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 الدراسي الثالثالفصل  –ملخص مهارات الصف الخامس 

 
 
ف كالً من : المادة ،  / س ة العنصر ، َعر ِّ  ؟الذَّرَّ
 

 هي  أي شيء له كتلة ويشغل حيزاً .  ادة :ــالم *                           
 التفاعالت الكيميائية .ال يمكن تجزئتها إلى مواد أصغر عن طريق نقية هو مادة   العنصر : *                           
ة :ـــال *                             هي أصغر وحدة في العنصر تحمل صفاته .  ذَّرَّ

 
 
ة ؟ / س  ماهي العالقة بين المادة والعنصر والذَّرَّ

ة جددداً ال نسددت يع وعند تجزئة العناصر سنصل إلى وحدددات صددغير , العناصر الكيميائيةتتكون جميع المواد من وحدات بنائية تسمى 
 . الذراتق العادية تسمى هذه الوحدات تجزئتها بال ر

 
 والعناصر تتكون من ذرات .، المادة تتكون من عناصر  أنَّ : العالقة بين المادة والعنصر والذرة هي  فنستنتج من ذلك أن* 

 
 

 
ة ؟  /  س مَّ تتكون الذَرَّ    مِّ
ةتتكون      .( إلكترونات تدور حول النواة في فراغ يحتل معظم حجم الذرة )  و  (نواة ) : من   الذَرَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 :  )فلزات وال فلزات وأشباه فلزات    (الى    استخدم الجدول الدوري للعناصر في تصنيف العناصر التالية /    س
 ؟  النحاس  –الفلور  –الهيليوم  –الجيرمانيوم  –الذهب  –الفضة  –األلمونيوم –اليود  –البورون  –الكلور  –السيلكون  –الحديد     

 
اتهذه العناصر (  النحاس –الذهب  –الفضة  –األلمونيوم   –الحديد * )         .  فِِلزَّ

 
اتال هذه العناصر   ( الفلور –الهيليوم  –اليود  –الكلور )  *                 .  فِِلزَّ
 

اتأشباه اصر  نهذه الع( الجيرمانيوم   –البورون  –السيلكون * )                  .  فِِلزَّ

 
 
 

ات و ال  /  س  اتفِّ القارن بين خصائص الفِّلِّزَّ ات  و أشباه الفِّلِّزَّ  ؟    لِّزَّ
 

 أشباه الفِلِزَّات الالفِلِزَّات    الفِلِزَّات

 
من العناصر الكيميائية ,   %75تشكل نحو 

وهي مجموعة العناصر التي تقع في 
من الجدول واألوسط  الجانب األيسر 

 الدوري . 
 أهم خصائصها :  ❖
 معان. اللَّ  ▪
القابلية للتوصيل الحراري   ▪

 والكهربائي . 

 
القابلية لل رق والسحب ولذلك   ▪

 يسهل تشكيلها . 

 
توجد جميع الفلزات في الحالة   ▪

الصلبة إال الزئبق الذي يوجد في  
 الحالة السائلة . 

 
هي مجموعة العناصر التي تقع في 
 الجانب األيمن من الجدول الدوري .

 
 
 أهم خصائصها :  ❖
 ليس لها رنين.   ▪
ضعيفة التوصيل للحرارة وغير   ▪

 موصلة للكهرباء .

 
غير قابلة إلعادة التشكيل بال رق أو  ▪

ات الالوالسحب ,   ةقابل   ةالصلب فِِلزَّ
 للكسر.

توجد بحاالت مختلفة منها الصلب  ▪
كالكبريت ومنها السائل كالبروم  

ومنها الغاز كاألكسجين 
 والهيدروجين والكلور . 

 

 
بين الفلزات   تقع هي مجموعة العناصر التي

، وسميت   في الجدول الدوري والالفلزات
لها خصائص بين الفلزات بأشباه الفلزات ألن 

 .  والالفلزات
 أهم خصائصها :  ❖
 غير المعة .  ▪
أقل كفاءة في توصيل الحرارة والكهرباء   ▪

لذلك تسمى شبه موصلة  من الفلزات 
 .للتيار الكهربائي والحرارة 

بصورة عامة فإنها تتميز بخواص بين  ▪
 الفلزية والالفلزية . 

 
تختلف تفاعالتها الكيميائية فبعضها  ▪

يتفاعل مع الفلزات وال يتفاعل مع 
عكس  الالفلزات وبعضها اآلخر على 

 ذلك .

 
 



ى    س  ؟ عند تغير درجة الحرارة   ( الجليد ــــ    الجليد الجاف  ــــ   للماء   )  التغير الذي يحدث  / ماذا يَُسمَّ
 

ى    فيزيائي () تغير يَُسمَّ
 

 
 

         

 ؟  الحراري . مع ذكر أمثلة لكٍل منهما  واالنكماشلفرق بين التمدد الحراري ا / ما   س
 

 االنكماش الحراري  التمدد الحراري 

 زيادة حجم المادة نتيجة التغير في درجة حرارتها  هوتعريفه : 
 

 حدوثه : كيفية 
عندما ترتفع درجة حرارة المادة تزداد حركة الجزيئات المكونة 

 لها , ويزداد عدد التصادمات فيما بينها , لذا يزداد حجمها .
 

