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

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 

     الرياضيات           االجتماعيات                    ةتطبيق المناهج اإلماراتي

 العلوم               االسالمية              الصفحة الرسمية على التلغرام

                     االنجليزية            الصفحة الرسمية على الفيسبوك

    اللغة العربية          التربية االخالقية لجميع الصفوف

 التربية الرياضية

 قنوات الفيسبوك            قنوات تلغرام      جموعات الفيسبوكم      .  لغرامالتجموعات م

 الصف األول            الصف األول             الصف األول               الصف األول

 الصف الثاني            الصف الثاني              الصف الثاني              الصف الثاني

 الصف الثالث              الصف الثالث           الصف الثالث              الصف الثالث

 الصف الرابع            الصف الرابع            الصف الرابع              الصف الرابع

  الصف الخامس          الصف الخامس          الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس           الصف السادس          الصف السادس            الصف السادس

    الصف السابع             الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن             الصف الثامن           الصف الثامن              الصف الثامن

             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم
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رفيعة  الكعبي : عمل المعلمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنصهار : تحول الصلب الى السائل ✓

 التجمد: تحول  السائل الى صلب ✓

 

o التبخر : تحول من سائل الى غاز دون الغليان 
o  :يغلي( تحول من سائل الى غاز مع رفع درجة الحرارةالغليان( 
o التكاثف:تحول الغاز الى سائل 

o  ز يكون على شكل فقاعاتايتحول لغفي الغليان عندما 
o مثال على التبخر:المالبس المبللة على الشمس 

 

 

  

 

 

ي(0ْ=درجة انصهار الثلج  ✓ ز  )صفر سيلي 

 593ْCدرجة انصهار الصخور أعلى من  ✓

 

 

 

 

)طالبي المتميز:هل هذه 

المعلومات ستتحداك أم أنك 

ستمر عليها كما عهدتك 

(ي في الحصةمع  

 

 الثلجالحالة الصلبة للماء: 

 الماءالحالة السائلة :

 بخار المار :الحالة الغازية

كيف تحدث؟ ثال على التكاثف قطرات الندىم  

الماء في الهواء أي جسم بارد فيخسر طاقة وتتقارب الجسيماتتحدث عندما يالمس بخار   
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رفيعة  الكعبي : عمل المعلمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتبدأ الجسيمات في  )طاقة(نسخنه فيكتسب حرارة (الى سائل ثم غازصلب ال)لكي يتحول  ✓

 أنظر للتسخين فالصورة )في االنصهار والتبخر والغليان(االبتعاد أي تزيد سرعتها 

وتبدأ الجسيمات في  )طاقة(حرارة خسرنبرده في (الغاز الى سائل ثم صلب)لكي يتحول  ✓

 أنظر للتبريد فالصورة             )في التكاثف والتجمد(أي تبطأ سرعتها االقتراب

 

 

 

 

 

 

 

أنا صديقكم الماء أتعلمون أني عكس معظم 

يزداد حجمي عندما اتجمد المواد فأنا   

أتعلمون ماذا يحدث لمعظم المواد؟لكن   

معظم المواد عندما تتجمد تتقلص حجمها 

 وجسيماتها أقرب لذلك تأخذ حيز صغير

 صلب                                                  سائل                                       غاز

صلب                                    سائلغاز                                                      

أوغليانتبخر  األنصهار  

 تجمد تكاثف

االبتعاد في السائل وتبتعد اكثر في الغازأ بجسيمات متقاربة في الصلب ثم تبد  

 الندى:هي قطرات ماء على العشب والنوافذ

عند تجمد الماء يتجمع 
 بشكل دائري

يؤدي علل تجميد كأس ماء 

  لتشققه؟

يأخذ الماء المتجمد  ألن

 بر)يزداد حجمه(مساحة أك

 عن السائل

www.almanahj.com
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رفيعة  الكعبي : عمل المعلمة  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

ملخصاتي مجهود 

شخصي أتمنى أن 

 اأنفع به الغير ألنه

للدروس ةشامل  

طبعا عند تسخين شي نعطيه طاقة وتزيد سرعة جسيماته فتبتعد عكس عندما نبرد بعض الموادأمي الرائعة   

 ماذا يحدث عند التكاثف

 حل بعض األسئلة المهمة

نبرده فيخسر حرارة)طاقة( وتبدأ الجسيمات في االقتراب أي تبطأ سرعتها :الجواب  

 كيف يختلف الماء عن بقية السوائل؟ يزداد حجمه عند التجمد

 التغير الفيزيائي: تغير في شكل المادة ✓

 رى(نتج مواد جديدة)تحول مادة لمادة أخيالتغير الكيميائي:تغير  ✓

 التغير الفيزيائي تبقى نفس نوع المادة أما الكيميائي تختلف المادة الجديدة في خواصها عن المادة األصلية ✓

