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 يوجد الماء في الطبيعة في ثالث حاالت: ¤

 ( الحالة الغازية 3( الحالة السائلة                    2لبة                 ص  ال( الحالة 1

 

 O2H      الكيميائية(  الكيميائي للماء )صيغته  التركيب ¤

 

   زيئات على الرغم من أن الماء في حاالته جميعها يتكون من جH2O أنها تختلف  النفسها إ

 في خصائصها الفيزيائية

 

: نظرية ت فسر اختالف الخصائص الفيزيائية للمواد في حاالتها الثالث، نظرية الحركة الجزيئية

 كونة لها اعتماداً على قوة التجاذب والمسافات بين الجسيمات الم  

 

 : ما سبب اختالف الخصائص الفيزيائية للماء في حاالتها الثالثاءفسر

 بسبب اختالف المسافة بين الجزيئات وقوى التجاذب بينها في حاالته الثالث 

 حاالت المادة                           
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 خصائص المادة في الحالة الصلبةما هي  ¤

  شكلها ثابت 

  محددحجمها 

   تراص سيمات المادة في الحالة الصلبة تترتب بشكل م  ج 

 قوى التجاذب بين جزيئات المادة الصلبة كبيرة 

 والمسافة بين جزيئاتها قليلة  ً   جدا

  فكل جسيم يهتز في موقعه من دون أن يغير من مكانه حركة الجسيمات اهتزازيةتكون ، 

 

 : يكون للمادة الصلبة شكل محدد وحجم ثابت فسر

 ا الصلبة قليلة المادة سيماتج   بين المسافة ألن من  تتحرك وال كبيرة الترابط وقوة جدًّ

 ثابًتا وحجمها ثابًتا شكلها فيكون ،تهتز في موقعها() موقعها

 

 أمثلة على مواد في الحالة الصلبة  ¤

 كتاب  1

 مكعب ثلج  2

 

 

 

 

 

  

 الحالة الصلبة
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 السائلةخصائص المادة في الحالة ما هي  ¤

 حجمها ثابت 

 تتخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه 

  أضعف منها حين تكون في الحالة قوة التجاذب بين جسيمات المادة في الحالة السائلة

 الصلبة

 كبر منها في الحالة الصلبة  المسافة بين جسيمات المادة في الحالة السائلة أ

 تتحرك حركة مستمرة في اتجاهات مختلفة 

 

  نقل عند(100 mL من الماء الموجود في دورق زجاجي الى كأس زجاجية، فأن الماء )

 ، ويتخذ شكل الكأس الزجاجية  (mL 100) حجمهيحافظ على 

 

 

 

 

 : قوة التجاذب، والمسافة بين جسيمات المادة في الحالة السائلةأصف

 كبر السائلة الحالة في المادة جسيمات بين الترابط قوى   لغازية،ا الحالة في امنه أ

 .الصلبة الحالة من وأضعف

 

 

 

 

 السائلةالحالة 
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 ما هي خصائص المادة في الحالة الغازية  ¤

  ليس لها حجم ثابت 

  ليس لها شكل محدد 

   سيمات المادة في الحالة الغازية أضعف بكثير من قوة التجاذب قوة التجاذب بين ج

 الصلبة والسائلة  تينبين جسيمات المادة نفسها في الحال

  ً  المسافة بين جزئياتها كبيرة جدا

 تتحرك في االتجاهات جميعها وبشكل عشوائي 

  الغازات قابلة لالنضغاط 

 

 : الغازات قابلة لالنضغاطعلل

 ا، ضعيفة جسيماتها بين الترابط قوى ألن  عشوائية وحركتها ،كبيرة بينها والمسافات جدًّ

 المسافة تتقارب الغاز من عينة على الضغط فعند جميعها، االتجاهات جميع في وسريعة

 حجمها ويقلوتزداد قوى التجاذب بينها  الجسيمات بين

 

 الحيز الذي توجد فيه، وتتخذ شكله  أل: جسيمات الغاز تمعلل

  إلن جسيمات الغاز تتحرك حركة عشوائية وسريعة في جميع االتجاهات 

 

