصلها باليد

 



 

 



زجاجة الماء   - الفلين -الكرة  من األشياء التي تطفو:

مثل ملعقة الطعام أما األشياء التي تنغمر  -البالستيكية 

 العملة المعدنية. -المعدنية

 

 -يمكن خلط المواد الصلبة بالماء فبعض هذه المواد تطفو وبعضها ينغمر 

 يمكن فصلها باليد.

 



 

ألنها أخف  ؛تطفو الكرات الحمراء

 من الكرات الزجاجية. وزنا  

 



 



هو شيئان أو أشياء مختلفة توجد مجتمعة معا وقد يتم تميز مكونات  المخلوط:
المخلوط وقد ال يتم تميز مكونات المخلوط بسهولة مثل ذوبان المادة الصلبة في 

 الماء.

 المخاليط الممتزجة مثل ذوبان صلب في السائل.

ط ت الزجاجية الصغيرة والكرات المطاطية ويمكن فصل المخلومخلوط من الكرا
فتطفو الكرات المطاطية وتنغمر الكرات  بسهولة باليد أو وضعه في الماء

 الزجاجية في الماء.

هو شيئان أو أشياء مختلفة توجد مجتمعة معا وقد يتم تميز مكونات  المخلوط:
مثل ذوبان المادة الصلبة في  المخلوط وقد ال يتم تميز مكونات المخلوط بسهولة

 الماء.

 



 



 تذوب

 المخلوط

 تحترق

 



تذوب  إما إذا كانت المادة الصلبة ال –ممتزج  إما أن تذوب المادة في الماء ويتكون سائل
 في الماء فإما تطفو على الماء أو تنغمر فيه.

 نذيب الرمل والسكر في كوب به ماء فيذوب السكر ويتبقى الرمل مترسبا  في قاع الكوب.

 عند حرق الورقة فإن الهواء والحرارة يغيران من صفاتها فتتحول إلى مسحوق أسود اللون.

 

 ن قص الورقة أو ثنيها أو حرقها.يمك

 

إما يتغير شكل المادة ولكن تبقى مكوناتها كما هي مثل تمزيق بعض المواد 

الصلبة وقد تتغيرالمادة وتتحول وقد تتغيرالمادة وتتحول إلى مادة أخرى مثل 
 حرق المادة.

 


