
 

 



 

 



 

 



 

 

تختلف األجسام في اللون والشكل والحجم والكتلة واألجسام في الصورة 
في اللون والشكل  ةعن مجموعة من األدوات المدرسية المختلف ةعبار

والبالستيك  فمنها الصلب واللين ومنها الطويل والقصير ومنها الخشب
 والمطاط والمعدن.



 

 

 نعم عن طريق صفات الجسم والمالحظات أمكننا معرفته.

 اللون والملمس والصالبة والصوت الصادر عن الجسم.

ستحتوي شبكة الكلمات على الملمس والحجم وشكل الجسم ولن 
 تحتوي على اللون.



 

 

أرى البحر واألمواج والسماء والرمال وأسمع صوت 
ر ويمكن أن ألمس القواقع على البحر والرمال أمواج البح
 ومياه البحر.



 

 



 

 

 المرونة فكالهما غير مرن. وجه التشابه:أ

 الشفافية والحجم والمتانة. ختالف:أوجه اال

 توصيل الحرارة والمغناطيسية والطفو.

ألن الصوت ليس له لون أو شكل أو 
 خصائص المادة. يوهذه ه ةكتل



 

 

 ون من عناصر.ألن جميع المواد تتك

المسمار الحديدي يتكون من عنصر واحد وهو 
أما الماء فيتكون من عنصرين من  ،الحديد

 ،الماء مادة سائلة –الهيدروجين واألكسجين 
للحديد خواص  –أما المسمار مادة صلبة 
 تختلف عن خواص الماء.

 



 

 

أقيس حجم الماء قبل وضع الحجر ثم 
وبحساب ، أقيسه بعد وضع الحجر

تين أو الحجمين يكون ئق بين القراالفر
 ذلك هو حجم الحجر.

 



 

 



 

 

تتغير بتغير المكان فيمكننا مقارنة  ألنها ال الطول والحجم ودرجة الحرارة.
 القياسات في أنحاء العالم.

 

 



 

 

 لعبة األطفال لها كتلة وحجم أكبر.

 

  –الكرة الزجاجية  –لعبة األطفال 
 الكرة المطاطية.

 إلى األكبر: ر حجما  الترتيب من األصغ
 –الكرة الزجاجية  –الكرة المطاطية 
 لعبة األطفال.

واألكبر  لعبة األطفال هي األكبر حجما  
 كتلة. بالفعل اتفقت النتائج مع توقعاتي.

 



 

 

 العنصر هو وحدة بناء المادة.

 

 

 

 السبورة

 
بيضاء   

 اللون

ناعمة 
 الملمس

لها إطار 
 معدني

 

 

 

 

 دالمقع

 

داكن 
 اللون

ناعم 
 الملمس

من 
 الخشب

 



 

 

الزجاج مادة شفافة تسمح للضوء بالنفاذ 
 خاللها.

أُقارن بين األنواع المختلفة من المادة 
بُناء  على خصائصها، فالخاصية تُمي ز 
المادة عن غيرها من المواد. ومن هذه 
الخصائص: اللون، والشكل، والملمس، 

واالنغمار، والحجم، والكتلة، والطول، 
والطفو، والمغناطيسية، وتوصيل 

 الحرارة.



 

 



 

 

ل إلى سائل.  نعم، تبقى ُكتلة الجليد كما هي عندما تنصهر وتتحو 
 

، فُكتلة المادة ثابتة ال تتغير بِّتغيُّر حالة المادة. ٍّ حار ٍّ  ال تتغير ُكتلة علبة اآليس كريم عندما تنصهر في جو 
 



 

 

 ةوالماء فاليابس ةارب ويمكن وصف ما أراه من اليابسالبحر والقو يءأرى البحر ورمال شاط
 أما ماء البحر متحرك باألمواج. ،من رمال ةومكون ةثابت



 

 

أما السوائل فتأخذ شكل اإلناء  ،الجسم الصلب يحتفظ بشكل ثابت
 التي توضع فيه.

أما السوائل فتأخذ شكل  ،الجسم الصلب يحتفظ بشكل ثابت
 اإلناء التي توضع فيه.

 تغير شكل القطعة الخشبية.ال ت

 



 

 

 –الصلصال  –القطعة الخشبية  :األشياء التي لم يتغير شكلها
الصابون  –الماء  األشياء التي من السهل تحريكها هي:الملح، 
 السائل.