 

 

 

 

 

 الغازيةالحالة 
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 ؟سبب اختالف حاالت الماء في الطبيعة ما: سؤال

 بسبب قوى التجاذب بين جزيئات الماء، والمسافة بينها، في الحاالت الثالث 

 : في أي الحاالت يكون للماء شكل وحجم ثابتان؟سؤال

  في الحالة الصلبة 

 في أي الحاالت يكون للماء حجم ثابت، وشكل غير ثابت؟: سؤال

  في الحالة السائلة 

 : في أي الحاالت ال يكون للماء شكل وحجم ثابتان؟ سؤال

 في الحالة الغازية 

 : ما وجه الشبه واالختالف بين حاالت الماء الثالث؟ سؤال

  (O2Hجميعها تتكون من جزيئات ): التشابه

 لكن تختلف من حيث الخصائص الفيزيائية )الشكل والحجم(: االختالف

 ؟مكن وصف جزيئاتها بأنها تتحرك في موضعها حركة اهتزازية: أي حاالت المادة ي  سؤال

 الحالة الصلبة 

 بأنها متقاربة، وتتحرك في اتجاهات مختلفة؟ مكن وصف جزيئاتهاأي حاالت المادة ي  : سؤال

  الحالة السائلة 

 : ما الخاصية التي تميز الغازات عن غيرها؟سؤال

  قابلة لالنضغاط 

 

 أسئلة عن حاالت المادة
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 من حيث:قارن بين حاالت الماء الثالث  ¤

 

 

 

 

 

 

 

 حالة المادة                 

 المقارنة

 الحالة الغازية الحالة السائلة الحالة الصلبة

 محدد  حجمليس لها  ثابت  ثابت)محدد( الحجم

تتخذ شكل الوعاء الذي  ثابت  الشكل

 توضع فيه

 ليس لها شكل محدد

كبر من الحالة الصلبة  قليلة جداً  المسافة بين جزيئاتها أ

 الحالة الغازيةوأقل من 

 كبيرة جداً 

أقل من الحالة الصلبة  كبيرة جداً  قوة التجاذب بين جزيئاتها

كبر من الحالة الغازية   وأ

 قليلة جداً 

تتحرك حركة مستمرة في  تهتز في موضعها  حركة الجزيئات

 اتجاهات مختلفة

تتحرك حركة سريعة 

وعشوائية في االتجاهات 

 جميعها 

 قابلة لالنضغاط غير قابلة  غير قابلة  القابلية لالنضغاط

  صور 
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 تحوالت الماء

، وباستمرار التسخين فأنه بفعل الحرارة السائلةإلى الحالة  الصلبةمن الحالة يتحول الماء 

  الغازيةيتحول الى الحالة 

 

 ماذا يحدث عند تسخين مكعب من الجليد  ¤

 

   كبرتكتسب ج            الجليدعب من كّعند تسخين م  زيئاته طاقة        فتتحرك بسرعة أ

 السائلةلى الحالة إتتحول زيئاتها         فتقل قوة التجاذب بين ج          فتتباعد عن بعضها 

زيئات          تتباعد أكثر عن بعضها         تتحول ومع استمرار تسخين الماء        تزداد حركة الج  

  الغازيةلى الحالة إ

 

 

 

 

 

 

 

 : تغير حالة المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند درجة حرارة معينةالتبخر
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 الماء النقي والماء الغير نقي

 أنواع الماء 

  ماء نقي 

  ماء غير نقي 

 

 

 ( يتكون من نوع واحد من الجزيئات وهي جزيئاتO2H) 

  مواد ذائبة فيه بما في ذلك األمالحيخلو من أي 

   غير موصل للتيار الكهربائي 

  ًبالماء المقطريسمى ايضا  

  يستعمل الماء النقي لتحضير المحاليل في الصناعات المختلفة 

 

 : الماء النقي غير موصل للتيار الكهربائيعلل

  ألنه يخلو من المواد الذائبة فيه مثل األمالح 

 

 

 

