
 تغيرات المادة  – 2الدرس  –الفصل التاسع  –الوحدة الخامسة 

 

  1الفصل الثاني                             –الروابع 

 

 أّي مكعّبات الثلج التالية سوف يستغرق انصهارها وقتًا أطول؟  -1

 

وضعت معلّمة ليلى صحنًا من الماء بجانب نافذة مشمسة. حين نظرت ليلى  -2

إلى الصحن في أواخر النهار، كان الماء قد اختفى جميعه. اشرح سبب 

 اختفاء الماء.

 ألن الماء تبخر

 

تُركت قنينة زجاجية مغلقة مملوءة بالماء في مجّمد الثالجة ليالً. وفي  -3

 الصباح وجدت القنينة مكسورة. 

 لماذا يؤدي تجّمد الماء إلى تكّسر القنينة؟

 ألن الماء يزداد حجمه إذا تحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة
 

 ؟ المادةأّي من هذه األنشطة سينتج عنها تشكيل نوع مختلف من  -4

 ترك مسمار بالخارج فصدأ. -أ

 رمي زجاج وتحطمه إلى قطع صغيرة. -ب

 شد رباط مطاطي حتى انقطع. -ت

 بري قلم رصاص حتى أصبح حاًدا. -ث
 

 أّي مما يأتي يتغير عند تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة؟ -5

 التركيب الكيميائي -أ

 حركة الجزيئات -ب

 نوع الذرات -ج

 المادةنوع  -د
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 أشعل علي شمعة فالحظ انصهار مادة الشمع واحتراق خيط الشمعة. -6

 

 

 

 

 أّي التغيرات التالية صحيحة؟

 احتراق خيط الشمعة انصهار مادة الشمع 

 فيزيائي فيزيائي أ

 كيميائي فيزيائي ب

 فيزيائي كيميائي ج

 كيميائي كيميائي د

 

مواعين( في قاع أنبوب اختبار، ثم نكس وضع خليل صوفًا فوالذيًا )سلك  -7

األنبوب في كأس به ماء، وبعد عدة أيام الحظ تغير لون الصوف مع ارتفاع 

 الماء في أنبوب االختبار.

 
 
 
 
 
 

 لماذا تغير لون الصوف الفوالذي؟ ) أ ( 
 ألنه تحول لمادة أخرى بعد تفاعله مع أكسجين انبوبة األختبار

 التغير الذي طرأ على الصوف الفوالذي؟ما نوع  ) ب (       
 تغير كيميائي 
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 ما التغير الذي يحدث عند الحرف "س"؟  -8
 

 

 

 

 التكثف -التجمد             د -ج             اإلنصهار -بالتبخر                -أ
 

أمامك شكال يوضح التغيرات الفيزيائية التي تحدث للمادة، اكتب على األسهم  -9

 اسم العمليات التي تحدث للمادة: 

 
 

 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقوم ياسمين بتسخين الماء في غالية كهربائية، توجد الغالية  -10

بالقرب من مرآة ذات سطح بارد كما موضح في الشكل أدناه. ترى ياسمين 

قطرات الماء على سطح المرآة.ما العبارة الصحيحة التي تصف ما يحدث 

 للماء مما يلي؟
 

 يتكثف ثم يتجمد                                     -أ

 يتبخر ثم يتكثف     -ب

            يتبخر ثم يتجمد                              -ج

 يتكثف ثم يتبخر  -ح

 
 
 

 تبخر
رانصها  

 تجمد تكثف

 تسامي تسامي
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 صنف التغيرات التالية حسب الجدول التالي : -11

 –تحول الماء إلى ثلج  –هضم الطعام  –قطرات الندى  –صدأ الحديد  –) التدخين 

تقطيع  –غليان الماء  –حريق الغابات  -قص الشعر –طبخ الطعام  -تقليم األظافر 

 احتراق الشمعة ( –قلي البيضة  –عفن الطعام  –تكسير الزجاج  –األشجار 
 تغير كيميائي تغير فيزيائي

 - تحول الماء إلى ثلج –قطرات الندى  

غليان  –قص الشعر –تقليم األظافر

تكسير  – تقطيع األشجار – الماء

 الزجاج

 - هضم الطعام - صدأ الحديد - التدخين

عفن  –حريق الغابات - طبخ الطعام

 احتراق الشمعة –قلي البيضة –الطعام

 اختار اإلجابة الصحيحة فيما يلي : -12

i.  وضعت سلمى طبق به ماء تحت أشعة الشمس , رجعت إليه بعد أيام

 فرأته فارغا , ماذا حدث للماء ؟
ii. تكثف -تحول إلى غبار                              ب -أ 

iii. ذاب -د                                        تبخر -ج 

 
iv. : أي مما يلي يحدث عندما يمر بتغير كيميائي 

 تغير الشكل -تغير الحالة                            ب -أ

  تغير في المادة -دتغير الحجم                           -ج
 

v. : عند تبريد سائل الماء, فإن جزيئاته 

 تتحرك بسرعة أكبر -ب                        تتباعد       -أ
 تنصهر -د                      تتقارب أكثر -ج

