
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 
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 : الـمفردات

 

 : تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة االنصهار
 

 تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية:  الغليان
 

 يغلي: تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية بدون أن التبخر
 

 تحول المادة من الحالة الغازية إلى السائلة:  التكاثف
 

 : تحول المادة من الحالة السائلة إلى الصلبة التجمد
 

 قطرات ماء صغيرة على العشب والنوافذ:  الندى

 
 

؟ كيف تغري حالة املادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقل من الحالة السائلةالثلج (  –) الجليد  الصلبةالماء في الحالة  كثافة  
 

 على سطح الماء بالطفومما يسمح للثلج والجليد          

 
 

 سائل صلب غاز

 الغليان االنصهار

 التبخر

 التجمد
 التكاثف

 التسخين : عند إضافة طاقة حرارية للمادة 

 فإن جسيماتها تتحرك بسرعة

 التبريد : عند فقد طاقة حرارية للمادة 

 فإن جسيماتها تتحرك ببطأ

www.almanahj.com
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 الـمفردات
 

 : تغير في شكل المادة فقط التغيرات الفيزيائية
 

 مزيج من مادتين أو أكثر:  الخليط
 

 : مزيج من نوع أو أكثرمن مادة بشكل متساو في نوع آخر من المادةالمحلول
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

:أمثلة على التغريات الفيزيائية

 وطي الورقة قص الورقة* 
 

 كسر الزجاج* 
 

 تغير حالة المادة ) من الحالة الصلبة إلى السائلة أو غيرها (* 
 

 طرق فصل املخاليط

 

قابلية  التصفية
 الطفو

 التبخير المغناطيسية

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 ما الفرق بينهما

 المحلول
 

( خليط من المواد تمتزج معا  )  

(فيزيائيا  ال يمكن فصلهما )  

 مثل: الماء المالح

 النحاس األصفر 

 

 الخليط
 

( مزيج من المواد يتم خلطها دون تكون مادة جديدة)  

(يمكن فصلهما فيزيائيا  )  

 مثل: حساء الخضروات

 الغيوم )يتكون من الماء والهواء والغبار(

 www.almanahj.com
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التغري الكيميائي:

 هو التغير الذي ينتج عنه مواد جديدة  -1
 

 الجديدة عن المواد األصليةتختلف خصائص المادة  -2

 

:أمثلة على التغريات الكيميائية

 هضم الطعام في جسم الكائن الحي* 
 

 انتاج الغذاء في النباتات* 

 )تفاعل الماء واألكسجين مع الحديد ومكونة صدأ الحديد(صدأ الحديد * 

 ) عفن التفاح(فساد األغذية * 

 

 

:مؤشرات  التغريات الكيميائية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التغريات الكيميائيةمؤشرات 

 تغير الرائحة تغير اللون
 واللون

 تكون الغاز
ثاني أكسيد 
 الكربون
 )فقاقيع(

انطالق حرارة 
 وضوء وصوت

 والدخان
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املفردات:

 : مكان جسم معين بالنسبة إلى جسم آخر الموقع
 

 البعد بين جسمين أو مكانين:  المسافة
 

 : تغير في الموقعالحركة
 

 المسافة التي سيقطعها في فترة زمنية معينة:  السرعة

 
 

:وصف املوقع واحلركة

 يسار-يمين  -تحت –فوق يمكن وصف الموقع باستخدام المفردات: * 
 

 قياس المسافة بين المكانينيمكن وصف الموقع من خالل :* 
 

 (m)المتر  -  (Km)الكيلومترات  -  (Cm)بالسنتيمترات * تقاس المسافة: 
 

 العصا المترية –المسطرة * األدوات المستخدمة لقياس المسافة : 

 

 
 

 أنواع احلركة:

 أنواع الحركة

 خط متعرج حركة دائرية خط مستقيم

   

 ذهاباً وإياباً 
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املفردات:

