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 سلطنة عمان

 وزارة التربٌة والتعلٌم
 المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة جنوب الباطنة

 مدرسة اإلمام سعٌد بن عبدهللا للتعلٌم األساسً



 .األسئلة نماذج ملخصات لبعض المواضيع مع  
1 

2 
 .طريقة اإلجابة على األسئلة



تفاعل بٌكربونات 
 الصودٌوم مع الخل

 أنواع التغيرات

 تغٌرات غٌر قابلة للعكس تغٌرات قابلة للعكس

السابقة اعود لحالتهتٌمكن أن  السابقة اال ٌمكن أن تعود لحالته   

 انصهار الثلج

 إذابة السكر فً الماء

 تمزٌق الورق

 طحن السكر

 تشكٌل الفخار

 حرق الخشب

 طبخ البٌض

 صدأ الحدٌد



 
 

 

 كسر الزجاج
 طً ورق القصدٌر

 حرق الورق

 شوي اللحم



 
 

 
 



 

 

 

 



ال، ألن الورقة عندما تعرضت للحرارة تحولت إلى مادة جدٌدة ال ٌمكن 
إعادتها إلى حالتها مجددا  

نعم   

الكربون   



 تفقد

 تكتسب



 بعض طرق فصل المخاليط

 الغربلة الفـــرز
 عندما تكون جزئٌات صغٌرة ال ٌمكن رؤٌتها بسهولة عندما تكون جزئٌات كبٌرة ٌمكن رؤٌتها بسهولة

 مخلوط الحصى والتراب مخلوط حبات الفول السودانً وحبات الفاصولٌا

عدس والرملمخلوط   

وفتات الخبزمخلوط الملح   

 مخلوط البازالء والخرز الملون

 مخلوط الفول واألرز





 :أكمل بكلمة واحدة

.................................ٌتكون من مادتٌن أو أكثر تمتزجان معا دون تدخل كٌمٌائً هو   

  

 المخلوط

 
 

 
 



 
 1 اتـــــــــــــمقارن

عمنٌة امجزشٌح ثشته عمنٌة امغزةنة مكن 
ورقة امجزشٌح ثحجىي عنى امعدًد من 
امثقىب األدق من ثنك اممىجىدة فٍ 
امغزةال مذمك فأنها ثسمح فقط ةمزور 

 امحتٌتات مجناهٌة امصغز



 ألن المحلول ٌمر عبر ورقة الترشٌح

التكثٌف.....عن طرٌق التبخٌر   

للماء سمح تورقة الترشٌح ألن 
والمواد الذائبة بالمرور من خاللها 

.للجزٌئات الكبٌرةسمح توال   





 ال يمكن رؤية السكر بعد ذوبانه في الماء؟ 

ن جزئٌات السكر تتحرك  وتنتشر بالتساوي بٌن      أل
جزئٌات الماء حٌث ٌكون المحلول متجانسا وٌبدو 

 بنفس الشكل فً جمٌع أجزائه 



 تمتزج المكونات وترى كأنها مادة واحدة



 مادة نقٌة

 مخلوط

 الترشٌح

المحلول    

المذٌب    

المذاب    



 

 



 تمبء دافئ
 ألن المبء الدافئ يجعل جزيئبت المبدة ثذوة تسرعة أكثر





 × 

درجة الحرارةالتحرٌك   



 الماء
 السكر

سٌلٌزٌةدرجة  80  

 50ثانٌة 



 درجت  الحرارة
20C° 

 درجت  الحرارة
80C° 



قطع أو مكعباث                    الحبيباث  مسحوق                                             

من الجزئٌات الكبٌرةتذوب أسرع الجزئٌات الصغٌرة   

 تذوب أسرع من  ٌذوب أسرع من 

ٌستغرق 
زمن أقل 
 للذوبان

تستغرق زمن 
 أكثر للذوبان



بزٌادة درجة الحرارة قل زمن الذوبان    

(1)تجربة   

 ألنه أستغرق زمن أقل





A 

سٌلٌزٌةدرجة   90 



قطع أو مكعباث                    الحبيباث  مسحوق                                             
كلما ارتفعت درجة الحرارة زادت الذوبانٌة وّقل 

 الزمن الالزم للذوبان



 
 

 ملح



القاعالصلبة فً  تستقر المواد لم ألن السائل شفاف و     

معلّق   



تغٌر غٌر قابل للعكس:  A 

تغٌر قابل للعكس:  B 



 الترشٌح ثم التبخر







 كٌمٌائً المخلوط
 الترشٌح الغربلة



 ب

 لكً ٌتبخر الماء وٌبقى الملح

 
 ال



 نتائج المجموعة أ

 المواد المذابة مثل السكر تذوب أسرع فً الماء الدافئ

 حجم الحبٌبات

(أ)المجموعة  (ب)المجموعة    



جة 
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رة
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(ثانٌة)زمن الذوبان   
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 التحرٌك



تنسونــــــــــــــا من دعائكـــــــــــموال   

abdullah54@moe.om فً حالة وجود أي مالحظات برجاء التواصل على    

 


