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 S022208السؤال الحادى عشر التغير الكيميائى والفيزيائى -1    
 : هدف السؤال-2

 السؤال باللغة العربية-3

 
 

 

 

 

 

 أى مما يلى ليس مثااًل لتحول كيميائى؟
 .الثلج الذائب -أ

 .الفضة المتأكسدة -ب
 .عود الكبريت المحترق -ج
 .النباتات المتعفنة -د
 :ية السؤال باللغة االنجليز  -4

 
 
 



 052 

 
 : معلومات السؤال -5

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S022208 Chemistry 
 (كيمياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

A (أ) 1 

 

 :احصاءات السؤال  -6

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 سبة االستجابة على البدائلن

 متروك
لم يصل إليه 

 الطالب
 د ج ب أ

 3 349 11 11 349 6646 6646 666 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

696 6341 6341 1641 1649 6641 146 341 

 341 343 91 1646 6341 6646 6646 363 مصر

 349 343 1146 1146 1946 1641 1641 111 األردن

 646 146 9149 11 1141 9346 93.6 169 غانا
 

 : يتضج من الجدول السابق أن تعليق  على نتائج السؤال  -7

 من الطالب على البديل أ% 6646اختار نسبة  -
 من الطالب على البديل ب% 6341اختار نسبة  -
 من الطالب على البديل ج% 1646اختار نسبة  -

 من الطالب على البديل د       % 91اختار نسبة  -
  لبديل الصحيح أوكان ا -

موجىىىود بالكتىىىاب المدرسىىىى كمىىىا ذكرنىىىا فىىىى الصىىى  الرابىىى   فىىىى المحتىىىوى :موضوووول السوووؤال -8
وهىىذا السىىؤال مىىرتبط بىىالمفردة رقىىم وهىىو تطبيىىق علىىى أمثلىىة التغيىىر  البتىىدائىا

  .الفيزيائى والكيميائى وال بأس به
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ان يكون هناك  عزيزى المعلم من خالل نتائج السؤال السابق يمكن إرشادات عالجية -3
بعض النقاط التى ينبغى أخذها فى االعتبار عند قيامك بشرح الموضوع المرتبط 

به السؤال كى يمكن توجيه الطالب لعدم الخطأ مستقباًل عن إجاباتهم على 
 :األسئلة المماثلة  ومن بين تلك اإلرشادات ما يلى
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  :أمثلة مشابهه -01
 صل كل معادلة بما يناسبها من أرقام

 
 Ca (oH)2                         Ca(oH)2aq  -أ
 
 CaCo3 (s)                 Cao(s) + Co2  -ب

 

                Ca(oH)2  aq + Co2(y)    -ج

 

 Cao (s) + H2o(c)            Ca (oH)2 (s)  -د
 

   

 حجر جيرى

 جير حى
 ماء جير 

 جير مطفأ

(2) 

(0) 

(2) 

(4) 
+ H2O 

 



 054 

 S032683السؤال الثانى عشر -1

 التوصيل الكهربى: هدف السؤال-2

 باللغة العربيةالسؤال -3

 
 

 

 

 

 

 

الجدول التالي يبين مواد مختلفة تم تصنيفها إلى مجموعتين                                             
                                                     (  تطبيق) 

 0مجموعه  2مجموعه 
 فوالذ هواء
 نحاس ثلج

 ذهب خشب
 

 0والى المجموعة  2لتالية تم االستعانة بها لتصني  المواد إلى المجموعة أي من الصفات ا 
 القابلية للذوبان فى الماء - أ
 القابلية للضغط والتكثي    -ب        
 حالة المادة    -ج        
 التوصيل الكهربائي    -د        
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 :السؤال باللغة االنجليزية  -4

 

 :معلومات السؤال  -5
المجال  رقم المفردة

 المعرفي
المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S032683 Chemistry 
 (كيمياء)

Applying 
 (تطبيق)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

D (د) 1 
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 :احصاءات السؤال  -6

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 346 6641 1346 146 146 6641 666 سنغافورة

 643 9641 9646 1141 346 9641 696 المتوسط الدولي

 941 6646 9646 6346 1646 6646 396 مصر

 1 6346 9341 1941 141 6346 111 األردن

 641 6141 9646 1643 1146 6141 166 غانا

 :تعليق على نتائج السؤال -7

 الطالب على البديل أمن % 1646اختار نسبة  -
 من الطالب على البديل ب% 6346اختار نسبة  -
 من الطالب على البديل ج% 9646اختار نسبة  -