 اللذان يحركان الجسمالدفع والشد :  القوة
 

 هو أي جسم له قوة مغناطيسية:  المغناطيس
 

 قوة تشد كل األجسام نحو األرض: الجاذبية

 مقياس شد الجاذبية للجسم:  الوزن
 

 قوة تظهر عند مالمسة أحد األجسام باآلخر:  االحتكاك
 

:وصف القوة

 دفع العربة:   مثل  تستخدم القوة لتحرك األجسام * 
 

 قوة أقلتحتاج إلى  األجسام الخفيفةأما        قوة أكبرتحتاج إلى  األجسام الثقيلة* 
 

 أسرعكلما تحرك الجسم  قوة أكبر* كلما استخدمت 
 

 القوة تغير من حركة الجسم عن طريق :* 

 تجعل الجسم يتحرك 

 تجعل الجسم يسرع ويبطئ ويتوقف 

 تجعل الجسم يغير من اتجاهه 
 

 

 

 أنواع القوى:

 

 أنواع القوى

 القوى الغير متالمسة القوى المتالمسة

 الجاذبية  المغناطيسية  االحتكاك

 حركة الجسم عكسدائما تكون 
 

 حركة الجسم تبطئ
 

 االحتكاك تزيدأو اللزجة  الخشنةاالجسام 

 االحتكاكتقلل  الملساءاألجسام 
 

 من االحتكاك : لتقليل الزيتنستخدم 
 

 االحتكاك ولتوقف الدراجة لزيادة:  الفراملنستخدم 
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املفردات:

 هو أي شيء يسهل القيام باألعمال:  اآللة
 

 اآللة التي بها القليل من األجزاء المتحركة:  اآللة البسيطة
 

 اآلله التي تتكون من آلتين بسيطتين أو أكثر: اآللة المركبة

 

:أنواع اآلالت البسيطة

 كلما كانت نقطة االرتكاز أقرب إلى الحمل كانت القوة الالزمة لرفعه أقل*  

 * يمكن لآلالت تغيير مقدار القوة واتجاهه 
 

 

:أنواع اآلالت املركبة

 

 

 

 

 البكرة الرافعة
 

العجلة 
 والمحور

المسمار  اإلسفين
اللولبي 
 )البرغي(

 السطح المائل

 

 

سطح مستقيم 

يتحرك حول 

 نقطة ثابته
 

 
 
 

 
آلة رافعه 

تستخدم حبال  
لرفع وعجلة 

 األجسام

 
آلة رافعه تتكون 
من عجلة تدور 
 حول محور

 
مثل: قبضة 

 الباب

 
آلة بسيطة تفصل 
األجسام عن 
 بعضها البعض

 
 

 
مسمار لولبي 

 الشكل 
 

 مثل : المثقاب

 

يتكون من سطح 

 مستو ومنحدر

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 اإلسفين

 الرافعة

 اإلسفين
 الرافعة

العجلة 

 والمحور
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املفردات:

 : هو تحريك قوة جسم ما أو تغير حركته  الشغل
 

 القدرة على بذل شغل :  الطاقة
 

 : هي طاقة حركة األجسامالطاقة الحركية
 

 هي الطاقة المخزنة والجاهزة لالستخدام:  طاقة الوضع
 

 الطاقة الحركية وطاقة الوضعمجموع كميت هي :  الميكانيكيةطاقة ال
 

 نوع من طاقة الوضع مخزنة في الطعام والبطاريةهي :  الكيميائيةطاقة ال
 

 الشــغـل:

 تقوم بالشغل ألن الجسم تغير في الحركة الجاذبية* 

 ألن الجدار ال يتحرك دفع الجدار ليس شغالا * 

 اللعب -العزف على البيانو  –: الرسم على اللوح أمثلة على الشغل* 

 

 :أنواع الــطــاقة

 

 

 

 

 

  تتغري الطاقة من شكل إىل آخر:  

 

ا مثال  :   حراريةإلى  الحركية: تتغير الطاقة  افرك يدك معا
 

 صوت وضوءإلى  الكهربائية: يحول الطاقة  التلفزيون        
 

 كهربائيةإلى طاقة  الكيميائية: يحول الطاقة  البطاريات        

 أنواع الطاقة

 الطاقة الوضع الطاقة الحركية

 :الطاقة الكيميائية حركة القطار والسيارات 

 في الطعام 

في البطارية 

www.almanahj.com
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 الـمفردات

 تدفق الطاقة الحرارية من جسم آلخر:  الحرارة
 

 الطاقة التي تجعل الجسيمات تتحرك:  الطاقة الحرارية
 

 هي مقياس لسخونة جسم ما :  الحرارةدرجة 
 

 هو أداة لقياس درجة الحرارة: الثيرمومتر
 

 في األجسام الصلبة هي طريقة انتقال الحرارة بين جسمين متالمسين التوصيل:
 

