
      

 

 

  

 مؤشرات األداء: 

.هم األمثلة عليهوأ تغير الكيميائيالأن يتعرف الطالب علي  -    

.مؤشرات التغير الكيميائيأن يتعرف على  -    

 السؤال األول: حوط اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:-

ي  -1
..................... أفضل مثال علي التغير الكيميائ   

 

ج(                                 (                        ب                                   أ(           

 

                         ....................... مثال علي                                                        -2

ي أ(  
ي ب(                         التغير الكيميائ 

يائ  ز االنصهارج(                                   التغير الفير  

 

ي مادة جديدة  -3
المواد األصلية .................. تنتج عن التغير الكيميائ   

نفسج(                                         تتشابه مع ب(                          تختلف عنأ(    

 

ي لعود الثقاب المشتعل هو  المؤشر الدال عل -4
......................  حدوث تغير كيميائ   

  ضوء والحرارةالج(                                        تغير اللونب(                             تكون الغاز أ(  

 

ات الكيميائية المفيدة  -5 ................. من التغير  

هضم الغذاءج(                                   صدأ الحديد ب(                        فساد الحليبأ(    

 

 

 : العلــــــــــومالمــــادة

 2019 ⁄ 5 ⁄ 2: التاريـخ

 : التغيرات الكيميائيةالموضــــوع

 , نرمين صبري ي إعداد المعلمتان: هاجر مروان

 

 دولة اإلمارات العربية المتحـدة

 دائــــرة التعليــــم والمعرفــــة

 مــدرســـة الرؤيــة الخاصـــة

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

 ( 3) ورقة عمل 
 2019 – 2018العام الدراسي 

 الفصل الدراسي الثالث
 



 السؤال الثاني: ضع إشارة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة ) × ( أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ :

ات الكيميائية مفيدة  -1 )      (                                                                   . كل التغير  

ي أكسيد الكربون والماء إىل -2
ي  تحول ثائز

ز يعتير تغير كيميائ  )      (       . غذاء وأكسجير  

ي مواد جديدة -3
)      (                                                    . ال ينتج عن التغير الكيميائ   

ز إىلعند  -4 ي  إضافة مسحوق الخبير
)      (     . الخل ينطلق ضوء نتيجة التغير الكيميائ   

 السؤال الثالث: أ( اكتب المؤشر الدال علي حدوث تغير كيميائي أسفل كل تغير فيما يأتي:-

 

 

                                                                                       

                                                                                                                                               

 

  -:ب( أكمل الجدول بكتابة التغير المناسب

انصهار الفوالذ[ –طالء األجسام  –تحلل الغذاء  –عود الثقاب المشتعل  –تشكيل الصلصال  –]صدأ الحديد   

 تغيرات فيزيائية تغيرات كيميائية

  

                                        

                (  )                (          )                    (       )           )                (           (            ) 



 التغيرات الكيميائية

 
 المادة.جديدة من ع انوأ الذي يكونتغير الهو  :ييائالتغير الكيم •

 

  :ييائلتغير الكيما ىأمثلة عل •

 

 أو بيتزا أو خبزا. طهي عجينة الطبخ تتغير العجينة وتصبح كعكعند  :طهي الطعام •

)ال يعود الخبز أو البيتزا أو الكعك طحينا كما كان في السابق(. )يتكون نوع جديد من المادة(           

 

 جديدة(عندما يصبح الحديد قديما فانه يصدأ. )ال يعود الحديد المعا بعد أن يصدأ( )الصدأ مادة  :الصدأ •

رماد وغاز ثاني أكسيد الكربون. )ال يعود الغاز والرماد خشبا كما  ىعندما يحترق الخشب يتحول إل :االحتراق •

  .كان في السابق( )الغاز والرماد مادة جديدة(

عندما يفسد الطعام مثل الخبز أو البرتقال أو الموز يتغير لونها. )ال يعود الخبز أو الموز كما كان : طعامال تحلل •

 بعد أن يتحلل.  

 اللون البني. )تغير اللون مادة جديدة(  ىأحيانا يتغير لون الموز إل تغير اللون: •

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 قد تكون: 

 تغيرات مفيدة: مثل -1

الكربون والماء إلى غذاء وأكسجين وبدونهما ال تستمر عملية البناء الضوئي: يتحول فيها غاز ثاني أكسيد  -أ

  .الحياة

 ة.هضم الغذاء: حيث يتحول إلى مواد جديد -ب

 تغيرات ضارة: مثل -2

 صدأ الحديد: الذي يضعف من قوة الحديد ويتقشر. -أ

 تحلل الغذاء: يسبب فساد الغذاء ويظهر فساد الحليب في سوء رائحته. -ب

 

 ؟يالكيميائما عالمات التغير  •

 عند احتراق الخشب يتكون الرماد والغاز ويصدر الضوء والحرارة. الضوء والحرارة: •

 الخل يتكون غاز ثاني أكسيد الكربون مع الفقاعات. إلىعند إضافة صودا الخبيز  تكون الغاز: •

 يتغير لون المباني النحاسية من األحمر إلي األخضر. كما يتغير لون الطعام أيضا.  تغير اللون: •

 

 

 

 تغير اللون تحلل الطعام االحتراق الصدأ الطهي
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