 من الطالب على البديل د       % 6646اختار نسبة  -
 وكان البديل الصحيح د -

 :موضول السؤال فى المحتوى  -8
 
يمكىىن ان يكىىون هنىىاك  عزيىىزى المعلىىم مىىن خىىالل نتىىائج السىىؤال السىىابق إرشووادات عالجيووة -9

بعض النقاط التى ينبغى أخىذها فىى االعتبىار عنىد قيامىك بشىرح الموضىوع المىرتبط بىه السىؤال كىى 
يمكىىن توجيىىه الطىىالب لعىىدم الخطىىأ مسىىتقباًل عىىن إجابىىاتهم علىىى األسىىئلة المماثلىىة  ومىىن بىىين تلىىك 

 :اإلرشادات ما يلى
 

 .صيل الكهرباء الموصلة والعازلةنسأل الطالب أواًل عن أمثلة لبعض المواد القابلة لتو  -
 .ثم نعطى له هذه األمثلة ونسأل -
قم بتصني  هذه المواد إلى موصلة وعازلىة للتيىار الكهربىى ولىم يقىم الطالىب مىن قبىل بىالتعر   -

على قابلية االنضغاط فى مناهج المرحلة االبتدائية البد من تعديل األساس الىذى اعتمىد عليىه 
 فى فصل المواد إلى 

 .مواد غازيه -مواد صلبة -لة  مواد سائ -
 .للكهرباء -أيهم أكثر توصياًل للحرارة -
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لماذا نصىن  أوانىى الطهىى مىن األلومنيىوم بينمىا اليىد مىن البالسىتيك أو الخشىب ويعطىى تفسىيرًا  -
 .لذلك

د علىىى المىىواد التىىى توصىىل الكهربىىاء مىى  ذكىىر امثلىىة مىىن البيئىىة يىىكأقبىىل طىىرح السىىوال يجىىب الت -
 :المحيطة مثل 

لمىاذا يصىن  المفىك الكهربىائى مىن الصىلب ويىده مىن ,مادة تصن  اسالك الكهربىاء  ىأمن  
 البالستيك

:أمثلة مشابهه  -11
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 S032680 السؤال الثالث عشر الخواص الفيزيائية للمادة-1

 الخواص الفيزيائية للمادة : هدف السؤال-2

 السؤال باللغة العربية-3

 
 

 

 

 

 

 

ماء ,حديد:  المواد هي( .  ج,ب,أ)عض الصفات لثالث مواد نقيه القائمة التالية ُتشير لب. 
  . وأكسجين

                                                                                                                                       (تفكير\تعليل)  
التجمد \درجة االنصهار مادهال

 (يةدرجة مئو )
 درجة الغليان

 (درجة مئوية)
 موصل جيد للكهرباء

 ال -282 -028 أ
 نعم 0252 2525 ب
 ال 222 2 ج
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حدِّد أي ماده هَي الحديد  األكسجين واكتب الجواب في المكان المناسب,الماء ,ََ
 _________: ماده أ هي 

 ________:ماده ب هي 
 ________: ماده ج هي 

 : السؤال باللغة االنجليزية-4

 
  :دليل التصحيح للسؤال باللغة العربية -5

 لتحصل على أعلى النتائج كل الثالث مواد يجب أن تكون معروفة كلياً : مالحظة
كل . نتائج جزئية سو  تعطى إذا تضمنت اإلجابة التعر  على األقل على واحدة من هذه المواد

 .مادة يجب أن تدخل مرة
 صحيحة.يعد ادخاالت هذه المادةلو أن المادة أدخلت أكثر من مرة ال 
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تحسب صحيحة مثاًل لو كانت اإلجابة أوكسجين وحديد وحديد ثم فإن األوكسجين فقط تعد 
ماء  -لو كانت اإلجابة أوكسجين وأوكسجين وأوكسجين أو حديد وماء 22صحيحة ويعطى كود 

 سو  يعطى  22كود 
 

 االستجابة رقم المفردة
= Zحديد = Yأوكسجين = × مامًا كل الثالث مواد معروفة ت 02

 .ماء
إن استخدام كلمة هواء غير مناسبة لكلمة أوكسجين أو : ملحوظة

اليمكن اعطائها الدرجة كاملة لو الهواء كان من القائمة فإن كود 
 .سو  يستخدم( 22)

 اجابة جزئية 
مادتين معروفتين تمامًا صحيحة إحدى المواد غير موجودة أو  22

 .غير صحيحة مثال
 .الماء -الحديد -الهواء

 .سائل -حديد -األوكسجين
 .ماء -.....فراغ -أوكسجين
 .ماء -حديد -.......