 

 .الصلصال –الملح  –الخشب  المواد الصلبة هي:
 الصابون السائل. –الماء  المواد السائلة هي:

بينما تأخذ  ،ة على شكلها ثابتتحافظ المواد الصلب

يسهل  –السوائل شكل الوعاء الذي توضع فيه 
يسهل تحريك  بينما ال ،تحريك السائل في الوعاء
 األجسام الصلبة كالخشب.

منها  من الماء وسائل الصابون وإذا وضعت كال   يتجمد كال  

في مكان دافيء فإن الماء سيختفي من الكأس بعد فترة 
 لى غاز.ويتبخر ويتحول إ

 



 

 

يستخدم هؤالء الرجال المواد الصلبة في أدوات 
أما الماء في الحالة  ،التجديف والقارب المطاطي

السائلة فيستخدمونه في تحريك القارب ويستخدم 
الحالة الغازية( للمادة في تعبئة ) الهواء الجوي

 القارب المطاطي.



 

 

 المسطرة. –الكتاب  –القلم 

بة؛ ألن حجمه ال الشريط المطاطي مادة صل
 يتغير.



 

 

وتنزلق فوق  نسبيا   ةجسيمات السائل متباعد
بعضها البعض وتأخذ شكل اإلناء الذي توضع 

 فيه.



 

 

يتغير شكل كل من الغاز والسائل عند الضغط 
 يتغير شكلها. أما قطعة الحجر فال ،على الكيس

ينساب الماء من الكيس ويخرج الهواء من 
 مكانه.أما الحجر فيبقى  ،الكيس

أما  ،المواد الصلبة لها حجم وشكل ثابتان
أما  ،السوائل فلها حجم ثابت وشكل غير ثابت

 الغازات فليس لها حجم ثابت أو شكل ثابت.

 



 

 

 الزيت. -الشاى -اللبن -الماء

 

از من البالون وتنتشر تخرج جسيمات الغ
 تجاهات.في جميع اإل

 



 

 

 



 

 

 الغازية. –السائلة  –الصلبة 

الة الصلبة للمادة في صنع الكثير من تستخدم الح
األدوات مثل السيارات وأواني الطهي ونستخدم 

 الحالة السائلة في الشرب والحالة الغازية في التنفس.

 



 

 

 الحالة الغازية.

 

 الحالة المادة

 سائل عصير البرتقال

 صلب كتاب العلوم

 زغا الهواء
 

 



 

 

من المواد السائلة  كال   أوجه التشابه:
من  أما كال   ،زية ليس لها شكل ثابتوالغا

المواد الصلبة والسائلة فكالهما له حجم 
 ثابت.

المواد الصلبة لها شكل  أوجه االختالف:
أما  ،ثابت بخالف المواد السائلة والغازية

المواد الغازية فليس لها حجم ثابت بخالف 
 المواد الصلبة والسائلة.

 

 

 

 .صلبة، وسائلة، وغازية حاالت المادة:

=  006×  3عدد البالونات الصغيرة = 
 .صغيرا   بالونا   318



 

 



 

 

 



 

 

  الشمع مادة صلبة في درجة حرارة الغرفة، تتحول إلى الحالة السائلة عند تسخينها
 )تنصهر(.

  للشمع أشكال مختلفة، منها: أعمدة الشمع التي نستخدمها في المنزل، والذي يُمكن
بوسطها خيط قُطني، عند إشعال هذا الخيط وصفه كالتالي: عمود من مادة صلبة يُمر  

فئ ا، ويبدأ الشمع باالنصهار تدريجيًّا بسبب تعرضه لهذه الشعلة. ا ودِّ  يُعطينا ضوء 

 



 

 

 الغازية

 حجم

 السائلة

 الصلبة

 كتلة

 مادة

 العناصر



 

 

الحجم ) اللتر(، الكتلة )الكيلو جرام(، والطول 
 )المتر(.

المواد  –بتين المواد الصلبة لها شكل وحجم ثا
السائلة لها حجم ثابت وتأخذ شكل اإلناء التي 

المواد الغازية ليس لها شكل أو  –توضع فيه 
 حجم ثابت.

المواد الصلبة في جسم السيارة ومقاعد 
السيارة المواد السائلة في الوقود والماء 

أما المادة الغازية في الهواء في  ،والزيت
 عجالت السيارة.