 هي طريقة انتقال الحرارة خالل السوائل والغازات: الحمل الحراري
 

 هي طريقة انتقال الحرارة خالل الفضاء :  اإلشعاع
 

 مثل البالستيك واألقمشة والقفاز هي المواد ال تنقل الحرارة العازل:
 

 هي مواد تنقل الحرارة بسهولة مثل الفلزات: الموصل

 
 

 

 :الــحــرارة

 

 تنتقل الحرارة من األجسام الحارة إلى األجسام الباردة 

 تقيس الطاقة الحرارية للجسيمات في المادة درجة الحرارة 

  لقياس درجة الحرارة الثيرموميترنستخدم جهاز 

 هو المصدر الرئيسي للحرارة على كوكب األرضالشمس : 

 من الماء أسرعالرمل يسخن  :من الذي يسخن أوال 

 

 :الــتــمــدد واالنــكــمــاش 

 

 االنكماش التمدد 

 طااقة تفقد طاقة تكتسب الطاقة الحرارية

وتتباعد عن  بسرعةتتحرك  حركة الجسيمات

 بعضها البعض

عن  وتتقارب ببطأتتحرك 

 بعضها البعض

 

 حجمها فتنكمش يصغر حجمها فتتمدد تكبر حجم الجسيمات

 
 

www.almanahj.com
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 الموصل العازل 

 الحرارة تنقلالمواد التي  الحرارة ال تنقلالمواد التي  التعريف

 البالستيك مثال

 الخشب 

 القفاز واألقمشة

 الدهون في جسم الكائنات الحية

 

 الفلزات مثل: الحديد واأللمونيوم

 أواني  الطبخ

 

   

 انتقال احلرارةطرق 

 

 اإلشعاع الحمل الحراري التوصيل

 
 

تسخن األجسام الصلبة 
 بين جسمين متالمسين

 
 

 
 

تنقل الحرارة خالل السوائل 
 والغازات

 
 

 تحتاج إلى مادة لتنقل الحرارةال 
 والفراغ فتنتقل في الفضاء

 

   

www.almanahj.com الحمل الحراري
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 الشحنة الكهربائية:

 

   جميع األجسام مكونة من جسيمات مشحونة كهربائيا 

  :( -الشحنة الموجبة  )+(   و    الشحنة السالبة )    الشحنة الكهربائية نوعان هما 

 األجسام ذات الشحنات المتشابهة  )+( )+( تتباعد 

 ( -األجسام ذات الشحنات المختلفة  )+( )  تتقارب 

  ( الجسيمات السالبة- :) هي التي تنتقل من جسم إلى آخر 
 

 

 لماذا تلتصق البالون بالجدار عند فرك البالون بالقماش ؟

 

 ؟ما سبب شعورك بصدمة عند مالمسة قبضة الباب  / ماسبب حدوث البرق 

 ؟لماذا تلتصق المالبس مع بعضها البعض عند خروجها من المجفف 
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https://alqabas.com/359661/
http://www.almerja.com/reading.php?idm=61094
https://www.emaze.com/@AIWCZZZT
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 :التيار الكهربائي

 

 تدفق الجسيمات المشحونة كهربائيا  التيار الكهربائي : 

  إلخ -صوتية  –ضوئية  -حرارية :الطاقة الكهربائية إلى أشكال مختلفة من الطاقاتتتحول 

 :الدائرة الكهربائية

 

 أجزاء رئيسية تسمح للتيار أن يتدفق أربعهو المسار الذي ييكون من : ةالكهربائي الدائرة 
 

  بطارية -سلك   –مصباح  –مفتاح  :تتكون الدائرة الكهربائية من 

 :ما الفرق بني املوصل والعازل

 

 النحاس: هي المواد التي تسمح بمرور التيار الكهربائي مثل الموصل 

 المطاط - الزجاج – البالستيك: هي المواد التي التسمح بمرور التيار الكهربائي مثل العازل 

 لماذا تغلف األسالك في منزلك بالبالستيك؟ 

 ألن البالستيك عازل ال يسمح بمرور التيار الكهربائي

 

تتحول الطاقة الكيميائية 

 إلى طاقة كهربائية

تتحول الطاقة الكهربائية 

 إلى طاقة حركية

تتحول الطاقة الكهربائية 

 إلى طاقة حرارية
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