




ي الحالة الغازية في الفقاعات في الماء والحالة السائلة ه

.الماء والحالة الصلبة وهى الشعب المرجانية



ًعا يمكن تصنيف النقود تب
.للمعان ومكان السك

ود يمكن أن تقوم المجموعة بتصنيف النق

على أساس اللمعان وهناك صفات أخرى 

ت يمكن تصنيف النقود على أساس صفا

.أخرى مثل مكان السك وتاريخ السك









يمكن لهذه العلب أن تتعرض 

.للسحق أو الصهر أو القطع

.كل ما يشغل حيز من الفراغ وله كتلة

ن القيام باستخدام شريط القياس يمكن لطالبي

ثم بوضع بداية الشريط عن بداية المبنى

فتح الشريط إلى آخره وعمل عالمة عند 

هذه النقطة ويعاد القياس من هذه النقطة 
.مرة أخرى حتى نصل إلى نهاية المبنى



.الكتلة والحجم

أنه على الرغم من تساوي الحجوم
.إال أن كمية الماء المزاح اختلفت

.  الزجاج أزاح أكبر كمية من الماء
.والمطاط  أزاح أقل كمية من الماء

الكتلة



خشبي، ناعم : الكرسي

.لالملمس، كبير الحجم، ثقي
مصنوعة من : الكرة

ة البالستيك، خفيفة، ناعم

.الملمس، لونها أحمر
زجاجي، شفاف، : الكوب

.صغير الحجم، خفيف



.تغير المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية





.الكتاب مادة صلبة له شكل متوازي المستطيالت

المادة فيها لها شكل : الحالة الصلبة

.  وحجم ثابتين مثل قطع الجليد

كل لها حجم ثابت وتتش: الحالة السائلة

.  ماءبشكل اإلناء الذي توضع فيه مثل ال

ليس لها شكل وال حجم: الحالة الغازية

.ثابت مثل الهواء

وهي تحدث عند تأين : حالة البالزما

الغازات عند تعرضها لدرجة حرارة 

عالية أوامدادها بكمية طاقة كبيرة كما 

.في مصابيح النيون

.  بتغيير درجة الحرارة أوالضغط

فبخفض درجة الحرارة يتحول الماء 

.إلى جليد أقل في الكثافة من الماء

الكحول غير المبرد يتبخر بسرعة أكبر 

ئات الرتفاع درجة حرارته فتزداد حركة الجزي

ويتحول الكحول من الحالة السائلة إلى 

.الغازية

4× 3سم/ جم9.8= كتلة النيكل 

.جم39.2= 3سم

×  3سم/ جم11.3= كتلة الرصاص 

.جم45.2= 3سم4



.تشير إلى أن عندما تمر المادة بتغير ينتج عنه مادة جديدة





إنتاج الحرارة 

والضوء والدخان 

.والتغير في اللون



.التغير الفيزيائي



رة هي الخاصية التي تعطي للمادة المقد

، لحدوث تغير فيها ينتج مواد جديدة

ومنها االحتراق التفاعل بوجود 

الكهرباء التفاعل مع األكسجين 
.والتفاعل بوجود الضوء

التغير في اللون و إنتاج ضوء أو

حرارة أو دخان أو الصوت



ألنه يدل ذلك على تغير كيميائي وذلك؛

نتج مواد جديدة بخصائص جديدة 

2.56–4.00=  كتلة الغاز ومختلفة

.جم1.44= 



دث إضافة الليمون إلى طبق الفواكه تحد من التغير الكيميائي الذي يح
.ءللفواكه عند تعرضها للهواء فالليمون يمنع تفاعل الفاكهة مع الهوا



ون الفواكه لن يتغير لون الفاكهة في الوعاء الذي أضيف إليه عصير الليمون بينما يصبح ل

.الذي لم يضاف إليها الليمون بنيا

.تتشابه النتائج

.الفاكهة الطازجة المقطعة التي لم تمتزج مع محلول الليمون

.تأثير وجود الليمون على أنواع مختلفة من الفاكهة

تطعت نعم تدعم النتائج فرضيتي حيث إنه من خالل إضافة عصير الليمون إلى الفاكهة اس

.التحكم في التغير الكيميائي الذي يحدث للفواكه عند تعرضها للهواء

ال سوف يعمل التبريد على  إبطاء تحول الفاكهة إلى اللون البنى في الصحن الذي

.يحتوي على الليمون ولن يؤثر على الصحن الثانى

ال يمكن أكل أطعمة في المختبر ولذلك يمكن أن أقدم هذه األطعمة كغذاء للحيوانات

.الموجودة في المدرسة







.يحترق وينتج ضوء وحرارة. لونه بني وسميك



خواص المادة

ةالخواص الكميائيالخواص الفزيائية المادة     

يحترق وينتج .  لونه بني وسميكجذع خشبي 

.ضوء وحرارة

كعك عجينة

بالمكسرات

ن يمك–صلبة –لونها أبيض 

.فصل المكسرات عن الكعك
ات تتغير خصائص مكون

الكعكة من البيض 

والدقيق وال يمكن 
.فصلها

جسم صلب له كتلة وحجم كتاب
. وكثافة وطول

يمكن أن يحترق في 
.األكسجينوجود

ائل الكأس جسم صلب والعصير سكأس به عصير 

وكالهما له لون ووكتلة وحجم 

.وكثافة

يمكن أن تتغير صفات 

العصير عند تفاعله مع 

.مواد أخرى



االنصهار

حاالت المادة

الكثافة

التفاعل الكيميائي









ابط تتكسر الروابط بين المتفاعالت وتتكون رو

بح جديدة بين الذرات لتكوين نواتج جديدة وتص

جميع الذرات في المواد المتفاعلة جزء من 

.المواد المتكونة

لها شكل وحجم : المادة الصلبة: حاالت المادة

كل لها حجم ثابت وتأخذ ش: الحالة السائلة. ثابت

ها ليس ل: الحالة الغازية. اإلناء الذي توضع فيه

تحدث عند : البالزما. شكل ثابت أو حجم ثابت

درجات الحرارة العالية بسبب تأين الغاز

.  لكثافةنحتاج لمعرفة كاًل من كتلة الجسم وحجمه تبًعا لقانون ا

.حجم/ كتلة= الكثافة 





÷  جم 49.01= كثافة قطعة الرصاص 

.3سم/ جم10.89= 3سم4.5

باستخدام قانون الكثافة    

الحجم/ الكتلة= الكثافة 

هما مادتان مختلفتان في الكثافة ل

ة نفس الحجم يكون لكل منهما كتل

.لةمختلغة وال يتساويان في الكت

قطعتان من الخشب : 1مثال

والنحاس لهما نفس الحجم 

في ومختلفان في الكثافة ستختلف

.كتلة كال منهما

قطعتان من الحديد لهما : 2مثال

نفس الحجم ولهم نفس الكثافة 

.فيكونان متساويان في الكتلة