 الماء النقي
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 جزئيات من يتكون (O2H )متفاوتة بنسب في ذائبة ومواد 

 وصحته األنسان لجسم مفيدة تكون النقي غير الماء في الذائبة المواد بعض 

 (والغازات األمالح) النقي غير بالماء الذائبة المواد على األمثلة من 

 الكهربائي للتيار وصلم النقي غير الماء  

 النقي غير الماء على مثال 

 المنزل في نستخدمه الذي للشرب الصالح الصنبور ماء( 2                 المعبأ الماء (1

 ر من لمس الكهرباء واأليدي مبللة حذ  : ي  علل

   وصل للتيار الكهربائيألن الماء الغير نقي م 

 للتيار الكهربائي: الماء الغير نقي موصل علل

 بسبب األمالح الذائبة فيه 

 غير صالح للشربالغير نقي : متى يصبح الماء سؤال

كبر من تلك المسموح بها وفق  الماء عندما يحتوي 1 على أمالح وغازات بكميات أ

 الصالحة للشرب للمياه المواصفات القياسية

 احتوائه على مواد سامه  2

 الكائنات الحية الدقيقة المسببة لألمراض أواع وعندما يحتوي على بعض 3

 

 أمثلة على المياه الملوثة  ¤

  ( مياه المستنقعات3( مياه البرك          2( ميا السيول           1

 الماء غير النقي

 ماء غير نقي

 ماء صالح للشرب ماء غير صالح للشرب
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 : أ فسر سبب اختالف الخصائص الفيزيائية للماء في حاالته الثالثالفكرة الرئيسية -1

  ،والمسافة بينها، في الحاالت الثالثبسبب قوى التجاذب بين جزيئات الماء 

 

 في ما يأتي بالمفهوم العلمي المناسب:الفراغ  أمأل -2

   (الحالة الغازية): االنضغاط( حالة المادة التي لها قابلية 1

 (الماء النقي) ( فقط:O2H)ب الذي يتكون من جزيئات ركّ( الم  2

 (الحالة الصلبة)( حالة المادة التي يكون شكلها محدداً، ولها حجم ثابت: 3

 

 المشاهدات األتية: أفسر  -3

(، فأن شكل الماء يأخذ mL 50)( ماء من قارورة إلى كأس حجمها mL 50)( عند سكب 1

 ( mL 50)شكل الكأس، ويبقى حجمه 

 كبر بينها الترابط وقوة بعضها، عن متباعدة السائلة الحالة في الماء جزيئات ألن  من أ

 توضع الذي الوعاء شكل فتتخذ بالحركة، لها يسمح ما الصلبة؛ من أقل ولكنها الغازية،

 حجمها بثبات تحتفظ ولكنها فيه،

 مكن تغيير حجم الغاز في البالون ( ي  2

 لها يسمح ما معدومة؛ تكون تكاد بينها الترابط وقوة كبير بشكل متباعدة جزيئاته ألن 

 فيه توضع الذي الحجم فتمأل جميعها؛ االتجاهات في والعشوائية السريعة بالحركة

 

 أرسم رسماً توضيحياً يبين ترتيب جسيمات المادة في الحالة الصلبة، والسائلة، والغازية -4
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خار الماء، من حيث قوة في ب   الماء زيئات الماء في الحالة السائلة وجزيئاتبين ج  أقارن  -5 

 التجاذب، والمسافة بين الجزيئات  

 

 

 )يترك للطالب( :يبين ترتيب جزيئات الماء في الحالة الصلبةأصمم نموذجاً  -6

 

 

لى الماء الصالح للشرب بكميات محددة، وفقاً إضاف بعض المواد التفكير الناقد: ت   -7

صبح الماء غير صالح للشرب في للشرب. لماذا ي  للمواصفات القياسية األردنية للماء الصالح 

 ية هذه المواد على الكميات المسموح بها؟حال زادت كم  

 

 ماءً  صبحي   أن ويمكن الماء، مواصفات في الماء في الذائبة المواد كميات في الزيادة ستؤثر 

