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تغیرات حالة المادةتغــیــرات حالة المـــادة
العلوم: المادة

– الجزء الثاني –الخامس االبتدائي : الصف
  82صفحة 





بص�ورة الموّض�حة من خالل الصور الّدرس الطالب المفاھیم الواردة في ن یوّضح أ
.  صحیحة

1

األھداف

.درجتي االنصھار والغلیان لمادة معینة بشكل علمي صحیح الطالب یحدد أن  2

.في الحیاة بتعبیر علمي صحیح واإلنكماش أھمیة التمدد الطالب یناقش أن  3



حـــاالت المــــــادة



1نشاط 

الثلج في الصورة السابقة؟لمكعبات الذي حصل التغّیر ما نوع •
الفیزیائي ؟بالتغّیر ما المقصود •
الفیزیائي ؟التغّیر امثلة على اعِط •



1نشاط –التقییم الذاتي 
الثلج في الصورة السابقة؟لمكعبات الذي حصل التغّیر ما نوع •
.تغّیر فیزیائي•
الفیزیائي ؟بالتغّیر ما المقصود •
في التغّیر في حجم المادة أو شكلھا أو حالتھا دون تغّیر ھو • في التغّیر في حجم المادة أو شكلھا أو حالتھا دون تغّیر ھو •

.تركیبھا
الفیزیائي ؟التغّیر على اعِط أمثلة •
.برّي القلمثني الورق، عمل المجسمات بواسطة الطین، •



.  حـــاالت المــــــادةتأمل الصور اآلتیة التي توضح 
غیوم

من بیئتك مواد سّم 
..........................صلبة  - 1
..........................سائلة  - 2
..........................غازیة - 3

ماء البحر



.المادةالتغیرات في حالة 



بالرجوع للشریحة السابقة والكتاب المدرسي •
أجب عن األسئلة في ورقة   89&  88صفحة 

.) 2(النشاط رقم  .) 2(النشاط رقم 



) 2(نشاط 
المادة من الحالة الصلبة الى الحالة تحّول العملیة التي تؤدي الى تسمى •

.....................ِبـ السائلة 
من الحالة السائلة الى الحالة تحّول المادة تسمى العملیة التي تؤدي الى  •

......................الغازّیة ِبـ 
من الحالة السائلة الى الحالة تحّول المادة تسمى العملیة التي تؤدي الى  •

......................ِبـالصلبة  ......................ِبـالصلبة 
من الحالة الصلبة الى الحالة تحّول المادة تسمى العملیة التي تؤدي الى  •

.............السائلة ِبـمباشرة دون المرور بالحالة الغازّیة 
.  حرارة........والتبخر والتسامي الى  االنصھار : اآلتیة العملیات تحتاج •
.حرارة........تحتاج عملیتي التكثف والتجمد الى  •



من الحالة الصلبة الى الحالة تحّول المادة تسمى العملیة التي تؤدي الى •
.باإلنصھارالسائلة 

من الحالة السائلة الى تحّول المادة تسمى العملیة التي تؤدي الى  •
.بالتبّخرالغازّیة الحالة 

من الحالة السائلة الى الحالة تحّول المادة تسمى العملیة التي تؤدي الى •

2التقییم الذاتي نشاط 

.بالتّجمدالصلبة 
من الحالة الصلبة الى تحّول المادة تسمى العملیة التي تؤدي الى  •

.بالتساميمباشرة دون المرور بالحالة السائلة الغازّیة الحالة 
 اكتساب االنصھار والتبخر والتسامي الى اآلتیة تحتاج العملیات •

.حرارة 
.حرارة  فقدانتحتاج عملیتي التكثف والتجمد الى  •



 

)  3(نشاط 
جزيائت المادةحركة           

عالقة فّسر من خالل مشاھدتك لھذه الصور 
المادة من بتّحول ارتفاع درجة الحرارة 
.أخرىحالة الى 

اضغط لالستماع



 89صفحة   بالرجوع الى الكتاب المدرسي   
:   اآلتیةعن األسئلة أجب 

؟المادة بكثافة الحرارة درجة تغّیر عالقة ما - 1

 السلوك نفس وتسلك كثافتھا تزداد السائلة المواد جمیع ھل - 2
؟حرارتھا درجة انخفاض عند



