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الخصائص الفیزیائیة للمادةالخصائص الفیزیائیة للمادةالخصائص الفیزیائیة للمادةالخصائص الفیزیائیة للمادة
العلومالعلوم: : 
الجزء الثانيالجزء الثاني  --السادس السادس 
6262صفحة صفحة 6262صفحة صفحة 

الخصائص الفیزیائیة للمادةالخصائص الفیزیائیة للمادةالخصائص الفیزیائیة للمادةالخصائص الفیزیائیة للمادة
: : المادةالمادة

السادس السادس : : الصفالصف
صفحة صفحة صفحة صفحة 



بعد دراستك لھذا العرض التقدیمي وتنفیذ أنشطتھ أن تكون 
:أھداف الدرس

بعد دراستك لھذا العرض التقدیمي وتنفیذ أنشطتھ أن تكون  الطالبة /یتوقع منك عزیزي الطالب 
:قادًرا على:قادًرا على

تحدید بعض الخصائص الفیزیائیة للمادة.
قیاس كثافة مادة معینة.
توضیح العالقة بین طفو األجسام والكثافة.
المقارنة بین المواد الموصلة والمواد العازلة.



انظر إلى الصورة وأجب انظر إلى الصورة وأجب 
. . عن السؤالعن السؤال. . عن السؤالعن السؤال



لإلجابة عن السؤال أعاله، نفذ النشاط المجاور، وأثناء تنفیذ  

ھل تعتمد كثافة الماء على كمیتھ؟ إذا غّیرت كمیة 

ھل ھذه العالقة صحیحة وتنطبق على سوائل أخرى؟ أكرر ھذا   
ھل یصح ھذا في األجسام الصلبة؟

ما كثافة الماء؟
لإلجابة عن السؤال أعاله، نفذ النشاط المجاور، وأثناء تنفیذ    
:النشاط أجب عن األسئلة اآلتیة  
 ھل تعتمد كثافة الماء على كمیتھ؟ إذا غّیرت كمیة : كّون فرضیة
الماء فھل تتغیر كثافتھ؟  

:اكتب اإلجابة عن األسئلة في صورة فرضیة، كما یلي  
...............)إذا غّیرت كمیة الماء، فإن كثافتھ سوف(  

 أستخلص النتائج.
ھل تتغیر كثافة الماء مع تغیر كتلتھ؟: فسر البیانات   

 
أستكشف أكثر.
ھل ھذه العالقة صحیحة وتنطبق على سوائل أخرى؟ أكرر ھذا     
ھل یصح ھذا في األجسام الصلبة؟. النشاط مستخدما الزیت  



ھل تعتمد كثافة الماء على كمیتھ؟ إذا غیرت كمیة الماء فھل تتغّیر كثافتھ؟ اكتب اإلجابة عن   

ھل یصّح ھذا في  . ھل ھذه العالقة صحیحة وتنطبق على سوائل أخرى؟ أكّرر ھذا النشاط مستخدًما الزیت

.ال تغّیر الكثافة

التقییم الذاتي
:قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة

 ھل تعتمد كثافة الماء على كمیتھ؟ إذا غیرت كمیة الماء فھل تتغّیر كثافتھ؟ اكتب اإلجابة عن   . كّون فرضّیة
:األسئلة في صورة فرضّیة، كما یلي    :األسئلة في صورة فرضّیة، كما یلي   

.إذا غّیرت كمیة الماء، فإن كثافتھ سوف تبقى ثابتة   

 أستخلص النتائج.
ھل تتغّیر كثافة الماء مع تغّیر كتلتھ؟ : أفسر البیانات   
.  زیادة أو نقصان كمیة الماء ال تغّیر الكثافة   

.أستكشف أكثر   
ھل ھذه العالقة صحیحة وتنطبق على سوائل أخرى؟ أكّرر ھذا النشاط مستخدًما الزیت   

األجسام الصلبة؟   
ال تغّیر الكثافة) سائلة أو صلبة(زیادة أو نقصان كمیة المادة    



تعلمت سابًقا أن الخصائص الفیزیائیة لمادة ماھي صفات یمكن مالحظتھا دون أن تغّیر   

.تعّد الكثافة، اللون، الرائحة، القساوة، المغناطیسیة، الموصلّیة، درجة الغلیان، الملمس.تعّد الكثافة، اللون، الرائحة، القساوة، المغناطیسیة، الموصلّیة، درجة الغلیان، الملمس