 تصبح المحددة الكمية عن زادت إذا المضافة المواد بعض ألن لألمراض؛ سبًبام   أو ملوثًا

 لإلنسان وضارة سامة

 

 الحالة الغازية الحالة السائلة وجه المقارنة

ً  المسافة بين الجسيمات ً  متباعدة قليال  متباعدة جدا

كبر من الغازية قوة الترابط بين الجسيمات  تكاد تكون معدومة أقل من الصلبة وأ

 عشوائية وسريعة في االتجاهات جميعها مستمرة وفي اتجاهات مختلفة  نوع الحركة
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ذاب : مخلوط متجانس ناتج من ذوبان مادة أو أكثر في مادة أخرى، وهو يتكون من م  المحلول

 ، ذيبوم  

كثر المحاليل شيوعاً  -  المحاليل المائيةأ

 

   تجانسةأمثلة على المخاليط الم 

 الصابون السائل (1

 السكر الُمذاب في الماء (2

 

 : يعد الصابون السائل مادة غير نقيةعلل

  خُلطت معاً بانتظام مكونًة )مخلوط متجانس(ألنه يتكون من عدة مواد 

 

 ذابة السكر في الماءإ: ماذا يحدث عند سؤال

  ُذابت(زيئات الماء، وتتوزع بانتظام، وتبدو بأنها اختفتسيمات السكر بين جُ تنتشر ج( 

 إذ ال يمكن رؤيتها

 

 المخاليط

 )مخلوط(غير متجانسة )محلول(متجانسة

ذاب ذيب م   م 
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ذاب بانتظام بين جسيمات الم  ج   نتشارا: الذوبان  ذيبسيمات الم 

 

 من ماذا يتكون المخلوط المتجانس 

 ( ُمذاب                                               1

 ( ُمذيب 2

 

ذاب ذيب، وتكون زيئات الم  سيماتها في المحلول، وتنتشر بين ج  : مادة أو أكثر تتفكك ج  الم 

 ذيب كميتها قليلة مقارنة بالم  

لبة ال الُمذاب في الحالة كونيقد  -  غازيةال أو سائلةال أوص 

 

 ذابذاب، وتكون كميتها أكبر من كمية الم  سيمات الم  ك ج  ك  ف  : مادة ت  ذيبالم  

 

 

 

 

 

 

 

  ذابالمُ هو  والسكر الُمذيبهو  الماءفي محلول السكر يكون 
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 تركيز المحلول

 ذيباً : هي المحاليل التي يكون فيها الماء م  المحاليل المائية

 يعد الماء مذيباً جيداً لكثير من المواد الصلبة والسائلة والغازية 

  

 : ما هي أهمية المحاليل المائية سؤال

  مجاالت التفاعالت والتطبيقات الصناعيةلها أهمية كبيرة في 

 

ذيب في المحلول، ويمكن التعبير ذاب والم  : تعبير عن العالقة بين كميتي الم  تركيز المحلول

 عنه بنسبة كتلة المذاب بالغرامات إلى حجم المحلول بالمليلتر

 

 طريقة حساب تركيز المحاليل  ¤

 ( حساب نسبة كتلة المذاب بالغرامg إلى حجم )(المحلول المليلترmL ) 

 

 

 

 ما هي وحدة التركيز  ¤

 
𝑔

𝑚𝐿
 

 

 

    قانون التركيز

Cالتركيز : (
𝑔

𝑚𝐿
) m                ( كتلة المذاب :𝑔             ) V حجم المحلول :(𝑚𝐿) 
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 رياضيةخطوات حل األسئلة ال 

 التطبيق  (4       كتابة القانون الرياضي     (3     تحديد المطلوب  (2 تحديد المعطيات          (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتحويل الوحدات

1Kg=1000g                                      1L=1000 mL     

 يلترمل1000لتر= 1غرام                    1000كيولوغرام=1

 كتلة المحلول = كتلة المذاب + كتلة المذيب
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( من ملح الطعام في كمية كافية من الماء فتكون محلول تركيزه 30gأذيب )سؤال: 

