
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/5science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/5science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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التكثیف 3-5

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
عكس التبخر استطیع ان اسمي العملیة التي ھي.
الس��ائلة ف��ي بع��ض األحی��ان  اس��تطیع ان اش��رح لم��اذا تظھ��ر الم��ادة

.بارد ومن این تاتي طحسعلى  .بارد ومن این تاتي طحسعلى 
استطیع ان أصف التكثیف.
:فردات للتعّلمم
 التكثیف
عكس
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ماذا تالحظ؟. تنفس على زجاج نافذة أو مرآة

 عن����دما نت����نفس نطل����ق بخ����ار الم����اء علب���ة مش���روبات غازی���ة معدنی���ة ب���اردة  عن����دما نت����نفس نطل����ق بخ����ار الم����اء
الدافيء الذي یتحول الى قطرات م�اء 

.سائلة عند مالمستھ سطح بارد

التبخر عكسوالتكثیف ).عندما یتحول الغاز الى سائل(التكثیف.
  ؟ یفدث التكثحیلماذا
وی�ؤدي ذل�ك إل�ى . بعض الطاقة عندما تب�رد ألن جزیئات الغاز تفقد

.بطءحركتھا وتقترب من بعضھا بعًضا ویتكون السائل

 علب���ة مش���روبات غازی���ة معدنی���ة ب���اردة
أخرجت من الثالجة یتضح على س�طحھا 

.الخارجي عالمات التكثیف 
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من أین یأتي الماء؟
:ستحتاج إلى

ماء• ثلج • كأسین زجاجیتین • 
قطعة قماش• مخبار مدرج • 

) أ(5-3نشاط 

.انظر إلى الصورة لرؤیة كیفیة إعداد استقصائك -
.امسح كلتا الكأسین باستخدام قطعة قماش -
.ضع في إحدى الكأسین ثلج ، وفي الكأس األخرى ماء -
.دقائق، ثم الحظھما 10اترك الكأسین لمدة  -
ھا - .ارسم مالحظاتك، ثم َسمِّ

:األسئلة:األسئلة
ھ��ل الحظ��ت بل��الً عل��ى أّي م��ن الكأس��ین م��ن 1)

االستقص��اء؟ كی��ف ك��ان الخ��ارج عن��د بدای��ة
بإمكانك التأّكد من ذلك؟

ھل الحظت بلالً على أّي من الكأسین من الخارج عن�د نھای�ة االستقص�اء؟ . أ)  2
كذلك، فأّي من الكأسین؟إذا كان األمر

من أین أتى الماء؟ ولماذا؟. ب     
.وضح لماذا. تتسم ھذه العملیة بأنھا عكس عملیة التبخر)  3
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46االسئلة ص

.قماش بقطعةللكأس الخارجي الجانب مسحت ، لقد ال1)

.مبللة من الخارجالثلج  علىكانت الكأس التي تحتوي . نعم -أ2)
تكث��ف عل��ى ال��ذي الھ��واء  ف��يالموج��ود م��ن بخ��ار الم��اء الم��اء أت��ى -ب    

.الباردةللكأس  الجزء الخارجي .الباردةللكأس  الجزء الخارجي

.سائلالغاز إلى یتحول : التكثیف) 3
alm)العكس(.إلى غازالسائل  یتحول:التبخر    
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) ب(5-3نشاط   

.مالحظة التبخر والتكثیف

:ستحتاج إلى
بالستیك شفاف للتغلیف• كأسین زجاجیتین • 
قلم تخطیط• مخبار مدرج • ماء • 

م���ن الم���اء ف���ي كلت���ا  100mL اس���كب -
.الكأسین

مس����توى الم����اء عل����ى الجان����ب ح����دد  -
م���ن الكأس���ین باس���تخدام قل���م ي الخ���ارج
.تخطیط.تخطیط

ق�����م بتغطی�����ة ك�����أس واح�����دة بإحك�����ام  -
.التغلیف باستخدام بالستیك

ات���رك كلت���ا الكأس���ین ف���ي مك���ان داف���ئ  -
ف�ي الی�وم الت�الي،  طوال اللیل وافحصھما