 

 لي المجال لكي أطرح لك أمثلة للتغير الفيزيائي والكيميائي تركيأمي الغالية أ

أسمعيني يا أمي: الورقة لو قمت بقصها فقط تغير شكلها صحيح لكن هل تحولت لشجرة مثال..بالطبع ال 

تحول لشيء آخر ..والماء اذا تجمد او ن يورقة..كذلك الرباط المطاطي لو تمدد يبقى رباط لفالورقة تبقى 

 تبخر او تكاثف أوغيره يبقى ماء ال يتحول لنار مثال فذلك جميعها تغيرات فيزيائية

www.almanahj.com
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رفيعة  الكعبي : عمل المعلمة  

 

 

 

 

   

:يتغير الفوالذكيف   

 لصنع هيكل السيارة )حار( يتم صهر الفوالذ .1

 يبرد الفوالذ ويمزج مع مواد أخرى .2

 السيارة جاهزة للقيادة ففيها جزء من الفوالذ .3

 نقوم بصهر مثالمع الوقت عند تحطم السيارة  .4

 الفوالذ مرة أخرى ونستخدمه  

 

 

 

 

 

 :محلول 2خليط ورقم  1أنظر رقم سؤال: 

                         ¹شوربة             )محلول ال يحتوي ع سائل( ²هواء         ²ماء مالح       ¹حليب وحبوب

    ¹سلطة 

 ¹غيوم                 ¹ماء المحيط           ¹رمل وماء          ²سبائك        ²نحاس أصفر 

 

 

 

لكن يا أمي لو حرقت الورقة ستتحول لمادة جديدة هي الرماد فتغير لونها وخرجت 

رائحة..كذلك العفن فمثال كانت تفاحة وتحولت لعفن..والصدأ كان حديد وتحول لصدأ فتغير 
دة جديدة هي تغير كيميائياكان طحين وتحول لخبز كل تلك األمثلة لتحولها لملونه..والخبز   

1 

2 

3 

4 
 الخليط والمحلول:

ويعتبر تغير فيزيائي مزيج من مواد مختلفة الخليط:  

عندما يمتزج نوع أو أكثر من المواد بشكل متساوالمحاليل:  

 النحاس األصفر محلول عبارة عن نحاس وخارصين

 ماء المحيط به أكسجين وملح وماء

هواء وغبار وقطرات ماءالغيوم بها   

 

www.almanahj.com
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رفيعة  الكعبي : عمل المعلمة  

 فصل المخاليط بمساعدة اللون والشكل والحجم:

o  (بالتبخر)الماء نفصله عن الملح 

o  بانتقاء الخضروات)نختارها(األرز والخضروات نقوم 

o  التوت ونخرجه (يطفو)التوت البري والماء 

o  بالمصفاة(المعكرونة والشوربة نفصلهن( 

o  بالمغناطيس(الفلزات كالحديد والنحاس( 

 

 2والتغير الكيميائي  1سؤال: التغير الفيزيائي رقم 

 ²خلط مسحوق الخبيز مع الخل      ²حرق الخشب         ¹الخليط      ¹تجمد الماء

 ¹تمدد المطاط         ¹كسر القلم         ²الصدأ       ¹ قص الورقة        ²العفن

 ²تحول لون المباني والمنحوتات              ¹التكاثف                  ¹نحت الصخر

 ²حرق       ²عملية البناء الضوئي              ²الغذاء هضم

 

  

 

 

 

 

 

فالبناء الضوئي يتحول ثاني أكسيد 

 الكربون والماء الى غذاء وأكسجين

 ما مؤشرات التغير الكيميائي)كيف نعرف أنه حدث تغير كيميائي(:

 )الجذع يتحول الى ثاني أكسيد الكربون ورماد( ويصدر ضوء وحرارة ضوء وحرارة .1
 

 ثاني أكسيد الكربون بشكل فقاعات( )مثل مسحوق الخبيز مع الخل يخرج غازتكون غاز .2
 

 )تحول لون المنحوتات والمباني النحاسية من األحمر البني الى األخضر( تغير اللون .3

 

 أكسيد الكربونثاني  صديقي: خروج فقاعات  دليل تصاعد غاز
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رفيعة  الكعبي : عمل المعلمة  

 حل األسئلة المهمة من الكتاب:
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رفيعة  الكعبي : عمل المعلمة  
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