ماء غير موجودين  -حديد( ×)لو األوكسجين فقط هو الصحيح  22
 .أو معكوسين

 :أمثلة
 .وماء وحديد( هواء)أوكسجين 
 ............، (.......هواء)أوكسجين 
ء ممكن أن تحل محل كلمة استخدام كلمة هوا: مالحظة

 .أوكسجين ولكن ليست إجابة كاملة
األوكسجين والماء غير موجودين (: y)الجديد فقط هو الصحيح  20

 أو معكوسين
 :مثال
 (.الهواء)األوكسجين  -الحديد -الماء

 .......... -الحديد -......
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 االستجابة رقم المفردة
 األوكسجين والحديد غير موجودين ( Z)الماء فقط هو الصحيح  22

 .كوسينأو مع
 :مثال

 .ماء -(هواء)أوكسجين  -الحديد
 .وماء...... و...... 

 ( فرعية)إجابات أخرى جزئية  22
 .ممكن التعر  على مادة واحدة على األقل

 إجابات غير صحيحة 22
اإلجابة غير الصحيحة ال يلتفت إليها ويمكن شطبها أو تجاهلها 

 .أو تجاهل الدرجة
 .ال يوجد استجابة 

 .وجد استجابةال ي 22
 .فراغ

 :دليل التصحيح للسؤال باللغة االنجليزية  -6
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 :معلومات السؤال  -7
المجال  رقم المفردة

 المعرفي
المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S032680 Chemistry 
 (كيمياء)

Reasoning 
 (استدالل)

CR (مقال) See 
scoring 
guide 

 (ر الدليلأنظ)

2 

 إحصاءات السؤال  -6

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 79 09 01 00 00 01 01

نسبة 
تحقيق 
الهدف 

0 

نسبة 
تحقيق 
الهدف 

0 

 63 61 146 1146 3 646 341 641 141 63 663 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

693 6941 646 149 1649 646 346 6341 641 1346 6941 

 6941 6646 1641 6649 346 949 349 643 146 6941 396 مصر

 6641 1141 641 63 3 646 6341 641 9 6641 163 األردن

 1149 9146 1341 6646 346 6 643 149 141 1149 163 غانا

 :  يتضح من الجدول السابق أن تعليق على نتائج السؤال  -9

% 6646من الطلبة من اإلجابة بشكل صحيح على السؤال بينما تمكن % 6941تمكن  -
 .من السؤال( اثنين)أو ( درجة واحدة)من الطلبة من اإلجابة على 

   :موضول السؤال فى المحتوى -01
 الوحدة األولى. موجود بالكتاب المدرسى الص  األول اإلعدادى -
عزيزى المعلم من خالل نتائج السؤال السابق يمكن ان يكون هناك بعىض ارشادات عالجية  -11

فىى االعتبىار عنىد قيامىك بشىرح الموضىوع المىرتبط بىه السىؤال كىى يمكىن النقاط التى ينبغىى أخىذها 
توجيه الطالب لعدم الخطأ مستقباًل عن إجاباتهم على األسئلة المماثلة  ومىن بىين تلىك اإلرشىادات 

 :ما يلى

 .اعطاء نبذة فى مقدمة السؤال عن درجة التجمد ودرجة الغليان -
للمادة كما اليهتم بقيمة درجة االنصهار السوال مركب ويشتمل اكثر من خاصية فزيائية  -

والغليان للحديد واالكسجين والمعرو  فقط الماء ويجب توضيح مسبقا ان الماء النقى 
 اليوصل الكهرباء
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 التاكيد على ان درجة االنصهار للمادة الصلبة تكون قيمة كبيرة -

 :أمثلة مشابهه  -00
 السؤال األول 
 الخواص الطبيعية له العنصر

 .نصر رمادى صلب ال يوصل التيار الكهربىهو ع أ
 .غاز عديم اللون عند درجة حرارة الغرفه ب

 .صلب الم  ذو كثافة عالية ج

 .اذكر هل كل عنصر من العناصر السابقة أو ال فلز -أ

 .أعطى خواص أخرى طبيعية تتوقعها لكل عنصر -ب
 السؤال الثانى  

 