 ية مناسبة من الماء كافية لغمر تضع ُسعاد كم
د مستوى سطح الماء.  الصخرة، ثم  تُحد ِّ

  د تضع ُسعاد الصخرة في كأس القياس، وتُحد ِّ
 مستوى سطح الماء مرة أخرى.

  تطرح ُسعاد القياس األول من القياس الثاني
 فتحصل على حجم الصخرة.

 حجم الصخرة = القياس الثاني  ̶  القياس األول.

الكيس بِّلُطف لسماع أي صوت يُمكن تحريك 

يُمكن أن يصدر ويُدلَّنا على ماهية الشيء 
ا شم  الكيس  داخل الكيس، ويُمكن أيض 

 للتعرف على ما بداخله عن طريق الرائحة.

أضع الجسم في إحدى كفتي الميزان وأضع في 

الكفة األخرى كتال معيارية حتى تصبح الكفتان 
اوية في مستوى واحد فتكون كتلة الجسم مس

 لمجموع الكتل المعيارية.

جسيمات 
 المادة الغازية

جسيمات المادة 
 السائلة

 

جسيمات المادة 
 الصلبة

 



 

 

يتشابه الجسمان في أن كالهما مادة صلبة 
ويختلفان في اللون والشكل والحجم والطفو 

 فوق سطح الماء.

 

العبارة خاطئة؛ فالهواء مادة له كتلة وحجم 
، يُمكن إيجاد حجم  يُمكن قياسهما. فمثال 

 وكتلة الهواء الموجود داخل كرة منفوخة.

المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيز من 
الفراغ وتوجد في ثالث حاالت الصلبة 
والسائلة والغازية وتوصف المادة بعدة 
خصائص منها الطول والحجم ودرجة 

 الحرارة والمغناطيسية والطفو واالنغمار.



 

 



 

 

 المتر
 الكيلو جرام
 اللتر

 
 
 

 
 
 

 



 

 

ة بعضها مع بعض، وال مجال لالنتقال، لذا تحتفظ المادة  المادة الصلبة: تكون الُجسيمات ُمتقاربة وُمتراص 
 الصلبة بشكلها وحجمها ثابتين.

 لى األُخرى، ولذلك يتغير شكل السائل، لكن حجمه يبقى ثابت ا.تنزلق ُجسيمات السائل الواحدة ع المادة السائلة:
 

ي ة، ولذلك فهي ليس لها شكل أو حجم ثابت. المادة الغازية:  ُجسيمات الغاز ُمتباعدة بعضها عن بعض، وتتحرك بُحر ِّ



 

 



 

 



 

 

 جفاف البرك. –انصهار الجليد  –تجمد الماء وتحوله إلى ثلج  –طبخ الطعام 



 

 

واص التى الخ التغيير الجسم
 تتغير

 الشكل والحجم قص الورق ورق

يتم تشكيله على شكل  صلصال
 تغيير الشكل شجرة مثال  

مكعبات من 
 الثلج

وضع الثلج فى مكان 
 مشمس

يتغير الشكل 
والحجم حيث 
يتغير من صلب 

 لى سائلإ
 

الصلصال جسم صلب  –الورقة رقيقة مسطحة 
 مكعب الجليد صلب. –به ليونة 

أما قطعة  ،قصها لورقة بطيها أويمكن تغيير ا
مكعب  –الصلصال فيمكن تشكيلها بعدة أشكال 

 الجليد يمكن صهره بوضعه في مكان مشمس.

 



 

 

بعد إحداث يختلف شكل وحجم المادة وحالتها 
 التغيير.

ال، لم يتغير نوع المادة التي يتكون منها 
الجسم فالتغيرات التي حدثت غيرت فقط من 

 الشكل.

أما الملح فيذوب في الماء  ،الملح إلى كأس ماء يتغير طعم الماء ويصبح مالحاعند إضافة 
 كما يمكن فصل الماء عن الملح بالتبخر.



 

 



 

 

تصلب الفوالذ وتحوله من  –صهر الفوالذ وتحوله إلى سائل 
 سحق السيارات القديمة. –الحالة السائلة إلى الصلبة 

 



 

 

ألنه يتغير مظهر المادة فقط وال يتغير 
 يبها أو نوع المادة.ترك

 

 التجعيد. -الثني  –التمزيق 



 

 

  خيار - بصل – زيتون - خس

 .جبن -طماطم  -
 



 

 

 



 

 

ال، فبعض المواد تكون محاليل مثل 
أما البعض اآلخر فيكون  ،السكر والملح

 مع الماء مثل الرمل. مخلوطا  

 

 بتذوق المحلول فيكون طعمه مالح.