:، أجّب عن السؤالین اآلتیین

مقدار الكتلة والوزن لجسم ما على سطح األرض وعلى سطح القمر؟

؟الفیزیائیة للمادة ما الخصائص

تعلمت سابًقا أن الخصائص الفیزیائیة لمادة ماھي صفات یمكن مالحظتھا دون أن تغّیر   : التعلم السابق
.في طبیعة المادة               

تعّد الكثافة، اللون، الرائحة، القساوة، المغناطیسیة، الموصلّیة، درجة الغلیان، الملمس: حقیقة تعّد الكثافة، اللون، الرائحة، القساوة، المغناطیسیة، الموصلّیة، درجة الغلیان، الملمس: حقیقة
.  للمادةالخصائص الفیزیائیة من          

، أجّب عن السؤالین اآلتیین)64(مستعیًنا بالكتاب المدرسي صفحة : نشاط
:قارن بین الكتلة والوزن من حیث .1 

 المفھوم.
 األداة المستخدمة لقیاس كل منھما.  األداة المستخدمة لقیاس كل منھما.
 وحدة القیاس.
مقدار الكتلة والوزن لجسم ما على سطح األرض وعلى سطح القمر؟ھل یختلف .  2



:قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة

ھل یختلف مقدار الكتلة والوزن لجسم ما على سطح األرض وعلى سطح القمر؟
.كتلة الجسم على سطح األرض وعلى سطح القمر ثابتة

.عن وزنھ على سطح القمر

التقییم الذاتي
قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة  
:قارن بین الكتلة والوزن من حیث. 1 

 المفھوم.
.    كمیة المادة في الجسم: الكتلة    .    كمیة المادة في الجسم: الكتلة   
.للجسم) الُجرم(قوة جذب األرض: الوزن   
  األداة المستخدمة لقیاس كل منھما.

.المیزان ذو الكفتین: الكتلة    
).الزنبركي(المیزان النابضي: الوزن    
  وحدة القیاس.

).   كجم(، أو الكیلو جرام )جم(الجرام : الكتلة     ).   كجم(، أو الكیلو جرام )جم(الجرام : الكتلة    
.النیوتن: الوزن    

ھل یختلف مقدار الكتلة والوزن لجسم ما على سطح األرض وعلى سطح القمر؟.  2
كتلة الجسم على سطح األرض وعلى سطح القمر ثابتة      
عن وزنھ على سطح القمرسطح األرض مختلف وزن الجسم على       



یمكن قیاس حجم جسم صلب مثل متوازي المستطیالت عن طریق ضرب یمكن قیاس حجم جسم صلب مثل متوازي المستطیالت عن طریق ضرب 
).1(الحظ الشكل 

:یمكن قیاس حجم جسم غیر منتظم الشكل مثل حجر صغیر من خالل
غمره تماًما في ماء موضوع في مخبار مدرج أو كأس مدرجة الحظ الشكل 

)1(الشكل 

).2(غمره تماًما في ماء موضوع في مخبار مدرج أو كأس مدرجة الحظ الشكل 

  بالسنتمتراتیشیر إلى حجم الجسم 
)2(الشكل 

قیاس الحجم

.قیاس حجم جسم منتظم): 1(نشاط 

یمكن قیاس حجم جسم صلب مثل متوازي المستطیالت عن طریق ضرب 

.  ھو الحیّز الذي یشغلھ الجسم: الحجم

.قیاس حجم جسم غیر منتظم): 2(نشاط  

یمكن قیاس حجم جسم صلب مثل متوازي المستطیالت عن طریق ضرب 
الحظ الشكل ).ع(في االرتفاع) ض(في العرض) ل(الطول 

یمكن قیاس حجم جسم غیر منتظم الشكل مثل حجر صغیر من خالل
غمره تماًما في ماء موضوع في مخبار مدرج أو كأس مدرجة الحظ الشكل    غمره تماًما في ماء موضوع في مخبار مدرج أو كأس مدرجة الحظ الشكل