(0.3g/mlأحسب حجم المحلول بوحدة اللتر ) 
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 الذائبية والعوامل المؤثرة فيها

 عينة ذاب عند درجة حرارة م  أكبر كمية من الم  : محلول يحتوي على المحلول المشبع

 

 ذيب فيه أي كميات إضافية من المذابشبع ال يمكن أن نُ صبح المحلول محلول مُ عندما يُ  ¤

 

 ماذا يحدث عند إضافة كمية إضافية من المذاب الى المحلول المشبع؟ : سؤال

  عند إضافة كمية إضافية من المذاب الى المحلول المشبع فأنها تترسب في قعر الكأس

  محلول فوق مشبعويسمى المحلول عندئذ 

 

 

 

 

 

كبر كتلة من المذاب التي تذوب في )الذائبية  ( من الماء عند درجة حرارة معينةg 100: أ

 

 ؤثر في ذائبية المواد الصلبةما هي العوامل التي ت   ¤

  درجة الحرارة 

  طبيعة المادة 
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  معظم المواد الصلبة في الماء بارتفاع درجة الحرارة تزداد ذائبية 

 

 في الماء بارتفاع  : تزداد ذائبية معظم المواد الصلبةعلل

 درجة الحرارة

  حركة جزيئات الماء تزدادألنه عند تسخين المحلول ، 

 فتستوعببينها،  والفراغاتالمسافات  فتزيد

كبر من المُ    التي تنتشر وتتوزع  ذابكميات أ

 بانتظام بين جزيئات الماء في المحلول 

 

 (عالقة طردية)الماء : ما هي العالقة بين درجة الحرارة وذائبية المواد الصلبة في سؤال

 

 

   ل مادة ذائبية خاصة بها تختلف المواد بذائبيتها باختالف طبيعتها، فلك 

 

 مكن زيادة سرعة ذوبان المادة الصلبة في الماء : ي  علل

 بطحنها وتحويلها الى مسحوق

 

 عند طحن المادة الصلبة تزداد مساحة سطح المادة الُمذابة 

كبر من جزيئات الماء، فتزداد سرعة ذوبانها  فتالمس عدداً أ

 

 

 ( من الماء عند g 100في ) السكر المطحون: سرعة ذوبان مثال

كبر من سرعة ذوبان   عند مكعب السكردرجة حرارة الغرفة أ

 الظروف نفسها 

 درجة الحرارة

 طبيعة المادة
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 ذائبية الغازات في الماء

 الجوي الهواءي ذيب الماء كثيراً من غازات  ¤

 من األمثلة على غازات الهواء الجوي التي ي ذيبها الماء؟ ¤

 غاز األكسجين  -

كسيد الكربون -  غاز ثاني أ

 

ذابة في الماء؟  ¤  ما أهمية الغازات الم 

  ليها الكائنات الحية التي تعيش في الماء للتنفس والبناء الضوئيإتحتاج 

 

كبر كمية من الغاز تذوب في لتر من الماء عند درجة حرارة معينة وضغط ذائبية الغازات : أ

 جوي محدد

 ما هي العوامل المؤثرة في ذائبية الغازات في الماء                         

 الواقع على الغازات  الضغط (1

  في الماء عند درجة حرارة معينة  ذائبية الغاز زادت الواقع على الغاز الضغط زادكلما 

 )عالقة طردية بين الضغط والذائبية(

 

 صبح طعم الشراب الغازي غير مستساغ عن تركه مدة من الزمن: ي  علل

  ُوتقل فيخرج الغاز منه لبة سيقل الضغط المؤثر في الغاز الذائب في المحلولعند فتح الع ،

 ذائبيته، لذلك يصبح طعمه غير مستساغ 

 

 درجة الحرارة   (2

 درجة الحرارة بزيادة ذائبية الغازات في الماء تقل 

 )عالقة عكسية بين درجة الحرارة والذائبية( 

 

 تسخين الماء: خروج فقاعات غازية عند علل

  وتظهر على شكل فقاعات فيهعند تسخين الماء تقل ذائبية الغازات الذائبة ، 
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 استخالص األمالح