 درجة الغليان درجة االنصهار العنصر

 288 - 002 - الفلور

 42- 222- الكلور

 52 2- البروم

  284 اليود

 :مستخدمًا الجدول السابق استخرج ما يلى
 ...................مادة صلبة هى -أ 

 .........................سائل هو -ب 

 .........................غاز هو  -ج 
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 S032672 السؤال الرابع عشر التعرف على المحلول الملحى -1

 التعرف على المحلول الملحى: هدف السؤال-2

 السؤال باللغة العربية-3

 
 

 

 

 

 

 
 أى مما يلى مثال لمحلول حمضى؟

 .مبيض المواد -أ
 .الخل -ب
 .الماء الحلو -ج
 .الماء المالح -د
 السؤال باللغة االنجليزية  -6
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 : معلومات السؤال -5

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
رفىالمع  

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S032672 Chemistry 
 (كيمياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

B (ب) 1 

 
 :احصاءات السؤال  -6

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 3 146 646 1146 9346 1146 663 سنغافورة

 146 1343 643 6143 6349 6143 696 المتوسط الدولي

 143 1149 1943 6146 141 6146 399 مصر

 1 1343 641 6343 1949 6343 163 األردن

 646 9341 1143 9141 346 9141 163 غانا

 : من الجدول السابق أن  حتعليق  على نتائج السؤال يتض -7

 على البديل أ من الطالب% 141اختار نسبة  -
 من الطالب على البديل ب% 6146اختار نسبة  -
 من الطالب على البديل ج% 1943اختار نسبة  -

 من الطالب على البديل د       % 1149اختار نسبة  -
 وكان البديل الصحيح ب -

 :موضول السؤال فى المحتوى  -8
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ن ان يكىىون هنىىاك عزيىىزى المعلىىم مىىن خىىالل نتىىائج السىىؤال السىىابق يمكىى إرشووادات العالجيووة -9
بعض النقاط التى ينبغى أخىذها فىى االعتبىار عنىد قيامىك بشىرح الموضىوع المىرتبط بىه السىؤال كىى 
يمكىىن توجيىىه الطىىالب لعىىدم الخطىىأ مسىىتقباًل عىىن إجابىىاتهم علىىى األسىىئلة المماثلىىة  ومىىن بىىين تلىىك 

 :اإلرشادات ما يلى

طالب من ايجاد يجب توضيح مفهوم المحلول الحمضى جيدا وخواصه حتى يتمكن ال -
 .االجابة الصحيحة 

 : األسئلة المشابهه  -11
أوكسيد غير 

 معرو 
PH لهذا المحلول 

 22 أ
 0 ب
 2 ج
 2 د

 .أى من هذه المواد أكاسيد لالفلزات كي  استدليت على ذلك -أ
 .أى من األكاسيد الفلزية يعتبر قاعدة وأيها يعتبر قلوى -ب
 .جدول إلى أكاسيد فلزية وأخرى أكاسيد ال فلزيةصن  األكاسيد المعطاة لك فى ال -ج
 .أى من هذه األكاسيد عند ذوبانها فى الماء تعطى أحماضاً  -د
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مقارنة كثافة المحلول الملحى بكثافة الماء / الكثافةعشر  الخامسالسؤال -1
 S032565 النقى

 هدف السؤال مقارنة كثافة المحلول الملحى بكثافة الماء النقى-2
 باللغة العربية  السؤال -3

 
 1-   
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 :السؤال اللغة  االنجليزية  -4

 
 
  :دليل التصحيح للسؤال باللغة العربية -5

ويعطى التفسير  lg/m1الحصول على أفضل النتائج يجب أن تكون اإلجابة اختيار أكبر من 
كود )لة من الملح المذاب سو  تعطى النتائج لكل من أعلى تفسير الذى اعتمد على إضافة الكت

بالمثل مثل اإلجابات التى تعطى أقل التفسيرات شاملة الحقائق الفعلية أن كثافة الماء ( 22
 (22كود )المالح تكون أكبر 

 االستجابة رقم المفردة
 اجابة صحيحة 

م  التفسير معتمدًا على إضافة الكتلة من الملح المذاب  1g/ml أكبر من 22
 :أمثلة(. ولى كما هوويظل الحجم األ)
  آخر فى الماء  g/mlالماء سيذوب ويعطىعند إضافة الملح إلى   -
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 االستجابة رقم المفردة
لو محلول . ملى من الماء 222الماء النقى فيه صفر جرام من الملح و -