 قیاس التغّیر في ارتفاع الماء.
یشیر إلى حجم الجسم  بالمللتراتأّن مقدار ارتفاع الماء المزاح   
.المكعبة  



.ُیقاس حجم الغازات من خالل قیاس حجوم األوعیة التي تشغلھا

ملي لتر من الماء، وارتفع الماء  ملي لتر من الماء، وارتفع الماء  
ملي لتر، فما حجم الجسم؟

قیاس الحجم /تابع

.قیاس حجم الغازات) 3(نشاط 

.الغازات تشغل أّي حیٍز توضع فیھ
ُیقاس حجم الغازات من خالل قیاس حجوم األوعیة التي تشغلھا

أسئلة

ما وحدة قیاس الحجم؟. 1
ملي لتر من الماء، وارتفع الماء   5إذا أسقطت جسًما في مخبار یحوي . 2 ملي لتر من الماء، وارتفع الماء   5إذا أسقطت جسًما في مخبار یحوي . 2
ملي لتر، فما حجم الجسم؟) 8(في المخبار إلى تدریج     
ما الفرق بین الكتلة والوزن؟. التفكیر الناقد. 3



:قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة

من الماء، وارتفع الماء   

ما الفرق بین الكتلة والوزن من حیث المفھوم؟ما الفرق بین الكتلة والوزن من حیث المفھوم؟

التقییم الذاتي
قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة 
ما وحدة قیاس الحجم؟.1

).3سم( السنتمیتر المكعب     

من الماء، وارتفع الماء   ملي لتر  5إذا أسقطت جسًما في مخبار یحوي . 2
فما حجم الجسم؟ملي لتر ، ) 8(إلى تدریج     

).  مل(ملي لتر  3= ملي لتر  5  -ملي لتر   8    

ما الفرق بین الكتلة والوزن من حیث المفھوم؟. التفكیر الناقد. 3 ما الفرق بین الكتلة والوزن من حیث المفھوم؟. التفكیر الناقد. 3
.كمیة المادة الموجودة في الجسم: الكتلة    
.للجسم) الُجرم( قوة جذب األرض : الوزن    



).من األعلى إلى األقل).من األعلى إلى األقل

؟ ما الكثافة

:ورقة عمل
:مستعیًنا بالجدول المجاور، أجّب عن األسئلة اآلتیة  

  من األعلى إلى األقل( رّتب مواد الجدول وفق الكثافة تنازلیا   من األعلى إلى األقل( رّتب مواد الجدول وفق الكثافة تنازلیا
  
 لماذا یطفو الجلید على سطح الماء؟



:قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة
).  من األعلى إلى األقل
)الفوالذ، الجلیسرین، الماء، الجلید، الریش، الھواء، الھیلیوم

التقییم الذاتي

قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة
  من األعلى إلى األقل( رّتب مواد الجدول وفق الكثافة تنازلًیا

الفوالذ، الجلیسرین، الماء، الجلید، الریش، الھواء، الھیلیوم(   

 لماذا یطفو الجلید على سطح الماء؟
.ألن كثافة الجلید أقل من كثافة الماء   



صغیرةٌ،  وكتلتھكبیر،  حجمھ

:   ما الذي یحدث لكٍل من. 

، وبین وحدة  )كثافة بعض المواد الشائعة

صندوق فارغ) 1(الشكل 

افترض أن ثّمة صندوقین لھما الحجم نفسھ؛ أحدھما مملوء بالریش، واآلخر   

كرات معدنیة) 2(الشكل 

؟ ما الكثافة/ تابع

حجمھالذي یمثل صندوًقا فارًغا ) 1(الحظ الشكل : نشاط
:ثم أجب عن األسئلة اآلتیة

 إذا وضعت عدًدا من الكرات المعدنیة في الصندوق .
وحجمھ، وكثافتھ؟الصندوق،  كتلة    وحجمھ، وكثافتھ؟الصندوق،  كتلة   

  كثافة بعض المواد الشائعة(ارجع للجدول في الشریحة السابقة
.قیاس الكثافة   

  عرف مفھوم الكثافة بلغتك الخاصة؟   عرف مفھوم الكثافة بلغتك الخاصة؟

    افترض أن ثّمة صندوقین لھما الحجم نفسھ؛ أحدھما مملوء بالریش، واآلخر
 مملوء بالحدید، أیھما تكون كثافتھ أكبر؟   



:
صغیرةٌ، ثم أجب عن األسئلة  وكتلتھكبیًرا،  حجمھ

وحجمھ،   الصندوق،  كتلة: ما الذي یحدث لكل من.  وحجمھ،   الصندوق،  كتلة: ما الذي یحدث لكل من. 