.ثم دِون مالحظاتك
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األسئلة
ھل ال تزال كمیة الماء في الكأسین ھي نفسھا؟1)
ما االختالف الَّذي تالحظھ في الكأس المغطاة عن الكأس المكشوفة؟2)
كیف كان بإمكانك إجراء ھذا االختبار العادل؟3)
انس��خ ھ��ذه الجم��ل ف��ي دفت��رك، ث��م أكملھ��ا باس��تخدام الكلم��ات الت��ي ف��ي 4)

.الصندوق

تبخر        تكثف        حرارة        الماء تقطرا        بخار الماء تبخر        تكثف        حرارة        الماء تقطرا        بخار الماء

_________و _________اكتسب الماء الموجود في الكأس المكشوفة•
. ____________لیتكّون

ن  ________في الكأس المغطاة، برد بخار الماء و• على________لیكوِّ
.بالستیك التغلیف
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47االسئلة ص 
.مختلفة الماء، كمیة ال1)
.الشفاف للبالستیكقطرات من الماء بالجانب الداخلي توجد 2)
الكاسین في نفس المكان ول�نفس الم�دة  فيالماء نفس كمیة وضع 3)

.الزمنیة
 لیتكِّون تبخرو حرارةالماء الموجود في الكأس المكشوفة اكتسب -4)

.الماءبخار  .الماءبخار 
��ونتكث��ف وب��رد بخ��ار الم��اء المغط��اة، الك��أس ف��ي -     م��اء قط��رات  لیكِّ

.التغلیفعلى بالستیك 
   alm
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:المفاھیم الخاطئة
!!!التكثیفیتحول إلى سائل أثناء عملیة) بجمیع مكوناتھ(الھواءأ-

تّك��ون  تم��ر عب��ر زج��اج الناف��ذة أو الك��أس وتتس��بب ف��ي» الب�رودة«ب-
!!!الماء على الجانب اآلخر

!عنتحّدث 
 ف���ي تنظی���ف م���اء التبخروالتكثی���ف كی���ف یمك���ن للبش���ر اس���تخدام

؟الشرب؟الشرب
ماذا تعلمت ؟

یحدث التكثیف عندما یتحّول الغاز إلى سائل.
 الحال��ة  إل��ىعن��دما تب��رد جزیئ��ات الغ��از وتفق��د الطاق��ة، فإنھ��ا تتغّی��ر

.السائلة
تتسم ھذه العملیة بأنھا عكس عملیة التبخر.

alm
an
ah
j.c
om
/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

5-3تمرین 
.في ھذا التمرین، ستراجع ما تعلمتھ حول التكثیف

غطت لیلى اإلناء وتركتھ في مكان . صنعت لیلى محلو من السكر والماء في إناء
ف��ي الی��وم الت��الي فتح��ت اإلن��اء واكتش��فت أن الوج��ھ ال��داخلي .داف��ئ ط��وال اللی��ل
.للغطاء كان مبتًالّ 

._______________________؟ ما السائل الذي بلل الغطاء1)
._________________________ من أین أتى ھذا السائل؟2) ._________________________ من أین أتى ھذا السائل؟2)
.___.اذكر اسم العملیة التي جعلت السائل یبلل الوجھ الداخلي للغطاء3)
.___________.وضح كیف ساعدت ھذه العملیة في تكّون السائل4)
.__؟ 3أي العملیات تعتبر العملیة العكسیة للعملیة التي ذكرتھا في . أ5)

ھ��ل م��ن الممك��ن أن تتك��ون قط��رات الس��ائل ب��دون عك��س العملی��ة؟ . ب     
.____________________________________ .علل

.___________.ھل مذاق السائل الذي بلل الغطاء كان حلًوا؟ علل)  6
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5- 3تمرین 

.الماء1)
.من محلول السكر2)
.التكثیف3)
تم تبری�د بخ�ار الم�اء الموج�ود ف�ي اإلناءعن�د مالمس�تھ للج�زء ال�داخلي 4)

.إلى ماء  للغطاء وتحول .إلى ماء  للغطاء وتحول
.التبخر -أ5)

الن عملیة التبخر ھي التي كونت بخار الماء الذي یتكثف عن�دما . ال-ب     
.یبرد ویتحول الى ماء

.الن الماء فقط الدي تبخر وتكثف ولیس السكر. ال)  6 alm
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