التقییم الذاتي
؟المادة بكثافة الحرارة درجة تغّیر عالقة ما - 1
 السائلة الحالة من تّحولھا عند عادة المواد معظم كثافة تزداد 

.الحرارة فقدان عند جزیئاتھا تقارب بسبب الصلبة الحالة الى

 السلوك نفس وتسلك كثافتھا تزداد السائلة المواد جمیع ھل - 2
حرارتھا؟ درجة انخفاض عند

  عندما كثافتھ وتقل حجمھ یزداد إذ السوائل، باقي عن الماء یشذّ  
  بالحالة بالمقارنة وتباعدھا مكوناتھ انتظام بسبب یتجّمد

.السائل الماء كثافة من أقل الجلید كثافة فإن ولذلك السائلة،



.التسخینحالة الماء أثناء ر تغیّ شكل اآلتي الذي یمثل تأمل ال



) 4(نشاط رقم 
:اآلتیة من الشكل السابق أجب عن األسئلة 

االنصھار؟كم تبلغ درجة حرارة الجلید عند  - 1
ما ھي درجة حرارة الماء السائل حتى الوصول الى درجة   - 2

الغلیان؟الغلیان؟
؟ الماءكم تبلغ درجة الغلیان  - 3
لماذا تثبت درجة الحرارة عند انصھار الماء وعند غلیانھ؟ -  4
ما درجة الحرارة التي یتبخر عندھا الماء؟ - 5
أم الجلید، صھر كتلة معینة من : أكثریمتص حرارة أیھما –6

غلیانھا ؟



4نشاط –الذاتي التقییم 
االنصھار؟كم تبلغ درجة حرارة الجلید عند  -1

)ْس (صفر
ما ھي درجة حرارة الماء السائل حتى الوصول الى درجة الغلیان؟  -2

)ْس ( 100الى ) ْس (من صفر
كم تبلغ درجة الغلیان للماء؟  -3

)ْس ( 100 )ْس ( 100
لماذا تثبت درجة الحرارة عند انصھار الماء وعند غلیانھ؟ -  4
تعمل الحرارة التي تكتسبھا المادة على تفكیك الروابط بین جزیئاتھا وبذلك تبقى  

. درجة الحرارة ثابتة حتى تتحول جمیع جزیئات المادة الى الحالة الجدیدة
ما درجة الحرارة التي یتبخر عندھا الماء؟ -5

. فوق الصفر المئويعند أي درجة حرارة یتبخر الماء 
یمتص حرارة أكثر صھر كتلة معینة من الجلید أم غلیانھا ؟أیھما –6

.الغلیان یمتص طاقة حراریة أكبر



ماذا یحدث للمادة عند انخفاض درجة حرارتھا؟: سؤال 

من التسجیل الصوتي الجواباستنتج 



للبالونات ماذا یحدث . فّسر
 المتغیرة الموجودة  في 

.النشاط

5نشاط 

غازیةصلبة سائلة



5نشاط –التقییم الذاتي 
یقل حجم البالون   أتوقعجواب 

.المملوء بھواء دافئ عند تبریده

تقل سرعة حركة  استنتججواب 
.الجزیئات  وتبدأ بالتجمع.الجزیئات  وتبدأ بالتجمع

والش���كل المراف���ق یوّض���ح زی���ادة 
س����رعة حرك����ة الجزیئ����ات عن����د 

الل���ون (ارتف���اع درج���ة الح���رارة  
رك��ة حوتب��اطؤ س��رعة ) األحم��ر

الجزیئ���ات عن���د انخف���اض درج���ة 
).اللون األزرق (الحرارة

 



.الشائعةالحالة لبعض المواد رات تغیّ الجدول اآلتي الذي یوّضح تأمل  



األسئلة 
:من الشكل السابق أجب عن األسئلة اآلتیة 

النتروجین ؟ ما درجة انصھار عنصر •
درجة غلیان  عنصر النتروجین ؟ ما •
؟أكبر درجة انصھار النتروجین ام غلیانھأیھما • ؟أكبر درجة انصھار النتروجین ام غلیانھأیھما •
انصھار وكم تبلغ؟المادة التي لھا أعلى درجة ما •
؟ المادة التي لھا أعلى درجة غلیانما •