.، وبّین وحدة قیاس الكثافة)كثافة بعض المواد الشائعة

).  كتلة وحدة الحجوم
افترض أن ثّمة صندوقین لھما الحجم نفسھ؛ أحدھما مملوء بالریش، واآلخر مملوء بالحدید، أیھما تكون  

تقییم ذاتي
:قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابة اآلتیة

حجمھالذي یمثل صندوًقا فارًغا ) 1(الحظ الشكل : نشاط
:اآلتیة 

 إذا وضعت عدًدا من الكرات المعدنیة في الصندوق .  إذا وضعت عدًدا من الكرات المعدنیة في الصندوق .
وكثافتھ؟   

.الكتلة تزداد،  ویبقى حجمھ ثابتا، وتزداد الكثافة   
  كثافة بعض المواد الشائعة( ارجع للجدول في الشریحة السابقة

.وتقرأ جرام لكل سنتیمتر مكّعب 3سم/جم    
  عّرف مفھوم الكثافة بلغتك الخاصة؟   عّرف مفھوم الكثافة بلغتك الخاصة؟

كتلة وحدة الحجوم( مقدار الكتلة في حجم معّین من المادة    
   افترض أن ثّمة صندوقین لھما الحجم نفسھ؛ أحدھما مملوء بالریش، واآلخر مملوء بالحدید، أیھما تكون
 كثافتھ أكبر؟   

.المملوء بالحدید  



جم في مخبار مدرج یحتوي على ماء،  
الصلصال؟ 

  حساب الكثافة

22ُوضعت قطعة من الصلصال كتلتھا : حساب الكثافة
الصلصال؟  كثافةمل، ما  55مل إلى   40ارتفع مستوى الماء من 

الكتلة
ــــــــــــــــ=  الكثافة 

ــــــــــــــــ= الكثافة 

3سم /جم 1.466= الكثافة 

الكتلة

15

22

الحجم

3سم /جم 1.466= الكثافة 



.یطفو الجسم إذا كانت كثافتھ أقل من كثافة السائل أو الغاز الذي یوضع فیھ
.الجسم إذا كانت كثافتھ أكبر من كثافة السائل أو الغاز الذي یوضع فیھ

كیف ُیساعد الھواء الموجود في ھیكل السفینة وحجراتھا 
المصنوعة من الفوالذ على طفوھا؟ إذا علمت أن كثافة 

:حقیقة
 یطفو الجسم إذا كانت كثافتھ أقل من كثافة السائل أو الغاز الذي یوضع فیھ
  الجسم إذا كانت كثافتھ أكبر من كثافة السائل أو الغاز الذي یوضع فیھ) یغرق(ینغمر

؟)الطفو(قوة دفع المائع ما 

: نشاط
مستعیًنا بالصورة المجاورة وبالكتاب المدرسي، أجب 

:عن السؤال
كیف ُیساعد الھواء الموجود في ھیكل السفینة وحجراتھا 
المصنوعة من الفوالذ على طفوھا؟ إذا علمت أن كثافة 

  .الفوالذ أعلى من كثافة الماء  .الفوالذ أعلى من كثافة الماء



:
كیف یساعد الھواء الموجود في ھیكل السفینة وحجراتھا المصنوعة من الفوالذ على طفوھا، إذا علمت 

.للسفینة أقل من كثافة الماء الكلیةألن ھیكل السفینة وحجراتھا مملوءة بالھواء، مما یجعل الكثافة  .للسفینة أقل من كثافة الماء الكلیةألن ھیكل السفینة وحجراتھا مملوءة بالھواء، مما یجعل الكثافة 

:قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابة اآلتیة
  كیف یساعد الھواء الموجود في ھیكل السفینة وحجراتھا المصنوعة من الفوالذ على طفوھا، إذا علمت

  أن كثافة الفوالذ أعلى من كثافة الماء؟
ألن ھیكل السفینة وحجراتھا مملوءة بالھواء، مما یجعل الكثافة  

التقییم الذاتي

ألن ھیكل السفینة وحجراتھا مملوءة بالھواء، مما یجعل الكثافة  



، نفذ النشاط المجاور، ثم 

؟)الطفو(قوة دفع المائع ما 

.  تأثیر الكثافة: نشاط
، نفذ النشاط المجاور، ثم )67(مستعیًنا بالكتاب المدرسي صفحة 

:أجب عن األسئلة اآلتیة
عالم یدل المخطط بشأن كثافة كل مادة؟.أستنتج1. عالم یدل المخطط بشأن كثافة كل مادة؟.أستنتج1.
.اتوقع2.
 لو وضعت زر قمیص في المخبار المدرج، أین یستقر؟
 أین تستقر كذلك قطعة فلین؟
 أین تستقر قطعة نقد معدنیة؟



االستنتاج

لو وضعت زر قمیص في المخبار المدّرج، أین یستقر؟                                   

.الجلیسرین ھو األعلى كثافة في المواد المستخدمة

.الماء أقل كثافة من الجلیسرین

.زیت الذرة أقل كثافة من الماء

لو وضعت زر قمیص في المخبار المدّرج، أین یستقر؟                                   

.تطفو قطعة الفلین على سطح السوائل جمیعھا
.تنغمر قطعة النقد أسفل السوائل جمیعھا

التقییم الذاتي

:قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة
عالم یدل المخطط بشأن كثافة كل مادة؟.أستنتج1.

االستنتاجالمشاھدة

.اتوقع.2
                                    لو وضعت زر قمیص في المخبار المدّرج، أین یستقر؟

الجلیسرین ھو األعلى كثافة في المواد المستخدمة.انغمار الجلیسرین في أسفل المخبار

الماء أقل كثافة من الجلیسرین.یطفو الماء على سطح الجلیسرین

زیت الذرة أقل كثافة من الماء.یطفو زیت الذرة على سطح الماء

.زیت األطفال األقل كثافة.  یطفو زیت األطفال فوق المواد

                                    لو وضعت زر قمیص في المخبار المدّرج، أین یستقر؟
.   شكل الزر وكثافتھعلى یعتمد    
  تطفو قطعة الفلین على سطح السوائل جمیعھاأین تستقر كذلك قطعة فلین؟
  تنغمر قطعة النقد أسفل السوائل جمیعھاأین تستقر قطعة نقد معدنیة؟



.  شكلھ
).سائل أو غاز: المائع. (طفو الجسم یعّبرعن قدرة الجسم على مقاومة االنغمار في مائع ).سائل أو غاز: المائع. (طفو الجسم یعّبرعن قدرة الجسم على مقاومة االنغمار في مائع

ألن الجسم في أثناء االنغمار ُیبعد المائع عن طریقھ لیحل محلھ،   

:لعلك توصلت بعد تنفیذك للنشاط إلى اآلتي
  شكلھالجسم وعلى  كثافةطفو الجسم أو انغماره یعتمد على
 طفو الجسم یعّبرعن قدرة الجسم على مقاومة االنغمار في مائع

؟)الطفو(قوة دفع المائع  

 طفو الجسم یعّبرعن قدرة الجسم على مقاومة االنغمار في مائع

ألن الجسم في أثناء االنغمار ُیبعد المائع عن طریقھ لیحل محلھ،   ) الطفو(تنشأ قوة الدفع : حقیقة
.وفي الوقت نفسھ یدفع المائع الجسم إلى أعلى        



:ینص على أن الذي) 

یعتمد الطفُو على الكثافة، لذلك یمكن جعل أي شيء یطفُو أو یغطُس إذا غیرت كتلتُھ أو حجمُھ   

) أرخمیدس(یمكن تفسیر طفو الجسم أو انغماره حسب مبدأ  
.تساوي وزن المائع الُمزاح) الطفو(قوة الدفع  