 

vi. : عند غليان الماء فإنه يتحول من 

 صلب إلى سائل -ب                    سائل إلى غاز -أ

 صلب إلى سائل -غاز إلى صلب                   د -ج

vii.  األكسجين في  الحالة السائلة؟مادرجة الحرارة الالزمة ليكون 

 أقل من نقطة انصهاره  -أ

 بين نقطة انصهاره ونقطة غليانه -ب

 في درجة حرارة الغرفة -ت
 أعلى من نقطة غليانه -ث

الثلج يجعل عصير البرتقال حدد الرأي من الحقيقة في الجملة التالية:  -13

 باردا، ولكن يجعل طعمه غير لذيذ.
 ولكن يجعل طعمه غير لذيذالرأي: 

 

 الثلج يجعل العصير بارداالحقيقة: 
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لدى أمينة قدر معدني مملوء بالماء المالح. وتريد فصل الملح عن  -14

الماء. تضع أمينة القدر على الموقد وتغلي ذلك الماء المالح. كيف يعمل 

 الغليان على فصل الملح عن الماء؟
 ألن الماء بعد الغليان سيتبخر ويتبقى الملح فقط في القدر

 

 الرسم أدناه وعاء به ماء على موقد.يبين  -15

 ما الذي سوف يحدث لكمية الماء في الوعاء بعد فترة من الزمن ؟  -أ

ألن الماء سيبدأ في التبخر وتقل كميته بعد تتزايد ( ولماذا؟  – تتناقص )

 الغليان

 

 في حالة تعريض البخار إلى سطح زجاجي ، ما الذي يمكن مالحظته ؟ -ب

 السطح الزجاجيتكثف بخار الماء على 
 

 

 

 
 
 
 
 

يوضع ماء بارد كالثلج في إبريق زجاجي خالل يوم حار )الرسم  -16

(. بعد ذلك بقليل، يظهر سائل على الجدار الخارجي لإلبريق )الرسم 1رقم

(. صف العملية التي أدت إلى ظهور السائل على الجانب الجدار 2رقم 

 لإلبريق.
 

 الخارجي  الجداربخارالماء في الهواء سيتكثف على 

 لألبريق البارد

                                                        2                  1 
 

                                                          
 ماذا يحصل لجزيئات سائل ما حين يتم تبريده؟ -17

 تزيد حركتها -ب               تقل حركتها -أ

 ينقص حجمها -ينقص عددها             د -أ
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وضع أحمد بعض المسحوق في انبوبة اختبار. ثم أضاف سائال  -18

 للمسحوق ورج انبوبة االختبار، فحدث هناك تفاعل كيميائي.

 صف امران من الممكن أن يشاهدهما أحمد عند حصول التفاعل الكيميائي.

 ظهور فقاعات غازات. -أ

 الحرارة/ تغير في اللونتغير في درجة . -ب

 
حين يتحول سائل ما إلى غاز، ما هي الخصائص أو المميزات التي  -19

تتغير وما هي تلك التي تبقى على حالها؟ لكل سطر في الجدول أدناه، ضع 

 في العمود المناسب. Xعالمة 

 

 التتغير تتغير 

  x الكثافة

 x  الكتلة 

  x الحجم

 x  حجم الجزيئات

  x الجزيئاتسرعة 

 
 أمثلة على كل مما يلي في الجدول أدناه:  3أكتب  -20

 تغيرات كيماوية نافعة تغيرات طبيعية نافعة

 قص الشعر -1

 

 تقليم األظافر -2

 

 تبخر الماء -3

 طهي الطعام-1

 

 احتراق الشمع -2

 

 هضم الطعام-3

 

 تغيرات كيماوية مضرة تغيرات طبيعية مضرة

 تمزيق الكتب -1

 

 الطاوالتتكسير  -2

 

 الزالزل -3

 اجتراق الغابات-1

 

 تقلص طبقة األوزون -2

 

 التدخين-3
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 أشعل علي شمعة فالحظ انصهار مادة الشمع واحتراق خيط الشمعة. -21

 أّي التغيرات التالية صحيحة؟

 

 
 

 

 
 

 

 احتراق خيط الشمعة انصهار مادة الشمع 

 فيزيائي فيزيائي أ

 كيميائي فيزيائي ب

 فيزيائي كيميائي ج

 كيميائي كيميائي د

 