التقییم الذاتي 
النتروجین ؟ ما درجة انصھار عنصر •
).ْس (  210 -•
ما درجة غلیان  عنصر النتروجین ؟ •
).ْس (  196 -  •
؟أیھما أكبر درجة انصھار النتروجین ام غلیانھ•
        أكبر من درجة انصھاره  (N)غلیان النتروجیندرجة •        أكبر من درجة انصھاره  (N)غلیان النتروجیندرجة •

) )  سْ ( 210–أكبر من ) ْس ( 196  - (     
انصھار وكم تبلغ؟ما المادة التي لھا أعلى درجة •
)  سْ  1538الحدید ( •
؟المادة التي لھا أعلى درجة غلیان ما •
)س 2861ْالحدید ( •



واالنكماشالتمــــدد 

في فواصل ما أھمیة وجود 
لعملیة التمدد  الجسور

؟واإلنكماش



قییم الذاتيالت
في فواصل ما أھمیة وجود 

لعملیة التمدد  الجسور
؟واإلنكماش

ھذه الفواصل تحمي الجسر من التحطم
ھو التغّیر في درجة الحرارة والسبب ھو التغّیر في درجة الحرارة والسبب 

ففي التمدد تزداد حركة الجزیئات 
وتتباعد عن بعضھا بعضا ویزداد 

حجمھا و یحدث عندھا التمدد الحراري  
واذا انخفضت درجة حرارتھا فإن حركة  

الجزیئات  تقل وتتقارب من بعضھا 
بعًضا ویقل حجمھا وبسبب نقصان 

.الحراري اإلنكماشالحجم یحدث 



: السؤال األول
الفیزیائي ؟بالتغّیر ما المقصود  -أ  

؟الفیزیائي التغّیر امثلة على أعِط  - ب 
.یناسبھالجدول اآلتي بما أكمل  -:السؤال الثاني

نشاط ختامي

مثال علیھا حركة الجزیئات الحالة

اكمل الجدول اآلتي بما یناسبھ -:السؤال الثاني•

مثال علیھا حركة الجزیئات الحالة

صلبة 

سائلة 

غازیة



: السؤال األول
ما المقصود بالتغیر الفیزیائي ؟ -أ 

.ھو تغیر في حجم المادة أو شكلھا أو حالتھا دون التغیر في تركیبھا
امثلة على التغیر الفیزیائي ؟اعِط  - ب 

.  القلمثني الورق، عمل المجسمات بواسطة الطین، بري 
: الثانيالسؤال 

:  یناسبھبما اآلتي الجدول أكمل 

التقییم الذاتي

مثال علیھا حركة الجزیئات الحالة

البیضاء السبورة اھتزازیة في مكانھا صلبة 

الماء اھتزازیة أسرع من الحالة الصلبة سائلة 

الھواء  ھي األسرع مقارنة بالحالتین الصلبة والسائلة غازیة



الثالثالسؤال  
؟ما عالقة  ارتفاع درجة الحرارة بالتمدد الحراري •
؟ما فائدة الفواصل الموجودة بین قطع الجسور•
كیف یعمل میزان الحرارة الكحولي؟• كیف یعمل میزان الحرارة الكحولي؟•



التقییم الذاتي
السؤال الثالث

ما عالقة  ارتفاع درجة الحرارة بالتمدد الحراري ؟•
تعمل زیادة درجة الحرارة على زیادة حركة جزیئات المادة فتتباعد •

.بعضاعن بعضھا 
ما فائدة الفواصل الموجودة بین قطع الجسور؟•
حتى ال یتحطم  واإلنكماشتسمح ھذه الفواصل بالتمدد الحراري •

.شتاءً  وإنكماشھعند تمدده في الصیف الجسر  .شتاءً  وإنكماشھعند تمدده في الصیف الجسر 
كیف یعمل میزان الحرارة الكحولي؟•
فعن�د زی�ادة درج�ة الح�رارة  واإلنكم�اشیعمل على مبدأ ظ�اھرة التم�دد •

ف��ي الوس��ط المح��یط بالمقی��اس، یتم��دد الكح��ول داخ��ل المقی��اس فیرتف��ع 
مس��تواه عل��ى الت��درج ال��ذي یش��یر إل��ى درج��ات الح��رارة عل��ى ط��ول 

.االنبوب المصنوع منھ المقیاس