مبدأ أرخمیدس

:نتیجة 
 یطفُو الجسم إذا كانت قوة الدفع أكبر من وزن الجسم.
    یعتمد الطفُو على الكثافة، لذلك یمكن جعل أي شيء یطفُو أو یغطُس إذا غیرت كتلتُھ أو حجمُھ
.بحیث تتغّیُر كثافتھ   



.یطفو مكعب الجلید إلى أعلى في اتجاه سطح الماء في كأس زجاجیة
.تطفو السفن على سطح الماء بالرغم من أنھا مصنوعة من الحدید

كیف یمكن لجسم كتلتھ صغیرة أن یكون أعلى كثافة من جسم كتلتھ كبیرة؟

وقفة تقویمیة

:كًال مما یلي فسر
 یطفو مكعب الجلید إلى أعلى في اتجاه سطح الماء في كأس زجاجیة
 تطفو السفن على سطح الماء بالرغم من أنھا مصنوعة من الحدید
 تطفو بالونات الھیلیوم في الھواء.  تطفو بالونات الھیلیوم في الھواء.
 كیف تؤثر الكثافة في قدرة الجسم على الطفو؟
 كیف یمكن لجسم كتلتھ صغیرة أن یكون أعلى كثافة من جسم كتلتھ كبیرة؟. التفكیر الناقد



.یطفو مكعب الجلید إلى أعلى في اتجاه سطح الماء في كأس زجاجیة
.ألن قوة دفع السائل أكبر من وزن مكعب الجلید، أو ألن كثافة الجلید أقل من كثافة الماء.ألن قوة دفع السائل أكبر من وزن مكعب الجلید، أو ألن كثافة الجلید أقل من كثافة الماء

.تطفو السفن على سطح الماء بالرغم من أنھا مصنوعة من الحدید
.یعتمد الطفو على الكثافة، لذلك یمكن جعل السفن تطفو من خالل تقلیل كثافتھا؛ وذلك بالتحكم في كتلتھا وحجمھا

التقییم الذاتي
:قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة

:فسر كل مما یلي 
 یطفو مكعب الجلید إلى أعلى في اتجاه سطح الماء في كأس زجاجیة
ألن قوة دفع السائل أكبر من وزن مكعب الجلید، أو ألن كثافة الجلید أقل من كثافة الماء  ألن قوة دفع السائل أكبر من وزن مكعب الجلید، أو ألن كثافة الجلید أقل من كثافة الماء  
 تطفو السفن على سطح الماء بالرغم من أنھا مصنوعة من الحدید

یعتمد الطفو على الكثافة، لذلك یمكن جعل السفن تطفو من خالل تقلیل كثافتھا؛ وذلك بالتحكم في كتلتھا وحجمھا   
 تطفو بالونات الھیلیوم في الھواء.

.ألن كثافة الھیلیوم أقل من كثافة الھواء    



.یطفو الجسم عندما تكون كثافتھ أقل من كثافة السائل الذي یوضع فیھ

كیف یمكن لجسم كتلتھ صغیرة أن یكون أعلى كثافة من جسم كتلتھ كبیرة؟
وُیضغط إلى حجم صغیر، ستكون  ) مثل قطعة نقود(ألن الكثافة ھي نسبة الكتلة إلى الحجم، فإي شيء كتلتھ قلیلة 

).مثل قطعة اسفنج

تابع التقییم الذاتي

:قارن بین ما توّصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة
:فّسر كل مما یلي  

 كیف تؤثر الكثافة في قّدرة الجسم على الطفو؟  كیف تؤثر الكثافة في قّدرة الجسم على الطفو؟
یطفو الجسم عندما تكون كثافتھ أقل من كثافة السائل الذي یوضع فیھ   

 كیف یمكن لجسم كتلتھ صغیرة أن یكون أعلى كثافة من جسم كتلتھ كبیرة؟. التفكیر الناقد
ألن الكثافة ھي نسبة الكتلة إلى الحجم، فإي شيء كتلتھ قلیلة   
مثل قطعة اسفنج(لھ كثافة أكبر من جسم كبیر أجزاؤه غیر متراصة   



