
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

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

                 https://almanahj.com/om/6science                   

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

                  https://almanahj.com/om/6science1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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والتغیرات غیرللعكس القابلة التغیرات  3-1
للعكسالقابلة 

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 أن أصف على األق�ل اثن�ین م�ن التغیی�رات الت�ي تح�دث ف�ي أستطیع

.المواد القابلة للعكس
 أن أصف على األق�ل اثن�ین م�ن التغیی�رات الت�ي تح�دث ف�ي أستطیع  أن أصف على األق�ل اثن�ین م�ن التغیی�رات الت�ي تح�دث ف�ي أستطیع

.المواد غیر القابلة للعكس

:ُمفردات للتعّلم
 ٌللعكس قابل
 قابٍل للعكسغیر
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 3-1نشاط 

مالحظة التغّیرات الَّتي تحدث للثلج

  :ستحتاج إلى
صحن /طبق• مكعبات ثلٍج • 
ساعة إیقاف• 

 ؟ في حالة المادة التغیراتماذا تعرف عن
للعكسالتغیرات القابلة 

ضع مكعب�ات ال�ثلج ف�ي الش�مس أو ف�ي أّي مك�اٍن  -
.لمدة خمس دقائق دافئٍ 

ماذا یحدث للثلج بعد خمس دقائق؟ -
ما سبب تغّیر حالة الثلج؟ -
م��اذا س��یحدث لل��ثلج إذا وض��عتھ م��رًة ثانی��ًة ف��ي  -

ولماذا؟ الثالجة؟
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 تتس����ّبب الح����رارة ف����ي انص����ھار

 یتحّول الثلج من الحالة الصلبة إلى الحال�ة الس�ائلة عن�دما یتع�رض
ف��ي الثالج��ة یتح��ول إل��ى عن��د وض��ع الس��ائل م��رًة أخ��رى. للح��رارة

قابل�ٌة نالح�ظ أن ھ�ذه التغی�رات ھ�ي تغی�رات . الحالة الص�لبة مج�دًدا
الثلج یتحّول من الحالة الصلبة إلى الحال�ة الس�ائلة ث�م  ألن؛ للعكس

. الصلبةأخرى من الحالة السائلة إلى الحالة یتحّول مرةً 

 تتس����ّبب الح����رارة ف����ي انص����ھار
یفق�د الم�اء حرارت�ھ عن�دما .ال�ثلج

 درج��ة ح��رارة مح��ددة ویص��ل إل��ى
.الصلبة مجدًدا الحالة یتحول إلى

التغی�رات  المقاب�ل یوضح المخّطط
ال���ثلج  تح��ّول الَّت��ي ح��دثت عن���دما

.ماءإلى
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للعكسالقابلةالتغیُّرات غیر  

إل�ى حالتھ�ا بعض المواد الَّتي تتغیرعندما تتعّرض للحرارة ال یمكن عودتھا
 أحیاًن��ا تتس��ّبب. غی��ر قابل��ٍة للعك��سمج��دًدا، ونس��ّمي ھ��ذه التغی��رات تغّی��رات

 .مختلفٍة تماًمامادٍة التغّیرات غیرالقابلة للعكس في تحویل إحدى المواد إلى
 سوداءمادةٍ إلى  نشعل عود الثقاب یتحّول الخشبعلى سبیل المثال، عندما

.اللون ُتسّمى الكربون

الثقاب؟  ماذا یحدث عندما نشعل عود
حالتھ األولى؟ھل یمكن إرجاعھ إلى

یمكن جمع الزجاج في أماكن
.مجدًدا إعادة التدویر واستخدامھ
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األسئلة

إذا . مخل�وط س�ائلٌ  عندما نمزج الماء المغلي مع مسحوق الجیل�ي ین�ُتج1)
ھ�ل یمكنن�ا اس�تعادة الحال�ة . صلبةٍ  وضعناه في الثالجة یتحّول إلى مادةٍ 

.مخطًطا سھمًیا بسیًطا یوّضح إجابتك السائلة للجیلي؟ ارُسم

أيُّ ن���وٍع م���ن التغّی���رات ین���تج ع���ن غل���ي بیض���ٍة ف���ي الم���اء؛تغّیراٍت . أ 2)
.قابلٍة أم غیر قابلٍة للعكس؟ وّضح لماذا

أيُّ ن���وٍع م���ن التغّی���رات ین���تج ع���ن غل���ي بیض���ٍة ف���ي الم���اء؛تغّیراٍت 
.قابلٍة أم غیر قابلٍة للعكس؟ وّضح لماذا

ھل تنتج مادةٌ جدیدةٌ عند غلي البیض؟. ب     

عنھ�ا م�ادةٌ  فّكرفي أمثلة على التغّی�رات غی�ر القابل�ة للعك�س الَّت�ي تن�تج3)
.جدیدةٌ 
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 47األسئلة ص 

التسخین

التبرید

.تسخینھ یمكننا أن نجعل الجیلي الصلب سائالً عن طریق1)

.جیلي سائل            جیلي صلب     

الحال��ة الص��لبة وال  إل��ى یتح��ول ألن الب��یض .تغی��ر غی��ر قاب��ل للعك��س -أ2)
.أخرى إلى الحالة السائلة یمكن تغیرھما مرة .أخرى إلى الحالة السائلة یمكن تغیرھما مرة

.نعم، َتْنُتُج مادة جدیدة -ب     

alm.نضج الفاكھة أو صدأ الحدیدحرق الخشب أو 3)
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:الخاطئةالمفاھیم 
 مختلفتانوالثلج مادتان الماء!!!!
 یؤدي بالضرورة إلى احتراقھا تسخین مادة ما العند.