النقى فإن الكثافة سو  تكون  جرام من الملح أكثر من الماء 22الملحى فيه 
 .1g/ml أكبر من

الكثافة تزداد ألن الزيادة فى الكتلة جعلت  عند زيادة ذوبان الملح فإن -
 .الجزيئات لكل وحدة أكثر

/ جرام من الملح  22+ جرام من الماء  g/ml 2.2 (222الكثافة تكون  -
 (ملى 222

 أمثلة( غير مفسر جيداً )م  شرح بسيط  1gm/mlأكبر من  22
 .الكثافة دائما تزداد عند إضافة الملح -
 .الملح يجعل الماء أثقل -
 .يوجد كثير من الملح الذى تم ذوبانه -
 .المحلول غير نقى له كثافات أعلى -
 .الماء النقى ال يوجد ملح فيه. ألنه ماء مالح -

22 

 

 

22 

 إجابات أخرى صحيحة
 

1 g/ml<  م  عدم وجود شرح أو شرح خاطئ أمثلة 
    
05 ×222÷22     =02.5 g/ml  
 ن لذوبان الملحأنك تحتاج إلى كثيرا من الماء الساخ -
 

22 1gm/ml بشرح أو بدون تفسير أمثلة. 
 .الملح ذاب فقط دون حدوث أى شئ، يذكر -
 .الماء المالح يساوى الماء النقى -

 بشرح أو بدون شرح أمثلة 1gm/mlأقل من  20
 .الملح اختفى عند ذوبانه -
عند التسخين الزائد فإن الملح سو  يذوب ولذلك لن يتبقى شئ وفى  -
 .ملى ml/222/ جرام  2.2الكثافة هى . نهاية لم يتم اذابتهال

إجابة غير الصحيحة ال يلتفت إليها ويتم كشطها أو تجاهلها أو تجاهل  22
 .درجتها

 .ال يوجد اجابة 
 .فراغ 22
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 :دليل التصحيح للسؤال باللغة االنجليزية  -6
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:معلومات السؤال  -7  

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

لمستوى ا
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S032565 Chemistry 
 (كيمياء)

Reasoning 
 (استدالل)

CR (مقال) See 
scoring 
guide 

 (أنظر الدليل)

1 

   :إحصاءات السؤال -8

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 79 70 70 71 09 00 01

نسبة 
تحقيق 
الهدف 

0 

 6146 343 346 6146 1341 1141 3 6646 16.1 616 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

693 346 1646 341 6646 1643 1346 646 141 6643 

 1946 641 143 6649 1649 9146 3 646 146 391 مصر

 69 6 941 6946 1341 6141 346 1641 641 169 األردن

 346 6143 346 1143 1641 6146 3 646 646 111 غانا

 

  :نتائج السؤال تعليق على -9
مىنهم اليعرفىون % 82.4من تحديد اإلجابة الصحيحة، أى أن %( 22.2)لم يتمكن سوى  -

 .أن كثافة المحلول الملحى أكثر من كثافة الماء النقى وأن مهارة التفسير لديهم ضعيفة
 :موضول السؤال ووجوده فى المحتوى  -01

 موجود بالص  األول اإلعدادى
زى المعلىم مىىن خىىالل نتىىائج السىىؤال السىىابق يمكىىن ان يكىىون هنىىاك عزيىى إرشووادات عالجيووة -00

بعض النقاط التى ينبغى أخىذها فىى االعتبىار عنىد قيامىك بشىرح الموضىوع المىرتبط بىه السىؤال كىى 
يمكىىن توجيىىه الطىىالب لعىىدم الخطىىأ مسىىتقباًل عىىن إجابىىاتهم علىىى األسىىئلة المماثلىىة  ومىىن بىىين تلىىك 

 :اإلرشادات ما يلى

 .لومة كثافة الماء العذب وكثافة الماء المالح والفرق بينهمالبد من ذكر مع -
أو نعطىىى مثىىااًل لصىىورة رجىىل يعىىوم فىىى المىىاء المىىالح وآخىىر يعىىدم فىىى المىىاء العىىذب ليرعىىى  -

 .الفرق بين الكثافتين
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 ..نض  تجربة أخرى بيضة فى ماء مالح وأخرى فى ماء عذب ويذكر تفسيرًا لما يراه -

 (.كمية المادة الموجودة فى حجم معين) ذكر الطلبة بمفهوم الكثافة -
 :وأنه يمكن حساب الكثافة من العالقة 
 