   من األمالح التي يمكن االستفادة منها في مجاالت الصناعة  البحار على كثير   تحتوي مياه 

 

  طرق فصل األمالح عن الماء 

 التبخر  1

 التقطير  2

 

 

 

 كيف يتم الحصور على األمالح من مياه البحر الميت في األردن  ¤

 تعريض مياه البحر إلى أشعة الشمس  1

 فيتبخر الماء 2

  حاتالمالّ وتترسب األمالح بالتدريج وفق االختالف في ذائبيتها في أحواض خاصة تسمى   3

 ثم تستخلص األمالح بطرائق كيميائية خاصة لالستفادة منها في صناعات عديدة 4

 

 : كيف يتم فصل األمالح في مياه البحر الميتسؤال

 بالتبخير 

 

 

 

 

 

 التبخير
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 تُعد عملية التقطير من أكثر الطرائق فعالية االستخالص األمالح من محاليلها المائية ¤

 

 يتم في عملية التقطير تبخير الماء وتكثيف بُخاره، للحصول على الماء النقي  ¤

 

 في عملية التقطير: ما اسم الجهاز المستخدم سؤال

  جهاز التقطير 

 

 : ما هي مكونات جهاز التقطيرسؤال

  ( مكثف 2دورق زجاجي           (1

 

 : ما وضيفة المكثف في جهاز التقطيرسؤال

  يعمل المكثف كسطح بارد لبخار الماء، ما يساعد على تكثيفه وجمعه في الكأس على

 شكل ماء مقطر )نقي( 

 

 

 عملية التقطيرخطوات  ¤

 تبخر الماء عند تسخين المحلول  .1

 سطح بارد( فيتكاثف)يتصاعد بخار الماء إلى داخل المكثف  .2

 يتحول إلى ماء مقطر )نقي( يتجمع في الكأس الزجاجية .3

 تترسب المواد الصلبة في الدورق .4

 بذلك نحصل على األمالح + ماء نقي   .5

 التقطير

 جهاز التقطير
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: أذكر العوامل التي تعتمد عليها كمية المادة التي تذوب في كمية محددة الفكرة الرئيسية -1

 من الماء 

 

 طبيعة المادة  -2                                درجة الحرارة  -1

 

 

  أمأل الفراغ في ما يأتي بالمفهوم العلمي المناسب -2

 

كبر كمية من الُمذاب تذوب في )1  (الذائبيةحرارة معينة تسمى)( من الماء عند درجة g 100( أ

 (التقطيرعرف عملية استخالص األمالح من محاليلها للحصول على الماء والملح ب)( تُ 2

ذيبسيمات الُمذاب في المحلول، تسمى)ك جُ ( المادة التي تُفك  3  (الم 

 (تركيز المحلول( يُعبر عن العالقة بين كميتي الُمذاب والُمذيب في المحلول ب )4

 

 مكن الحصول على ماء نقي من محلول السكر في الماء؟ : كيف ي  فرضيتيأصوغ  -3

 بالتبخير من المحلول النقي الماء على الحصول يمكنني 

 

 

لبة والغازات في الماءأقارن  -4  بين تأثير درجة الحرارة في ذائبية كل من: المواد الص 

 الحرارة، درجة بزيادة الصلبة المواد ذائبية تزداد 

 الحرارة درجة بزيادة الغازية المواد ذائبية تقل بينما 
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 ( mL 50كتلة ملح كبريتات النحاس بالغرامات الالزم إضافتها إلى )أحسب  -5

 (g/mL 0.4من محلول تركيزه )

C=
𝒎

𝑽
               m=C* V 

 

m= (0.4 
𝒈

𝒎𝑳
) ∗(50 mL)             m= 20 g 

       

  

ذاب ما زال موجوداً في المحلول من دون أن التفكير الناقد: كيف  -6 يمكنني التأكد أن الم 

 أتذوقه؟

 

 متساوية الكتل وبعده، فتكون الذوبان قبل المواد كتلة بقياس. 
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 أكتبه في الفراغ:. أختار من الصندوق ما يناسب كل فقرة مما يأتي، 1