 تمدد الفواصل في السكك الحديدية في فصل الصيف .:  مثل

 المادة نتيجة التغير في درجة حرارتها .نقصان حجم هو   تعريفه :
 

 حدوثه : كيفية 
عندما تنخفض درجة حرارة المادة فإن حركة الجزيئات المكونة 

 لها تقل , ويقل عدد التصادمات فيما بينها لذا يقل حجمها . 
 

   حركة دقائق الهواء في البالون عند نقص درجة حرارته.:  مثل

 
 

ف الُمَركَّب ؟عَ  / س  ر ِّ
 عنصرين أو أكثر .اتحاد هو مادة نقية تتألف من : الُمَركَّب 

 والمركبات لها صفات وخصائص تختلف عن صفات العناصر المكونة لها .
                 

         
نة له تختلف الُمَركَّب خصائص أنَّ أُذكر مثاالً يوضح  / س ِّ  ؟عن خصائص العناصر الُمَكو 
 

                   ال عام , يتكون من ارتباط مادتين ) عنصرين (  علىنضعه عادة ُمَركَّب  وهو ملح ال عام ) كلوريد الصوديوم ( مثل 
 يتميزان بالخ ورة هما الصوديوم والكلور .                        
 عنصر الصوديوم : مادة يمكن أن تحدث انفجاراً عند وضعها في الماء .                       
 عنصر الكلور : غاز سام .                       
  ينصددرالعن خصددائصعددن  وخصائصه تختلف صفاتهام الذي وهو ملح ال ع( ُمَركَّب  )ولكن عندما يتحدان تنتج مادة جديدة                        

. 
    
 

 
 



 ؟   / أُكتب معادلة كيميائية توضح تكوين الماء    س
 

          2H2              +           O2                          2H2O                 
 جزيئين ماء           جزيء اكسجين                            جزيئين هيدروجين            

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ؟ أُذكر بعض عالمات حدوث التَّغَيُّر الكيميائي  /  س
 بعض عالمات حدوث التغير الكيميائي :

 . تغير اللون -1
 . زالة البريق أو الصدأ (إويسمى  التشويه )  -2
 . تصاعد الغازات -3

 . تكوين الرواسب -4

  . تحرير ال اقة على شكل ضوء أو حرارة -5

 
 
 

ح العالقة بينهما   /   س ف كالً من الشُّغل والطاقة . ثم َوض ِّ  ؟    َعر ِّ
 

 هو القوة المبذولة لتحريك جسم ما مسافة معينة .    :الشُّغل          
 المسافة المق وعة في اتجاه القوة .  ×الشغل  =  القوة                        

 ول ( وحدة قياس الشغل هي ) نيوتن . م ( وي لق عليها اسم ) الجُ                       
                                               

 هي المقدرة على إنجاز عمل ما .  :  الطاقة         
 
 ن فيه .زَّ خَ تُ جسم ما البد أن تنقل إليه طاقة وال اقة ضرورية إلنتاج الشغل , لكي يبذل شغل على   :  العالقة بين الشغل و الطاقة **  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

د  بعض اآلالت البسيطة  /   س   عد ِّ
 ؟   التي نستخدمها في حياتنا اليومية   
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتكون من  : الرافعة
قضيب طويل يدور  
حول محور يسمى  

 نق ة االرتكاز 
 

تتكون من  : البكرة
عجلة محي ها غائر  
يلتف حوله حبل أو  

 سلك
 

يتكون من  : الترس
        عجلة مسننة متصلة 
   بعجلة مسننة أخرى 

) مسمار   البرغي
س ح   وهو   :لولبي (

حول  مائل يلتّف 
   أس وانة 



 
 
 

 من خالل الصور  .  الى بعض أجزاء اآلالت البسيطة اإلشارة ❖
 

 
 
 
 
 

 

 كيف ينشأ الصوت ؟ / س
 نشأ الصوت نتيجة اهتزاز جزيئات األجسام عندما تؤثر عليها طاقة .ي

 
 

  التخلخالت المنتقلة خالل مادة ما . الموجة الصوتية : هي سلسلة التضاغ ات و* 
 الوسط : هو المادة التي تنتقل خاللها الموجة الصوتية .*    
 
 
 ينتقل الصوت ؟ كيف   /  س

 

  ،ألن الفضاء يتكون من فراغ ، ينتقل في الفضاء  الصوت ال

 . (  وسط لينتقل الصوت خاللهفيها يوجد فيها جزيئات مادة . أي ال يوجد   والفراغ من قة ال) 