!تحّدث عن
 جدیدٍة؟ زجاجّیةٍ منتجاٍت صناعة  لتتمكیف ُیعاد تدویر الزجاج

ماذا تعّلمت؟
الحرارة تسّبب تغّیراٍت في المادة.
بعض التغّیرات تكون قابلًة للعكس مثل انصھار الثلج وتجّمده.
بعض التغّیرات تكون غیر قابلٍة للعكس مثل احتراق عود الثقاب.
 ٌبعض التغّیرات تنتج عنھا مادةٌ جدیدة.
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التغیرات القابلة للعكس والتغیرات غیر القابلة للعكس 1-3تمرین 

.في ھذا التمرین، ستحّدد التغّیرات القابلة للعكس والتغّیرات غیر القابلة للعكس
:حّدد ما إذا كان كلّ تغّیر من ھذه التغّیرات قابالً للعكس أم غیر قابٍل للعكس1)

............................................انصھار الزبدة في مقالٍة ساخنة -أ       
................................................................... َخبز الكعك -ب      
....................................................... إذابة الملح في الماء -ج       
................................................................. حرق الخشب -د      
........................................................... صدأ مسمار الحدید -ه       ........................................................... صدأ مسمار الحدید -ه      

كیف یمكن عكس كلّ تغّیر من ھذه التغّیرات؟2)
..........................................عمل طائرٍة ورقّیٍة من ورقٍة مطوّیةٍ -أ      
.........................................قطعة شوكوالتة منصھرةٌ في جیبك -ب      
.....................................................تجمید الماء لیصبح ثلًجا -ج      
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1 - 3تمرین 

.قابلة للعكس -أ1)
.غیر قابلة للعكس -ب     
.قابلة للعكس -ج     
.غیر قابلة للعكس -د     
.غیر قابلة للعكس -ه     

.قم بفك طي الورقة -أ2)
.ضعھا في مكان بارد -ب     
alm.دافئضعھا في مكان  -ج     
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   3-1ورقة عمل 

  :ستحتاج إلى
شمعة•
أعواد ثقاب•
    بیكربونات الصودیوم•
)صودا الخبز(
خل•
ملعقة صغیرة•

.استقصاء التغیرات التي تطرأ على المواد
.ھذا نشاط عملي

سیقوم ُمعلِّمك بإشعال الش�معة ویض�ع ملعق�ة معدنی�ة 1)
.اللھب فوق

.الحظ ماذا سیحدث بعد بضع دقائق     

ملعقة صغیرة• اذكر تغیًرا واحًدا قابًال للعكس تم�ت مالحظت�ھ عن�د -أ     
كأس زجاجیة•
ملعقة معدنیة•

 اذكر تغیًرا واحًدا قابًال للعكس تم�ت مالحظت�ھ عن�د -أ     
.احتراق الشمعة

     _____________________________

.اذكر تغیًرا واحًدا غیر قابل للعكس تمت مالحظتھ عند احتراق الشمعة -ب
__________________________________________
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.ضع ملعقتین صغیرتین من بیكربونات الصودیوم في الكأس2) 
.الحظ ماذا یحدث.ٌصْب بعض الخل في الكأس     
.ِصف ما الحظتھ في الكأس بعد إضافة الخل -أ     

ھل تغیَّر كل من الخل وبیكربونات الصودیوم عندما تم خلطھما مًعا؟ -ب     

ھل تكونت مادة جدیدة؟ -ج     

________________________________________

________________________________________

________________________________________

. للعكس؟ وّضح إجابتكًال ھل یعتبر ھذا التغیر قاب -د     

تم تكوینھ��ا عن��د خل��ط یم��ا ھ��ي الم��ادة الجدی��دة الت��ي تعتق��د أن��ھ س��: التح��دي     
ر فیما یجعل عجینة الكعك ترتف�ع : الخل؟ إضاءة ات الصودیوم معنبیكربو فكِّ

.اقترح طریقة للتأكد من صحة نتائجك.أثناء وضعھا في الفرن

________________________________________

________________________________________
________________________________________

alm
an
ah
j.c
om
/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

 1- 3ورقة عمل 

.انصھار الشمع -أ1)
.یحترق الفتیل -ب     

.ستخرج من المخلوط فقاعات ورغوة -أ2)
.نعم -ب     
.نعم -ج      .نعم -ج     
.جدیدة تغیَّرت كال المادتین وتشكلت مادة .ال -د     

:التحدي     
ھ�ذا الغ�از یجع�ل . ث�اني أكس�یدالكربونالمادة الجدیدة الناتج�ة ھ�ي غ�از      

.الكعك یرتفع
الغاز مع ماء الجی�ر ال�ذي س�یتحول إل�ى م�اء َعِك�ر وضع : طریقة التاكد     

.حالة وجود ثاني أكسید الكربون في
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