 

 

ك يمكن استخدام المغناطيس لفصل مشاب
الورق ثم استخدم المصفاة في فصل 

الرمل عن الكرات الزجاجية فيمر الرمل 
 من المصفاة ويتبقى الكرات في المصفاة.

 باستخدام اليد يمكن فصل الجزر وفقا  
 لخاصية اللون والشكل.

بوضع المخلوط في الماء فيذوب الملح في 
الماء ويمكن فصل الرمل بالترشيح ويتبقى 

مكن فصل الماء عن الملح الماء والملح وي
 .بالتبخير

 بتبخير الماء فيتبقى السكر.

 

نعم، عندما ال يتبقى مواد مختلطة مع 
 مواد أخرى.

 



 

 



 

 

مزج نوعين أو أكثر من المواد بحيث 
 تحتفظ كل مادة بخصائصها األصلية.

تبقى مادة  
الخشب كما 
هي بعد 
 التقطيع

يحدث تغيرا  
 فيزيائيا  

 .باستخدام المغناطيس

 



 

 

 يحدث تَغيُّر في مظهر الجسم وشكله، وال يُؤثر ذلك في نوع مادته.
 

مواد ال تذوب في  مواد تذوب في الماء
 الماء

 الدقيق السكر

 التربة الملح

 زيت الطعام 

 

سينفصل الحبر األسود إلى ألوان مختلفة وذلك 
 .لمنشفة تقوم بفصل مكونات المخلوطألن ا



 

 



 

 

 



 

 

 ها عدة مزايا، منها:إعادة تدوير الفلزات ل

 .عملية تدوير الفلزات أقل تكلفة واستهالك ا للطاقة من عمليات استخالص الفلزات من خاماتها 

  ث البيئة عن طريق التقليل من عمليات الحفر واالستخالص وما ينتُج عنها من الحد  من تلوُّ
 نفايات.

 .االستفادة من النفايات المعدنية بدال  من تركها بال استخدام 

 



 

 

 كيميائيا   ألن مكوناته تغيرت عند اندماجها تغيرا   ؛تغير طعم الكعك
 وتغيرت خصائص المكونات.



 

 

 يتفاعل الخل مع مسحوق الخميرة وال يتفاعل الخل مع الطحين.

 أما الطحين والخميرة فكالهما مسحوق أبيض اللون. ،الخل سائل

 ال يحدث تغير.

 



 

 

ن الثاني ومسحوق مستخدما  البالو 3 – 0أكرر الخطوات 
 الخميرة بدال  من الطحين.

 ينتفخ البالون.

نعم، ينتج عند خلط الخميرة مع الخل غاز 

 أدى إلى انتفاخ البالون.

يحدث تغير كيميائي عند خلط الخل مع 
الخميرة وينتج غاز أدى إلى انتفاخ البالون 
 وال يحدث تغير كيميائي بين الطحين والخل.

 

غاز يؤدي  عل مسحوق الخميرة ويتصاعدينتفخ البالون لتفا
 إلى انتفاخ البالون.



 

 

يتغير لون الموز بزيادة نضجه ويصبح 
 أكثر ليونة.



 

 

النصف الذي تم غمسه في المحلول 
 من النصف اآلخر. أصبح أكثر لمعانا  

حدوث تغير كيميائي للطبقة التي تغطي العملة 
 المعدنية نتيجة غمسها في الملح والخل.

ألن تغير لون  ؛كيميائيا   حليب تغيرا  فساد ال
 يدل على تكون مواد جديدة. وطعمهالحليب 

 

يحدث التغير الكيميائي عندما يقوم النبات 
 بعملية البناء الضوئي لصنع غذائه.

عملية  ءكما يحدث التغير الكيميائي أثنا
الهضم عند تحول الغذاء إلى جزيئات أبسط 

 لتسهيل امتصاصه.
 



 

 

 



 

 

ألنه ينتج ضوء وحرارة وينتج  ؛تغير كيميائي
 مادة جديدة عند االحتراق.

 

 ألنه ال ؛ذوبان السكر في الماء تغير فيزيائي
الماء وال توجد دالئل  أويتغير تركيب السكر 

 على حدوث تغير كيميائي.

 



 

 

التغير الكيميائي هو تغير يطرأ على المادة 
وينتج مادة أو مواد جديدة مثل حرق عود 

 الثقاب.