ينتقل الصوت عبر المواد الصلبة والسائلة والغازية , وتكون سرعة الصوت أكبر ما يمكن في  

  , الصلبة  ماالمواد  في    وأقل  الصوت  اختالف سرعة  في  السبب  , ويرجع  الغازات  في  يمكن 

المواد واألوساط المختلفة إلى اختالف المسافات الفاصلة بين جزيئاتها , وتنتقل ال اقة الصوتية 

ف  , الوسط  جزيئات  بين  التصادمات  جدبسبب  قريبة  جزيئاتها  الصلبة  ,    اً المواد  بعضها  من 

وتتصادم بسرعة , لذلك تنقل الصوت بشكل سريع . أما الغازات فتكون المسافات بين جزيئاتها 

 كبيرة لذلك تكون تصادماتها أقل وبالتالي تكون سرعة انتقال الصوت فيها أقل .

  

  تؤثر أيضا درجة الحرارة في سرعة انتقال الصوت 

 سرعة أكبر من الهواء البارد بفمثال يعمل الهواء الدافئ على نقل الصوت 

 ألن سرعة جزيئات الهواء الدافئ أكبر وعدد التصادمات أكثر  . 
 



 

 
 
 
 
 
 ؟ تحدث للصوت عند انتقاله/ ماهي التَّغَيُّرات التي    س

 . أو انعكاسه هوساط والمواد المختلفة على نقل الصوت أو امتصاصجسام واألتعمل األحيث  ،عند انتقال الصوت يحدث له بعض التَّغَيُّرات  

 

  غازية ( سائلة أو صلبة أوما إذا كانت   وذلك حسب نوع المادة )األجسام واألوساط والمواد المختلفة تختلف سرعة انتقال الصوت في  •

 في سرعة انتقال الصوت .  كما أن درجة الحرارة تؤثر      

فيدده , حيددث تتحددول ال اقددة الممتصددة إلددى طاقددة  : هو عملية نقل ال اقة الصوتية إلى س ح ما عنددد اختفدداء موجددة    امتصاص الصوت •

 حركية أو حرارية في ذلك الس ح .

 صلب أكبر من طاقتها . ت الصوتية عندما تص دم بس ح مستو: هو ارتداد الموجا  انعكاس الصوت •

 : تكرار سماع الصوت بسبب انعكاس الموجات الصوتية .  الصدى •

عند حدوث انعكاس للموجات الصوتية عن س ح ما فإن جزء منها يحدث له امتصاص , وتعتمد كمية هذا الجزء على طبيعددة السدد ح  •

 الصدى بنفس علو الصوت األصلي . وّ لُ يكون عُ  . لذلك ال

 

 

 و صفاته  ؟/ أُذكر بعض خصائص الضوء   س
 : خصائص الضوء 
 شكل من أشكال ال اقة نحس به بواس ة العين .الضوء هو  -1
 المصابيح الكهربائية وغيرها .و مصادر الضوء : الشمسمن  -2
 الضوء يسير بخ وط مستقيمة . -3

 ينتشر الضوء على شكل موجات كهرومغناطيسية . -4

 ي حيث تست يع االنتشار في الفراغ .موجات الضوء ال تحتاج إلى وسط ماد -5

 دقائق . 8مليون كم للوصول إلى األرض مستغرقا زمناً يقدر بحوالي  150يق ع ضوء الشمس مسافة تقدر بحوالي  -6

كم / ث تقريباً بينما تقددل سددرعته فددي األوسدداط الماديددة  300000ينتشر الضوء بسرعة كبيرة جداً حيث تقدر سرعته في الفراغ بحوالي  -7
 مثل الهواء والماء والزجاج .

 جسيمات الضوء ليس لها كتلة و تسمى  ) فوتونات ( -8
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 انكسار الضوء وانعكاسه  ؟ ما لفرق بين/  س 
 

انحراف الضوء عن مساره , وهي ظاهرة طبيعية تحدث  هو: انكسار الضوء 
 ، مثل الهواء والماء . قاله بين وس ين شفافين مختلفينللضَّوء عند انت

 

  

 هو ارتداد الضوء عن الس وح .انعكاس الضوء : 

 

 

 إلى ثالثة أقسام  نفاذيتها للضوء/ تقسم األجسام من حيث  س 
 ؟ أذكرها مع ذكر مثال لكل منها

 

 من خاللها  ضوئيةاذ األشعة النف: تمنع  معتمة أجسام -1

 ( _ الكتاب  خشبألواح ال - حديدمثل ) ال

طوط بخية من خاللها وضوئة الشعاذ معظم األف: تسمح بن شفافةأجسام -2
 الهواء (  - اج جزمستقيمة مثل ) ال

ها لة الضوئية خالشعجزء بسيط من األ تسمح بنفاذ:  جسام شبة شفافةأ -3
 اج البلوري(زجال -تيك السمثل ) البوتشتت بقية الضوء  


