
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبد اهللا بن علي العبري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 سلطنة عمان

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة جنوب الباطنة
 مدرسة اإلمام سعٌد بن عبدهللا للتعلٌم األساسً

(57-56)حل أسئلة ثحقق نن ثقدنك ص   

 أسئلة االخجبار الججريبي
 وأسئلة نجنوعة للوحدة الثالثة 

 في نـــــــــــادة العلوم للصف الخانس



 57-56صفحة( 10-3)تقدمك ن محل أسئلة تحقق 

 األهداف

1 

2 

3 

 .تحليل أسئلة االختبار التجريبي

 .عرض نماذج ألسئلة متنوعة خاصة بالوحدة الثالثة



  

 57-56صفحة( 10-3)حل أسئلة تحقق من تقدمك 



التبخر  
التكثف

االنصهار
التجمد

الغلٌان



  

التبخر



  

ألن مساحة السطح الخاصة بالوعاء المزروع به كانت أصغر 
.فٌقل تبخر الماء



  

سطح    / وضعها فً مكان أكثر برودة، واستخدام وعاء بفتحة
.مفتوح أصغر لٌكون التبخر أقل



  

.من تكثف بخار الماء فً شكل قطرات الماء

ماء

التكثٌف

برد بخار الماء وأصبح ماًء سائلً 



 التبخر

 التكثيف

 التجمد

 االنصهار



.كانت موجودة فً مكان دافئ وسوف تسخن أسرع( ب)مكعبات الثلج فً 



وٌنصهر بشكل أسرع إذا كان موجوًدا فً مكان دافئ. °ال، ٌنصهر الثلج عند 



ٌتحول الثلج الصلب إلى ماء سائل



  



  



  

 ع

 الهواء



 

بسبب انخفاض درجة الحرارة

من مخزون الغذاء



  

تذبـل البذرة وٌصغر حجمها

 × 



  



  

من الرسم البٌانً ٌتضح أن متوسط طول النبات ٌزداد



  

حماٌة البذور



 
الحشرات

الرٌاح



  

لن تتكاثر النباتات
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زاهٌة األلوان وتحتوي على الرحٌق وقد تكون كبٌرة الحجم 





ألن كمٌة تبخر الماء من هذا األناء ستكون قلٌلة بسبب صغر مساحة 
السطح المعرض للهواء أو ألن كمٌة تبخر الماء من الصحن ستكون 

 .أعلى ألن مساحة سطحه المعرضة للهواء أعلى



 
 
× 

× 



 
 

 
 



 تبخر

 بخار الماء
 تكثٌف

 أمطار



 التكثٌف

 ستتبخر قطرات الماء



 لدراسة عملٌة تبخر الماء

 وجود بلورات الملح فً اإلناء فقط أو تبخر الماء الذي فً األناء أو تبخر القلٌل من الماء

وضع اإلناء تحت مروحة هواء –وضع اإلناء فً الشمس  –تسخٌن المحلول   

ٌكون التبخر بطًء -تقل سرعة التبخر  



(ج)الوعاء  

(أ)الوعاء  



غـــازحرارة                              + سائل                         

بعض الجزئٌات الموجودة  اكتسابٌحدث التبخر بسبب 
طاقة حرارٌةبالسائل   

عندما تسخن 
الجزئٌات تبدأ  
بالحركة بشكل 

أسرع وتتباعد عن 
 بعضها بعًضا

تنفصل عن سطح 
 السائل وتنتقل 

 إلى الهواء المحٌط



زٌادة إلى درجة الحرارة ٌمكن أن تؤدي التغٌرات فً 
تقلٌلهاسرعة تبخر الماء أو   



قطع أو مكعباث                    الحبيباث  مسحوق                                             

بعض الجزئٌات  اكتسابٌحدث التبخر بسبب 

طاقة حرارٌةالموجودة بالسائل   



 درجة الحرارة  

 حركة الهواء



  



  

 يتجمد

 ينصهر

 يتكثف

 ٌتبخر



  

 يتكثف
 السائلة

 جتمد

 تكثف



  

 يتكثف

 السائلة

 انصهار

 تبخر



  

2 

 ثقل قطرات الهاء

 يجوقف ثكثف الهاء

 ألنها ثساعد الجبين الساخن على الجبخر نا يساعد على ثبريد الجسو



  

 ألن الملح ٌجعل الثلج ٌنصهر عند درجات حرارة أقل



 ٌحدث الغلٌان عندما ٌكتسب السائل الحرارة الكافٌة لغلٌانه

عندما ٌغلً السائل فأنه 
ٌتحول إلى غاز حٌث تكتسب 
جزئٌات السائل طاقة حرارٌة 
 تجعلها تتحرك بسرعة كبٌرة

تنفصل عن سطح 
السائل وتتحول إلى 
غاز وٌتحول الماء 

إلى بخار عند 
 غلٌانه

درجت سيليسيت   100درجت غليان المـــــاء النقي    



  

150 



  

 كلما زادت المساحة السطحٌة للوعاء زادت سرعة التبخر



100C° 

1 2 3 4 







 تفقد

 تكتسب



 

 ملح

 



 ب
 التبخر

 الشمس أو مجففة المالبس



 

 ٌتبخر
 ٌتكثف بخار

 الماء





  

0C° 

 

 

 

 



 ألن درجة حرارة الماء أعلى من بقٌة األوعٌة... ج





 الماء

 التبخر

 (محلول متجانس )ألنها مذابة فً جزٌئات الماء 



 ألنه ٌتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ومن الحالة السائلة إلى الحالة الغازٌة

 ســــــــائل



 حتى تكون استقصاءات العلماء اكثر دقة



 وال تنسونــــــــــــــا من دعائكـــــــــــم

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

 

mailto:abdullah54@moe.om
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