تسمح بانتقال الكھرباء والحرارة فیھا بسھولة، ومن األمثلة علیھا الفلزات 

.صفة فیزیائیة تصف قدرة المادة على توصیل الحرارة والكھرباء

تسمح بانتقال الكھرباء والحرارة فیھا بسھولة، ومن األمثلة علیھا الفلزات 

تقاوم انتقال الحرارة والكھرباء خاللھا، ومن األمثلة علیھا الزجاج، المطاط،  

ما الخصائص الظاھریة لألجسام الموضحة في الصورتین جانًبا؟ما الخصائص الظاھریة لألجسام الموضحة في الصورتین جانًبا؟
كیف یساعد إنتاج أنواع جدیدة من البالستیك على تشجیع اختراعات وابتكارات جدیدة؟

صف األنواع المختلفة من المالبس واألدوات الواقیة التي یرتدیھا  
.العاملون في المھن التي تتطلب استخدام الكھرباء والحرارة

ما الموصلیة؟

:تصنف المواد إلى
 تسمح بانتقال الكھرباء والحرارة فیھا بسھولة، ومن األمثلة علیھا الفلزات : موصلة

صفة فیزیائیة تصف قدرة المادة على توصیل الحرارة والكھرباء: الموصلیة

 تسمح بانتقال الكھرباء والحرارة فیھا بسھولة، ومن األمثلة علیھا الفلزات : موصلة
.األلومنیوم، النحاس، الذھب، الفضة: ومنھا           
 تقاوم انتقال الحرارة والكھرباء خاللھا، ومن األمثلة علیھا الزجاج، المطاط،  : عازلة
.البالستیك          

:األسئلة
 یستخدم األلومنیوم في صنع أواني الطھي.

ما الخصائص الظاھریة لألجسام الموضحة في الصورتین جانًبا؟  ما الخصائص الظاھریة لألجسام الموضحة في الصورتین جانًبا؟
 كیف یساعد إنتاج أنواع جدیدة من البالستیك على تشجیع اختراعات وابتكارات جدیدة؟
 صف األنواع المختلفة من المالبس واألدوات الواقیة التي یرتدیھا  : التفكیر الناقد
العاملون في المھن التي تتطلب استخدام الكھرباء والحرارة   



:

ما الخصائص الظاھریة لألجسام الموضحة في الصورتین جانًبا؟ما الخصائص الظاھریة لألجسام الموضحة في الصورتین جانًبا؟

كیف یساعد إنتاج أنواع جدیدة من البالستیك على تشجیع اختراعات وابتكارات جدیدة؟
عند اختراع أنواع جدیدة من البالستیك سیتم استعمالھا في صناعات جدیدة منھا   

صف األنواع المختلفة من المالبس واألدوات الواقیة التي یرتدیھا العاملون  
.في المھن التي تتطلب استخدام الكھرباء والحرارة.في المھن التي تتطلب استخدام الكھرباء والحرارة

أحذیة وقفازات مطاطیة، ونظارات 
.واقیة بالستیكیة، تمنع ھذه المواد توصیل الحرارة والكھرباء التي قد تؤذي الجسم

التقییم الذاتي
:قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة

 لماذا یستخدم األلومنیوم في صنع أواني الطھي؟
.ألنھ مادة موصلة للحرارة     
 ما الخصائص الظاھریة لألجسام الموضحة في الصورتین جانًبا؟  ما الخصائص الظاھریة لألجسام الموضحة في الصورتین جانًبا؟

.الموصلیة        
 كیف یساعد إنتاج أنواع جدیدة من البالستیك على تشجیع اختراعات وابتكارات جدیدة؟

عند اختراع أنواع جدیدة من البالستیك سیتم استعمالھا في صناعات جدیدة منھا      
.الصناعات اإللكترونیة، والعوازل الكھربائیة   
 صف األنواع المختلفة من المالبس واألدوات الواقیة التي یرتدیھا العاملون  : التفكیر الناقد
في المھن التي تتطلب استخدام الكھرباء والحرارة                   في المھن التي تتطلب استخدام الكھرباء والحرارة                  

أحذیة وقفازات مطاطیة، ونظارات : یرتدي العمال ألبسة واقیة تحتوي مواد عازلة، منھا   
واقیة بالستیكیة، تمنع ھذه المواد توصیل الحرارة والكھرباء التي قد تؤذي الجسم   



