
     

 

 

  

  مؤشرات األداء :

 أن يتعرف الطالب علي تغيرات حاالت المادة والفرق بين العمليات المختلفة -  

           اختالف الماء عن باقي المواد -  

 السؤال األول: حوط اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :-

 

تحول المادة من الحالة السائلة إلي الحالة الغازية يسمي  -1  

ج(التبخر                                   ( التكاثف                ب                                             أ( االنصهار           

تحدث عملية االنصهار بفعل  -2  

ن                  يد                                                              أ( التسخي  ج( الجسيمات                           ب( التبر  

بخار الماء إلي قطرات ماء يسمي تكون الندي وتحول  -3  

ج( تجمد                             ب( تكاثف                                                              أ( تبخر                       

يد سائل إلي درجة حرارة معينة فانه  -4 عند تبر  

ج( ينصهر                              ب( يتبخر                                                               أ( يتجمد                   

عندما يتجمد الماء تتجمع جسيماته بشكل  -5  

ي ج                                ب( دائري                                                            أ( عمودي                
( أفق   

 

 

 

 

 

 العلــــــــــوم: المــــادة

 2019 ⁄ 4 ⁄ 17: التاريـخ

 تغيرات الحالة: الموضــــوع

  , نرمين صبرييإعداد المعلمتان: هاجر مروان

 

 دولة اإلمارات العربية المتحـدة

 دائــــرة التعليــــم والمعرفــــة

 مــدرســـة الرؤيــة الخاصـــة

 : ..........  الشعبة            الثالث: الصف 

 ( 1) ورقة عمل 
 2019 – 2018العام الدراسي 

 الفصل الدراسي الثالث
 



 السؤال الثاني: ضع الكلمة الصحيحة في المكان المناسب: -

 تباعد [ –تشقق  –تتقارب  –يتقلص  –تتمدد  –] تفقد 

 

 عند تحول السائل إلي صلب فان جسيماته ..................... من بعضها .  -1

 قد يؤدي تجميد كأس من الماء إلي ............... الكأس .  -2

 معظم أنواع المواد ...................... عندما تتجمد .  -3

يد مادة معينة فإنها .................. طاقة .  -4  عند تبر

 عندما يتجمد الماء فانه ....................  .  -5

 أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي :(  ×أمام العبارة الصحيحة وإشارة ) (  √ضع إشارة )  :ثالثالسؤال ال

 )      (      كل المواد تنصهر عند نفس درجة الحرارة                 -1

 )      (           ال يمكنك أن تري بخار الماء                               -2

 جسيمات المادة الصلبة متقاربة جدا من بعضها           )      ( -3

ن مادة معينة فإنها تفقد طاقة                   -4  )      (   عند تسخي 

 اكتب حالة كل مادة في المربع أدناه واكتب اسم العملية المناسبة علي كل سهم فيما يأتي : :رابعالسؤال ال

 

 
 

 

 

 



 تغيرات الحالة

 تبريدها إلي درجات حرارة معينة.تتغير حاالت المادة من حالة إلي أخري عند تسخينها أو   •

 تحدث تغيرات حاالت المادة من خالل عدة عمليات هي   •

 التجمد( –التكاثف–التبخر–)االنصهار

 نتعرف عليها. البطلا هيأوتختلف كل عملية عن األخرى فهيا 

 

 التجمد التكاثف التبخر االنصهار

تغب  المادة من الحالة 

 الصلبة إلي الحالة السائلة

تحول المادة من الحالة 

السائلة إلي الحالة 

 الغازية

تحول المادة من الحالة 

 الغازية إلي الحالة السائلة

تحول المادة من الحالة 

 السائلة إلي الحالة الصلبة

ن  ن  تحدث بفعل التسخي   تحدث بفعل التسخي 

 )الغليان(

يد يد تحدث بفعل التبر  تحدث بفعل التبر

تتباعد جسيمات المادة 

الصلبة بعيدا عن بعضها 

ن  بفعل طاقة التسخي 

حول واكتساب طاقة فيت

 الصلب إلي سائل  

تتباعد جسيمات المادة 

السائلة بفعل طاقة 

ن و  اكتساب طاقة التسخي 

 تحول السائل إلي غاز  في

تفقد جسيمات المادة الغازية 

طاقة وتنخفض حرارتها بفعل 

يد  فتتقارب الجسيمات  التبر

 وتتحول إلي سائل  من بعضها 

تتقارب جسيمات المادة 

السائلة من بعضها متحولة إلي 

يد وفقد  مادة صلبة بسبب التبر

 الطاقة 

 مالحظات هامة :  •

 تختلف درجة حرارة انصهار كل مادة عن األخرى . 

  C593°بينما درجة انصهار الصخر   C°0درجة انصهار الثلج  فمثال:

 هو قطرات الماء الصغيرة التي تتكون عندما يالمس بخار الماء أجساما باردة ويتشكل عندما يبرد بخار الماء ويتكاثف الندي

 معظم أنواع المواد تتقلص ) يصغر حجمها ( عند التجمد ما عدا الماء يتمدد ) يكبر حجمه ( عندما يتجمد •

    ما السبب ؟؟

   عندما يتجمد الماء تتجمع جسيماته بشكل دائري وتتكون فراغات بين الجسيمات فتأخذ حجم أكبر . هألن
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