 تكون
فقاعات 
من 
 .الغاز

تكون 
فقاعات 
الغاز دليل 
على 
حدوث 
تغير 
 كيميائي.

حدوث 
تغير 
 كيميائي.

 

تكون المادة المعتمة على الوعاء نتيجة 
تغير كيميائي وعند تلميعه بالمادة الخاصة 
يحدث تغير كيميائي آخر يزيل هذه المادة 

 المعتمة.

 



 

 

ينتج عن التَّغيُّر الكيميائي مواد جديدة، 
 تلف في خواصها عن المواد األصلية.تخ
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ا فيزيائيًّا، وإذا أضفُت إليها الخلَّ  الفرضية: إذا كسرت الطبشورة فإنها تتغي ر تغيُّر 

ا كيميائيًّا.  فإنها تتغي ر تغيُّر 

 فيزيائي.
 

 فيزيائي.
 

 كيميائي.
 

 



 

 

   ها على ورق الصنفرة المالحظة: عند كسر الطبشورة أو حك
ا عند إضافة الخل  لمسحوق  يتغير مظهرها وشكلها فقط، أم 

ن مواد جديدة.  الطبشور ينتج غاز مما يدل على تكو 
  ،كسر الطبشورة وحك ها على ورق الصنفرة تغيُّرات فيزيائية

 وإضافة الخل إلى الطبشورة ينتج عنها تغيُّر كيميائي.

 

حظ تصاعد غاز؛ حيث تفاعل مسحوق عند إضافة الخل  للطبشورة ناُل
نت مواد جديدة، مما يُدلُّ على أن التغيُّر  الطبشور مع الخل وتكو 

 الحادث كيميائي.

 تغيُّر في مظهر الجسم وشكله، وال يُؤث ر في نوع مادته. التغيُّر الفيزيائي:

تغيُّر ينتج عنه مواد جديدة، تختلف في خواصها عن  التغيُّر الكيميائي:
 اد األصلية.المو

 

 



 

 

 مخلوطا  

 فيزيائي

 التغير الكيميائي

 محلوال  

 



 

 

ألن لون الخبز  ؛تحميص الخبز تغير كيميائي
أما انصهار الزبد فهو تغير فيزيائي  ،تغير

حيث تحول الزبد من الحالة الصلبة على 
 الحالة السائلة دون تغير في تركيب الزبد.

وذلك المتزاج السكر بانتظام في  ؛محلول
 ماء وداللة ذلك مذاقه الحلو.ال

تغيُّر كيميائي؛ حيث نتج مادة أو مواد جديدة 
تختلف في خصائصها عن خصائص المواد 

 األصلية.
 

 تنصهر قطعة الثلج وتتحول من الحالة الصلبة
)الماء( وتسمى هذه  لى الحالة السائلةإ)الثلج( 

 العملية باألنصهار والتغير الحادث فيزيائي.

 

ن من مزج العبارة ص حيحة؛ فالمحلول يتكوَّ
مادتين أو أكثر بحيث تمتزج فيه المواد  

ن  ا. والن حاس األصفر محلول يتكو  ا تامًّ امتزاج 
من عدة مواد ُصلبة تشمل النحاس 
ا. ا تامًّ  والخارصين ممتزجة امتزاج 

 

ويمكن أن  ةقطعة الشوكوالت أتوقع انصهار
ن أعيدها إلى حالتها األولى بوضعها في مكا

 بارد مثل الثالجة.

 

 



 

 

؛  عصير التفاح النقي الشفاف يُعدُّ محلوال 
ا، وال  ا تامًّ ألن ُمكوناته ُممتزجة امتزاج 

يُمكن التمييز بينها، أما عصير التفاح الذي 
يحتوي على شوائب من لُبِّ  التُّفاح ال يُعدُّ 
؛ ألنه يُمكن تمييز بعض ُمكوناته،  محلوال 

ا.وبذلك فهي غير ُممتزجة امت ا تامًّ  زاج 

تتغير المادة إما تغير فيزيائي  بدون 
أن يحدث تغير في تركيب المادة أو 
تغير كيميائي وتتغير المادة األصلية 

 وينتج مادة جديدة.

 

 



 

 



 

 

 تقطيع الزبد، أو طحن السُّكر تغيُّر فيزيائي.
 

نات وطهيها تغيُّر كيميائي.  عمل عجينة من هذه الُمكو 
 