:بعد دراستك للموضوع وتنفیذ أنشطتھ، تأكد من فھمك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة

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

..................................قدرة الجسم على مقاومة االنغمار في السؤائل أو الغازات ھي 

لماذا تطفو كرة التنس الكبیرة، وتنغمر الكرة الزجاجیة الصغیرة في الماء؟

ھل یمكن صنع صندوق من الفوالذ بطریقة ما لیطفو على سطح الماء؟ 

ما سبب غرق كرة فوالذیة في الماء، بینما تطفو السفینة المصنوعة من الفوالذ؟ما سبب غرق كرة فوالذیة في الماء، بینما تطفو السفینة المصنوعة من الفوالذ؟

نشاط ختامي
بعد دراستك للموضوع وتنفیذ أنشطتھ، تأكد من فھمك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة

:أكمل الفراغ فیما یلي باإلجابة الصحیحة1.
  یمكن حساب كثافة جسم باستخدام.................................
  وحدة قیاس الكثافة ھي................................................   وحدة قیاس الكثافة ھي................................................
  قدرة الجسم على مقاومة االنغمار في السؤائل أو الغازات ھي

:فّسر كل مما یلي.2
 لماذا تطفو كرة التنس الكبیرة، وتنغمر الكرة الزجاجیة الصغیرة في الماء؟
  
  ھل یمكن صنع صندوق من الفوالذ بطریقة ما لیطفو على سطح الماء؟

  
ما سبب غرق كرة فوالذیة في الماء، بینما تطفو السفینة المصنوعة من الفوالذ؟. تفكیر ناقد.3 ما سبب غرق كرة فوالذیة في الماء، بینما تطفو السفینة المصنوعة من الفوالذ؟. تفكیر ناقد.3
  



.الطفوقدرة الجسم على مقاومة االنغمار في السوائل أو الغازات ھي 

لماذا تطفو كرة التنس الكبیرة، وتنغمر الكرة الزجاجیة الصغیرة في الماء؟
.ألن كثافة كرة التنس الكبیرة أقل من كثافة الكرة الزجاجیة الصغیرة

ھل یمكن صنع صندوق من الفوالذ بطریقة ما لیطفو على سطح الماء؟
للصندق أقل من كثافة الماء، 

ما سبب غرق كرة فوالذیة في الماء، بینما تطفو السفینة المصنوعة من الفوالذ؟ما سبب غرق كرة فوالذیة في الماء، بینما تطفو السفینة المصنوعة من الفوالذ؟
للسفینة تصنع بطریقة تجعل كثافتھا أقل من كثافة الماء، في حین أن كثافة  

التقییم الذاتي
:قارن ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة

:أكمل الفراغ فیما یلي باإلجابة الصحیحة 1.
  الكتلة والحجمیمكن حساب كثافة جسم باستخدام.
  3.سم/جم وحدة قیاس الكثافة ھي   سم/جم وحدة قیاس الكثافة ھي.
  قدرة الجسم على مقاومة االنغمار في السوائل أو الغازات ھي

:فسر كل مما یلي. 2
 لماذا تطفو كرة التنس الكبیرة، وتنغمر الكرة الزجاجیة الصغیرة في الماء؟
ألن كثافة كرة التنس الكبیرة أقل من كثافة الكرة الزجاجیة الصغیرة 
 ھل یمكن صنع صندوق من الفوالذ بطریقة ما لیطفو على سطح الماء؟

للصندق أقل من كثافة الماء،  الكلیةنعم، من خالل جعل الكثافة           
ما سبب غرق كرة فوالذیة في الماء، بینما تطفو السفینة المصنوعة من الفوالذ؟. تفكیر ناقد. 3 ما سبب غرق كرة فوالذیة في الماء، بینما تطفو السفینة المصنوعة من الفوالذ؟. تفكیر ناقد. 3

للسفینة تصنع بطریقة تجعل كثافتھا أقل من كثافة الماء، في حین أن كثافة   الكلیةبسبب أن الكثافة          
.الكرة الفوالذّیة أكبر من كثافة الماء          


