
  

 من إعداد األستاذة : رباعي شهيرة                   تعليم كوم لدروس الدعم عن بعد

 

 العلوم الفيزيائية الفصل األول الثانية متوسط

 الثانية متوسط

 

 

 الميدان األول: المادة وتحوالتها

 :التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي  

 اكمل مايلي:-1

   باالنصهارنسمي تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة 

 لتجمدنسمي تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة ب.ا 

  بالتبخرنسمي تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية 

 التكاثفمن الحالة الغازية الى الحالة السائلة ب نسمي تحول المادة 

  بالتسامينسمي تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية 

 .التكممماثف نسممممي تحمممول الممممادة ممممن الحالمممة الغازيمممة المممى الحالمممة الصممملبة ب

 الجاف

 الحظ مايلي:

 نضع كمية من الماء السائل داخل المجمد .-1مثال

  بالتجمدها التحول ونسمي جليد نتحصل على 

 ممممممممماء نعممممممممر  الجليممممممممد النمممممممماتع الممممممممى منبممممممممع حممممممممرار   نتحصممممممممل على.

 باالنصهارونسمي هدا التحول سائل.

  :2بمثال    

نحضممر محلممموال مائيمما انطادممما ممممن ادابممة ملعلمممة مممن السمممكر  مممي لتممر ممممن المممماء 

 الملطر

 االنحالنسمي هدا التحول ب 

   السمممكرت نتحصمممل علمممى)دون حمممر  نعمممر  المحلمممول النممماتع لمنبمممع حمممرار 

  ي داع االناء روالسك لماءبخار ا

 :3مثال     

 



  

 نعر  وردة لمنبع حرار  ناحظ احترا  الوردة ونتحصل على الرماد

 باالحترا ذا التحول نسمي ه 

       ال يمكمممن الحصمممول علمممى همممل يمكمممن الحصمممول علمممى الوردمممة ممممرة  خمممر

 الوردة مرة اخر 

  هممممي نفسممممها مممممواد الحالممممة االبتدائيممممةناحممممظ  ممممي المثممممال األول والثمممماني ان 

 مواد الحالة النهائية
 

  مممممواد عممممن  تختلممممف مممممواد الحالممممة االبتدائيممممةناحممممظ  ممممي المثممممال الثالمممم  ان

 .جديدة لم تكن موجودة من دبلظهرت مواد  إذا النهائية الحالة
 

  تحول  يزيائينوع التحول  ي المثال األول والثاني هو 
 

   هو تحول كميائينوع التحول  ي المثال الثال 

 



  

 تلويمات مر لة بالحلول

 

 : ميز بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي  يما يلي:1تلويم

 ...........تلطيع الخشب

 التنفس.......... 

 ...........تحضير الكعك 

    ......................طحن اللهوة

 ................خليط الفاصولياء و العدس 

 .....................،تخمر الخبز

 ...............صنع الكراميل

 ............... تجمد الحليب

 ............ وبان الزبدةذ 

 

 : 2تلويم 

كممممميس ممممممن الحليمممممب،  بإذابمممممةم ممممممن اجمممممل اعمممممدد  طمممممور الصمممممبا  دمممممات األ

وحضمممرت كعكمممة باسمممتخدام المكونمممات التاليمممة  رينمممة وبمممي  وسمممكر وزيمممت 

 وخميرة، 

  ادكر اسم التحول الحاصل للحليب   -1
 ...........اسم التحول الحاصل للحليب هو 

 بين نوع هدا التحول معلا اجابتك -2

 حدد نوع التحول الحاصل لمكونات الكعك معلا اجابتك -3

 :3تلويم 

م بتفلمممد الثاجمممة اممممت األدهاب المممى السمممو  ذ مممي نهايمممة األسمممبوع ودبمممل الممم

 زيت الزيتون. احظت تعفن حبة الطماطم وتجمد 

 كر اسم التحول الحاصل لحبة الطماطم مبينا نوعهذا -1

 حدد نوع التحول الحاصل لزيت الزيتون -2

  



  

 

 :4تلويم          

غمممماز االكسممممجين ويطممممر  مممممواد  ناإلنسمممماخممممال عمليممممة التممممنفس يستنشمممم         

 احر  منها غاز ثاني  كسيد الكربون

 التحولدا كر اسم هذا -1

 بين نوع التحول -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 جزء الحلول
 : ميز بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي  يما يلي: 1تلويم

 تحول  يزيائيتلطيع الخشب، 

 تحول كيميائيالتنفس.......... 

 تحول كيميائيتحضير الكعك   

 تحول  يزيائيطحن اللهوة   

 تحول  يزيائيخليط الفاصولياء و العدس  

 ..........تحول كيميا ..،تخمر الخبز

 تحول كيميائيصنع الكراميل      

 ...تحول  يزيائيتجمد الحليب،...... 

 تحول  يزيائيذوبان الزبدة      

 

 :  2تلويم 

ممممممن اجمممممل اعمممممدد  طمممممور الصمممممبا  دمممممات االم بادابمممممة كممممميس ممممممن الحليمممممب، 

وحضمممرت كعكمممة باسمممتخدام المكونمممات التاليمممة  رينمممة وبمممي  وسمممكر وزيمممت 

 وخميرة، 

 ادكر اسم التحول الحاصل للحليب    -4
 االنصهاراسم التحول الحاصل للحليب هو 

 بين نوع هدا التحول معلا اجابتك -5
ألنممممه لممممم تظهممممر لممممدينا مممممواد جديممممدة تحممممول  يزيممممائي نمممموع التحممممول هممممو 

 ويمكن الجوع الى مواد الحالة االبتدائية

 حدد نوع التحول الحاصل لمكونات الكعك معلا اجابتك -6
ألنمممه ظهمممرت  همممو تحمممول كيميمممائيل الحاصمممل لمكونمممات الكعمممك نممموع التحمممو

 لدينا مواد جديدة ال يمكن الرجوع الى مواد الحالة االبتدائية

  



  

 

  3تلويم 

 مممي نهايمممة األسمممبوع ودبمممل المممذهاب المممى السمممو  داممممت األم بتفلمممد الثاجمممة 

  احظت تعفن حبة الطماطم وتجمد زيت الزيتون.

 الطماطم مبينا نوعهادكر اسم التحول الحاصل لحبة  -3
 تحول كيميائيونوعه لتعفن التحول الحاصل لحبة الطماطم هو ا

 حدد نوع التحول الحاصل لزيت الزيتون -4
 تحول  يزيائينوع التحول الحاصل لزيت الزيتون هو 

 

 4تلويم          

غمممماز االكسممممجين ويطممممر  مممممواد  نخممممال عمليممممة التممممنفس يستنشمممم  اإلنسمممما       

 منها غاز ثاني  كسيد الكربون احر 

 ادكر اسم هدا التحول -3
 هو التنفساسم التحول 

 بين نوع التحول -4

 تحول كيميائينوع التحول هو 

 


