
 

 وزارة التربية 

 الإدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية 

بنات  –بتدائية مدرسة معاذة العدوية الا  

 قسم العلوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الميزان

ام لقياس كتلة الأجس أداة تستخدم  

 جرام 

تلةالوحدة الأساسية لقياس للك  

 كيلو جرام 

جرام 1000وحدة قياس للكتله تساوي   

 المادة

 كل ماله كتله ويشغل حيزا من الوسط

 كتلة

 مقدار كمية المادة في الجسم

 الحجم

مقدار الحيز الذي تشغله المادة   

 الكثافة

جم معين من المادةفي ح ةكمية الكتل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ماهي الخواص الطبيعيه للمادة؟      اللون والشكل والحجم والكتلة

 ماهي حالات المادة؟  صلبة – سائلة – غازية

 

 

 

 المحلول  الخليط 

مادتين أو أكثر امتزجتا لكن يمكن 

 .فصلهما بسهولة

مزيج تنتشر فيه مادة انتشارا 

 .متجانسا عبر مادة أخرى

 الماء والملح السلطة 

 

 

 

 كيف تختلف كتلة الجسم عن حجمه؟

الكتلة هي مقدار المادة في الجسم ، لكن الحجم هو الحيز الذي 

  .يشغله الجسم في الوسط

 

 تان الطبيعتان اللتان عرفتهما للمادة؟يالخاصما هما 

 .الشكل والحجم

 

 ماهي وحدات قياس الكتله؟

 الجرام والمليجرام والكيلوجرام

 

 ما وظيفة الميزان؟

 يساعد على ايجاد كتلة جسم أو معرفة اي الجسمين أكبر كتله

يةالغاز المادة  ةالسائلالمادة    المادة الصلبة 

ليس له شكل ثابت 

 وليس له حجم ثابت

 حجم ثابت وليس 

ثابتله شكل   

شكل ثابت وحجم 

 ثابت



 

 

 

 كيف تختلف الكثافة عن الكتلة؟

 .معين من المادة هي كمية الكتله في حججمالكثافة 

 هي مقدار المادة في الجسمالكتلة 

 

 

 لأن كثافة الزيت أقل من كثافة الخل فيرتفع الزيت إلى أعلى

 

  الزيت فيستقر أسفل الزيتكثافة لأن كثافة الخل أكبر من 

 

 

 .لأن كثافته أقل من الماء

 

        أمثلة                 تغير طبيعي

 تغير في المادة

 يغير خواصها الطبيعية أو الفيزيائية 

 .لكن لا تنتج عنه مادة من نوع مختلف 

 

 

تقطيع 
البرتقال

كسر الزجاج و 
الفخار 

تلوين و قص
الورق 

جفاف 
بركة ماي



 

 

 درجة الانصهار

 . درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من صلب الى سائل

 درجة الغليان

 .درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من سائل الى غاز

 درجة التجمد

  درجة الحرارة التي تتغير عندها المادة من سائل الى صلب

  

  حالة المادة –اللون  –الحجم  –الشكل 

 

 

  إلى درجة الغليان يغير حالة المادة من سائل إلى غاز  التسخين

  .المادة من صلب إلى سائلإلى درجة الانصهار يغير حالة التسخين 

 .صلب إلى درجة التجمد يغير حالة المادة من سائل إلى  التبريد

كسر الزجاج و تمر المادة بتغيرات بطيئة مثل  جفاف البركة  و تغيرات أخرى  سريعة مثل 

 الفخار

                        تغير كيميائي

 تنتج عنه مادة من نوع آخر دةتغير في الما

 

 
اللمعة فقدان

النحاس و الفضة

صدأ
الحديد و 

الفوالذ

و االحتراق
االنفجار 

الكعك خبز



 

  أو اذكر السبب ي علل 

  . يعتبر الصدأ تغير كيميائي

 لأن الصدأ يعتبر مادة جديدة تنشأ من تفاعل الأكسجين مع الحديد

 

  فقدان لمعة النحاس والفضة

لأن أكسجين الهواء يتفاعل مع المعدن وتتكون مادة جديدة باهتة 

 .تفقد لمعان النحاس والفضة

 

 انفجار قوي أثناء انطلاق الصاروخ حدوث

هذا الانفجار ينتج عن تفاعل كيميائي بين غاز الأكسجين والهيدروجين 

 .فتنتج مادة جديدة هي بخار الماء

 

  تكون لون بني داكن على لمعة النحاس

لأن أكسجين الهواء يتفاعل مع النحاس وتتكون مادة جديدة بنية اللون 

  تفقد لمعان النحاس

 

 خبز الكعك مادة من نوع مختلف؟ينتج 

بسبب تشكل فقاعات غاز ثاني اكسيد الكربون واحمرار العجينة 

 فتتحول الى مادة جديدة اسفنجية جامدة

 

 

 



 

كلمة ) صحيحة ( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ ( أمام  ياكتب

 العبارة غير الصحيحة فيما يلي:

 