 =     الكثافة
 .2سم/ يبين لهم أن وحدة الكثافة هى غ -
كلمىىا زادت كتىىل "أعىىط أمثلىىة عدديىىة ورياضىىية علىىى العالقىىة السىىابقة بحيىىث توضىىح للطلبىىة أنىىه  -

أمىىىا إذا كانىىىت الكتىىىل للمىىىواد المختلفىىىة المىىىواد المختلفىىىة والمتسىىىاوية فىىىى الحجىىىم، زادت الكثافىىىة، 
 ".متساوية وزادت حجومها فإن كثافتها تقل

 :أكد على مفهوم الكثافة من خالل تنفيذ النشاط اآلتى -

ماء نقى، ماء مالح، زيىت الزيتىون، كحىول، ومخبىار : سوائل مختلفة من مثل: المواد واألدوات
 (.مدرج وميزان ذى كفتين

ت، ووزع علىيهم األدوات، وضى  سىائل واحىد عنىد كىل مجموعىة قسم الطلبىة إلىى أربى  مجموعىا
 .باإلضافة إلى الماء النقى

 :اطلب إليهم إتباع الخطوات اآلتية
 .إيجاد كتلة المخبار المدرج وهو فارغ -
ايجىىاد كتلىىة المخبىىار والمىىاء النقىىى معىىًا باسىىتخدام الميىىزان بعىىد إضىىافة حجىىم مناسىىب مىىن المىىاء  -

 .الماء النقى، ومن ثم حساب كتلة
 .تعيين حجم الماء بقراءة تدريج المخبار المدرج -
 .حساب كثافة الماء النقى -
، (بعد تنظي  المخبار المىدرج)ايجاد كثافة السائل اآلخر لدى كل مجموعة باتباع الطريقة ذاتها -

 .وأخذ نفس القراءة للحجم
 :يانات التاليةاطلب إلى كل مجموعة تعبئة نتائجها على اللوح على جدول يوضح الب -

 كحول زيت زيتون ماء مالح ماء نقى 
     كتلة السائل
     حجم السائل
     كثافة السائل

ناقش الطلبة فى نتائجهم واطلب إليهم تفسير لماذا كثافة المحلول الملحى أكبر مىن كثافىة  -
 الماء النقى؟

 الكتلة

 الحجم
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ة المحلول الملحى أكبر من أكد لهم أن كثافة المحلول الملحى أكبر من الماء النقى، ألن كتل)
 (.كتلة الماء النقى حيث أن لهما الحجم نفسه عند درجة حرارة معينة

نىىىاقش الطلبىىىة فىىىى األسىىىئلة المشىىىابهة، وتأكىىىد أن لىىىيس لىىىديهم مشىىىكلة رياضىىىية عنىىىد قىىىراءة  -
 .الجدول أو حل األسئلة

ى البحىر سهولة السباحة فى)ذكر الطلبة ببعض التطبيقات على اختال  المواد فى كثافتها  -
والغواصىىات المائيىىة ( الميىىت والطفىىو وذلىىك ألن كثافىىة المىىاء المىىالح أكبىىر مىىن كثافىىة الجسىىم

 .وغيرها

  :األسئلة المشابهه -12

 حجم الماء درجة الحرارة 
كمية المادة 

 المذابة
 الكثافة

 ، ملج 2.2 صفر مل  222س 05 ماء نقى
  ج 02 مل  222س 05 محلول

السائل وكمية المادة المذابة وكثافة كل من الماء النقىى والمحلىول،  ن حجمالجدول أعاله يقارن بي 
 .(اختر اإلجابة الصحيحة)من المعطيات كم ستكون كثافة المحلول 

 مل/ جم 2= مساوية لكثافة الماء. 
 أكبر من كثافة الماء. 
  أقل من كثافة الماء. 

 !فسر إجابتك
قارنتىىىه بكثافىىىة المىىىاء النقىىىى وجىىىد محمىىىد أن كثافىىىة فىىىى تجربىىىة لحسىىىاب كثافىىىة محلىىىول ملحىىىى وم -0

المحلىىىول الملحىىىى أكبىىىر مىىىن كثافىىىة المىىىاء النقىىىى عنىىىد درجىىىة حىىىرارة الغرفىىىة، فسىىىر النتيجىىىة التىىىى 
 .توصل إليها محمد

 لماذا تكون السباحة فى البحر الميت أكثر سهولة من البحار األخرى؟ -2