 

  (ج سيمات)من أ( تتكون المواد جميعها 

 (الذوبان)بانتظام زيئات الماء جُ  بين ذابسيمات المُ سمى عملية انتشار جُ ب( تُ 

 (المحلول)والُمذيب ذاب ج( المخلوط المتجانس الذي يتكون من المُ 

 (التقطير)المحلول د( عملية تبخير الماء وتكثيف بُخاره الستخالص األمالح من 

كبر   (الذائبية)( من الماء عند درجة حرارة معينة g 100كمية من الُمذاب تذوب في )ه( أ

 

 

 أختار اإلجابة الصحيحة في ما يأتي: .2

من الماء، فإذا أراد الحصول عل  ml 100من الملح في  g 10ر خالد محلوالً بإذابة حض   -*1

 محلول له  نصف تركيز المحلول األصلي، فأنه سيضيف إلى المحلول األصلي: 

                                                             100mlب(                                                                    ml 1أ( 

 10gد(                                                                      50gج( 

 

 

 عند إذابة كمية من السكر في الماء فأن جسيمات السكر:  -2

                                     ب( تتفكك                                                                 أ( تنصهر       

 د( تتفاعل                                                   ج( تتبخر                 

 

 جسيمات، الذائبية، الذوبان، المحلول، التقطير
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العبارة الصحيحة في ما يتعلق بج سيمات المادة في الحالة السائلة مقارنًة بج سيمات  -3

 المادة في الحالة الغازية، هي: 

كثر    أ( جسيمات السائل أبطأ وُمتباعدة أ

 ب( جسيمات السائل أسرع وُمتباعدة أكثر          

كثر       ج( جسيمات السائل أبطأ وُمتقاربة أ

 د( جسيمات السائل أسرع وُمتقاربة أكثر 

 

 راً عن تجربة قابلية الماء للتوصيل الكهربائي، وكتبت في جزء  من التقريرت سلمى تقريأعد   -4

 العبارة األتية: "أضاء المصباح.........."

 العبارة السابقة

 ب( استنتاج                                                            أ( توّقع                         

 د( فرضية                                          ج( مالحظة                       

 

 المزيج الذي ي عد مخلوطاً متجانساً، مما يأتي هو:  -5

 ب( الماء والملح                                                          أ( الماء والرمل      

 د( الماء والزيت                                  ج( الماء ونشارة الخشب           

        

تغير ، هي:  ،على حجمهاالمادة التي تحافظ  -6  وشكلها م 

 ب( الماء                                                                          أ( مكعب الجليد    

 د( مكعب السكر                                            ج( بخار الماء                 



 الدرس الثاني: الذائبية

 

15 

جاور -7  إلى: ي شير السهم في الشكل الم 

 أ( ماء ُملوث                          ب( ماء مقطر

 ج( ماء صنبور                        د( محلول مائي 

 

( ، وحجمها 4g( ، إذا و ضع في علبة كتلتها )38cm) ( ، وحجمه  2gكتلة مكعب من الخشب ) -8

(316cm :فأن حجمه  وكتلته  على الترتيب تساوي ، ) 

                3cm 16‚  g 2ب(                                                 3cm 4 ‚ g 1أ( 

     3cm 16‚  g 4د(                                                3cm 8 ‚ 2gج( 

 

 إحدى العبارات األتية صحيحة: -9

 أ( تزداد ذائبية المواد الُصلبة والغازية في الماء بزيادة درجة الحرارة 

 ب( تزداد ذائبية المواد الغازية في الماء بزيادة الضغط الواقع عليها 

 ج( تزداد ذائبية المواد الُصلبة والغازية بانخفاض درجة الحرارة 

 الضغط الواقع عليهاد( تزداد ذائبية المواد الغازية بانخفاض 

 العبارة الصحيحة في ما يتعلق بعملية التقطير، وهي:  -10

 أ( تُستخلص فيها األمالح الذائبة في الماء من دون الحصول على الماء 

 ب( تحدث فيها عمليتا التبخير والتكاثف للحصول على الماء النقي فقط

 نحصل منها على محلول الملح والماء ج( 

 تحدث فيها عمليتا التبخير والتكاثف للحصول على األمالح والماء النقي د( 

ألن حجم الصندوق 

وشكلهُ لن يتغير عند 

 وضعِه بالصندوق 
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 العمليةالمهارات  -3