 ( )      خبز الكعك تغير كيميائي

 ()                لخل فوق الزيت لأنه أكبر كثافةيطفو ا

 ()          يعتبر صدأ الحديد من التغيرات الطبيعية           

 ()  يتحول الشمع الصلب إلى الحالة السائلة عند درجة التجمد

(  )   اللمعة من التغيرات الكيميائيةيعتبر فقدان 

 ( )             جرام  100الكيلوجرام يساوي 

 ( )          لسلطة نوع من أنواع المخاليط تعتبر ا

 (   )         يتكون المحلول عند مزج الماء والملح 

 (   )           للماء شكل ثابت و حجم غير ثابت 

 ( )         ستخدم الميزان لقياس الكتلة ي

 ( )     ذ أعلى من درجة انصهار البلاستيكدرجة انصهار الفولا

 ( )             تقاس الأدوية و الفيتامينات عادة بالمليجرامات 

 (  ) لمشبك الورق الصغير كتلة مقدارها نحو كيلو جرام واحد  

 

 

 

  



 

الذي تدل عليه كل  سم أو المصطلح العلميلااكتب بين القوسين ا

 من  العبارات التالية:

 

                     كل ماله كتلة ويشغل حيز من الوسط .

                                    جسم .مقدار كمية المادة في ال

                  مقدار الحيز الذي تشغله المادة .

              مادتان أو أكثر ممتزجتان و لكن يمكن فصلهما بسهولة 

             مزيج تنتشر فيه المادة انتشاراً متجانساً عبر مادة أخرى .

              كمية الكتلة في حجم معين من المادة .

         درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الصلب إلى السائل

               درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من سائل إلى بخار

            ول عندها المادة من سائل إلى صلبدرجة الحرارة التي تتح

                            لمادة ينتج عنه مادة من نوع آخر تغير في ا

  من نوع مختلف.  واصها الطبيعية لا ينتج عنه مادةالمادة يغير خ تغير في

                                                             

 

 



 

 

 أن يحدث في الحالات التالية ؟ يماذا تتوقع

 

 

 0عند  وضع مسمار من الفولاذ في الهواء الجوي 

يتحددد الاكسددجين مددع الحديددد ويتكددون اكسدديد الحديددد ) صدددأ الحديددد ( 

  ويحدث تغير كيميائي.

 

 النحاسية عند تركها بالهواء  للمعان الأواني

 النحاس تفقد اللمعة بسبب اتحاد الاكسجين مع 

 فتنتج مادة جديدة.

 

 عند مزج ملعقة من السكر مع كوب  الشاي  

 يتكون محلول 

 

 

عنددد تددرك كددوب آيددس كددريم و آخددر بدده زبدددة  لمدددة سدداعتين فددي درجددة 

 حرارة الغرفة.

 ينصهر الايس كريم أولا ثم تنصهر الزبدة.

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

من خلدال دراسدتك لتجربدة وصدف المدادة وقياسدها تدم وضدع مداء فدي 

وبعد ذلك وضع جسم صلب فزاد قيداس مل  300مخبار مدرج بقياس  

  مل 350الماء إلى  

 

 حجم الجسم الصلب؟ ياحسب

 القراءة الأولى  –حجم الجسم = القراءة الثانية 

 مل 50=  مل 300–  مل350حجم الجسم = 

  

 البيانات على الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

األدوية و 

الفيتامينات 
مناديلعلبة فتاة 



 

 شرح العلوم

 ينما حرق الورقة تغير كيميائي...وضحي ذلك قص الورقة تغير طبيعي ب

ينتج عنها مادة جديدة أما عند حرقها  ينتج عنها  مادة  لأعند قص الورقة لا

 جديدة

 

أراد أحمد أن يحدد كتلة كيس أرز و أراد أخيه خالد أن يحدد كتلة قلم 

  إجابتك يرصاص فأي وحدة قياس يستخدم كلا" منهما..  اشرح

الأرز يقاس بالكيلوجرامات لأنه من الأشياء ذات الكتل الكبيرة أما قلم  كيس

 الرصاص فيقاس بالجرامات لأنه من الأشياء ذات الكتل الصغيرة 

 

مل من الزيت و مزجتهما ثم  50مل من الخل مع  50وضعت منال 

 اشرح ماذا سيحدث لهذا المزيج...؟ وضعتهما جانبا"..

ويكون الزيت في الأعلى  والخل بالأسفل .   سينفصل الزيت عن الخل 

 لأن كثافة الزيت أقل من كثافة الخل  .

 

لكرة تنس الطاولة و كرة الغولف الحجم ذاته تقريباً لكن يوجد اختلاف كبير 

 في الكتلة؟؟كيف تشرح هذا الاختلاف...؟

 لأن الكتلة  هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة 

 

 حرارة الغرفة بينما تبقى الزبدة صلبة..تنصهر البوظة في درجة 

 ماتفسيرك لذلك...؟

 لأن  للبوظة درجة انصهار تختلف عن درجة انصهار الزبدة .  

 

 اشرح كيف يختلف التغير الكيميائي عن التغير الفيزيائي؟                          

لاتنتج في التغير الكيميائي تنتج مادة جديدة أما في التغير الفيزيائي 

 مادة جديدة ويغير من خواصها الفيزيائية

 



 

 رسم بياني يوضح درجة الانصهار 

  تختلف باختلاف نوع المادة 

 

  صخر أ. 

 ب. زبدة                                                                             

 آيس كريمج. 
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