
 كيف يمكن أن تتغير المادة : –الوحدة الثامنة  –تدريبات علوم الدرس  األول 

 السؤال األول :  

  اختر من المجموعة ) ب ( ما يناسبها من المجموعة ) أ ( :

 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ ( الرقم

 دورة الماء -1 تغير يبدأ وينتهي بنوع المادة نفسه . 

 الصدأ -2 تغير ينتج فيه نوع جديد من المادة .  

  الفيزيائي التغير -3 حركة الماء بين سطح األرض والهواء . 

 النتح -4 . تغير فيزيائي تتغير فيه احدى حاالت المادة إلى حالة أخرى 

 الهطول -5 تبخر الماء من أوراق االشجر . 

 التغير الكيميائي -6 الماء الذي يسقط من السماء في صورة مطر أو ثلج أو برد . 

 تغير الحالة -7 مادة بنية اللون تتشكل من تفاعل الحديد المبتل مع االكسجين . 

 السؤال الثاني :

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال ممايلي :

 يمكن تغيير المادة فيزيائيا عن طريق :  -1

 الطهي                  الحرق                                       التقطيع           

 يمكن تغيير المادة كيميائيا عن طريق :  -2

 التفاعل مع مادة أخرى                     النحت                              التلوين

 تفاعل الخل مع صودا الخبز يطلق :  -3

 ضوءحرارة                                       غاز ثاني اكسيد الكربون          

 أي مما يلي ليس تغييرا فيزيائيا :  -4

 ذوبان السكر في الماء                       طحن السكر                       حرق السكر

 عندما تضاف الطاقة إلى المادة فإنها تؤدي إلى :  -5

 ا معاتغير فيزيائي                                 تغير الحالة                         كالهم

 من التغيرات الكيميائية التي تحدث خالل وجبة االفطار : -6

 طهي البيض                               ذوبان السكر في الحليب             تقطيع الخبز 

 التجميد من التغيرات الفيزيائية النه :  -7

 يغير الرائحة          يغير اللون                                 يغير الحالة                 

 حرق السكر تغييرا كيميائا ألنه :  -8

 يغير اللون                                 يغير الحالة                          يغير الحجم

 عندما تضاف الطاقة الى مادة سائلة تنشأ : -9

 مادة غازية          مادة صلبة                                 مادة سائلة                 

 عندما يبرد بخار الماء يتحول الى :  -10

 سائل                                      غاز                                   يبقى كما هو

                      تتشكل السحب عندما يحدث للماء :  -11

 تكاثف                       هطول                                    تبخر           

 



 

 السؤال الثالث:

 امأل الفراغات بالكلمة المناسبة :

 تقطيع العجينة وتشكيلها يعد تغيرا ........................... -1

 خبز العجينة وتحويلها الى خبز قاس يعد تغيرا ................................... -2

النمو والحركة هي نتيجة تفاعل ..................مع الطاقة التي يستخدها جسم االنسان في  -3

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

عندما تسحب الطاقة من المادة تتغير حالة المادة من الحالة ...................الى  -4

 الحالة..................

 .. مع المبنى او التمثال.تآكل المباني والتماثيل يعد تفاعال ..............يتفاعل فيه ............ -5

 تغير حالة المادة من الصلبة الى السائلة هو تغير ............................. -6

يمكن اعادة البريق الى الفضة عن طريق استخدام ...................... على المناطق الفاقدة  -7

 للبريق.

    ..............عن الماد االصلية .نتيجة التفاعل الكيميائي تنشأ مادة جديدة ذات خواص .......... -8

 

       

 السؤال الرابع : 

 

 اكتب )صح( امام االجابة الصحيحة و )خطأ ( امام االجابة الخاطئة : 

 قطيع )         (تتغير المادة كيميائيا عن طريق الت -1

 تغير الرائحة هو مثاال على التغير الكيميائي )         ( -2

 طريق الحرق )          (تتغير المادة فيزيائيا عن  -3

 تغير قوام الطعام بعد الطهي هو مثال على التغير الكيميائي )          ( -4

 يعد التبخر مصدر الطاقة في دورة الماء)          ( -5

 اذا اضفنا الطاقة الى الماء فان جزيئاته تتحرك بصورة أسرع )          ( -6

 لصلبة)          (االنصهار هو تغير حالة المادة من السائلة الى ا -7

 )(فيزيائيالفقاعات الفوارة التي تنتج من تفاعل االقراص المضادة للحموضة مع الماء هي تغير -8

 

 

 

 

 انتهت األسئلة..

 

 

 

 

 