 بين كل مما يأتي: أقارن ( 1

 أ( التقطير والتبخير من حيث المواد الناتجة من كل منهما 

 

لبة والمادة الغازية من حيث قوى التجاذب بين ج    سيماتها ب( المادة الص 

 

 من حيث طبيعة حركة ج سيماتها ج( المادة السائلة والمادة الغازية 

 

 ماء الصنبور والماء المقطر من حيث التوصيل الكهربائي د( 

 المقارنة                        

 العملية
 المواد الناتجة

 الملح والماء التقطير

 الملح فقط التبخير

 المقارنة                        

 المادة
 قوى التجاذب بين ج سيماتها

لبة  جدًّا كبيرة فيها التجاذب قوى الص 

 منعدمة تكون تكاد فيها التجاذب قوى الغازية

 المقارنة                        

 المادة
 طبيعة حركة ج سيماتها

 مختلفة اتجاهات في الجسيمات حركة السائلة

 جميعها االتجاهات في وعشوائية سريعة حركة الغازية

 المقارنة                        

 الماء
 التوصيل الكهربائي 

 الكهربائي التيار يوصل ماء الصنبور

قطر  الكهربائي التيار يوصل ال الماء الم 
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 ( أدرس الرسم البياني التالي، ثم أ جيب عن السؤالين اآلتيين:2

 ؟C0 50أ( ما أكبر كمية من السكر يمكن إذابتها عند درجة حرارة 

 270 g )ًتقريبا( 

 ؟C0 20ب( ماذا يحدث لكمية السكر عند خفض درجة الحرارة إلى 

 يساوي كتلتها مقدار السكر من كمية وتترسب ذائبيتها تقل (70=200-270 g) 

 

كثر من اليابسة، ومع 3 ذلك فإن بعض المناطق ال ( يحتوي سطح األرض على ماء بنسبة أ

 تحصل على ماء  صالح للشرب. أكتب سببين لتفسير ذلك.

 المائية المصادر ندرة .1

 المياه تلوث .2

 

 ( تحتوي مياه البحر على أمالح ذائبة، لذلك فهي غير صالحة للشرب.4

مكن استخدامها للحصول على كوب من ماء الشرب من دلو تحتوي أوضح اإلجراءات التي ي  

 مياه البحر.على 

  التعقيم أوالتكثيف  أوالتبخير 

 لحد من تلوثها.أقترح حالً و( أصف أحد أسباب تلوث الماء، 5

 تترك اإلجابة للطالب 
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، وفق خطوات محددة  C0 20ذائبية ملح في الماء عند درجة حرارة ( قاس أحد الطلبة 6

 الواردة في الجدول اآلتي: الحظاته  وسجل م  

 

 

 

 

 البيانات الواردة في الجدول السابق، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية:أتأمل 

 

 كتلة الماء المتبخر من الجفنة.أحسب ( 1

 كتلة الجفنة + الراسب() -) المحلول+  الجفنة )كتلة=  المتبخر الماء كتلة 

60-40=20 g 

 كتلة الملح المتبقي في الجفنة.أحسب ( 2

 الجفنة كتلة -الراسب( + الجفنة )كتلة= الجفنة في المتبقي الملح كتلة 

40-37.5=2.5 g 

 ماء( g/g 100)بوحدة  C0 20ذائبية الملح عند درجة حرارة أحسب ( 3

-  g 2.5الملح تذوب في من g 20  حرارة درجة عندمن الماء C0 20 

- mg  من الملح فيg 100  في الماء عند درجة حرارةC0 20 

 

 m x 20 = 2.5 x 100                     m = 
2.5𝑥100

20
                           m = 12.5 g 
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