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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
أن تقدم لكم هذا الجهد المتواضع ألبنائنا الطالب، وذلك لإلسهام في  مؤسسة التحاضير الحديثةيسر             

 .راسي وتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعة علما أنه ال يغني عن الكتاب المدرسي .زيادة التحصيل الد

 تلخيص جميع المواد    

 (  المرحلة الثانوية –المرحلة المتوسطة   –المرحلة االبتدائية  )

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخص، منها:  

 ة بالكتاب الدراسي، بنوع من التفصيل الجيد، دون اختصار مخل أو  اإللمام بكل الموضوعات الوارد

 تطويل ممل ال فائدة فيه. 

   تسليط الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درس، مع التمييز بين العناوين الرئيسية والعناوين

 الفرعية. 

  .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

 عض الصور التوضيحية وخرائط المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها.  إدراج ب 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق    

  : كما توفر للمعلمين والمعلمات 

 إدخال تحضير المنصة على البوابة  . 

 .الفالش الشامل لرياض األطفال 

  .تحضير المنظومة الموحدة 

  التحفيظ  –المسارات 

  ايميل -سي دي  –طباعة 

أو تعطوه أحد غيركم  إال بعلمنا  الملخص نسألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا 

 . التلخيص وموافقتنا  وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت. وذلك حفظاً لحقوقنا في

 وكل محتوياته. التلخيص ال نحل لكم بيع هذا  ❖

 إذا لم تدفع ثمنه. التلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا. التلخيص نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا ال  ❖

 : قوله تعالى تذكر  

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجاً، َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِسبُ  ))    (( َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ
=================================== 

 مية مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعلي 
 للشراء الكترونيآ علي الرابط
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 المادة  :الوحدة الخامسة

 الخصائص الفيزيائية للمادة   :الخامس   الدرس

 
 . ويقاس بوحدات تسمى النيوتنهو قياس مقدار جذب األرض للجسم 

 
هو الحيز الذي يشغله الجسم ويمكن قيااس حجام الساوائل عان طرياق المخباار المادرج ويقااس حجام الساوائل عاادة 

 .لتر( ويقاس حجم الجسم الصلب بوحدات تسمى السنتمتر المكعب 1مل =  1000بوحدة الملللتر )

 
 لها شكل محدد وتشغل حيزا محددا ويتغير شكلها وحجمها فقط عند تسخينها أو تحطيمها. 

 
متباعدة عن بعضها وتتحارك بحرياة أكبار مماا فاي   اليس لها شكل محدد وتأخذ شكل الحيز الذي توضع فيه وجزيئاته

 .الحالة الصلبة

 
 . ليس لها شكل محدد وتشغل أي حيز توضع فيها وجزيئاتها في حركة مستمرة وتنتشر في كل اتجاه

 

 
 هي قياس مقدار الكتلة في حجم معين ويقاس بوحدة الجرامات في كل سنتيمتر مكعب. 

 
طبيعة المادة وتساعدها هذه الخصائص على تمييز المواد بعضها من   هي صفات يمكن مالحظتها دون أن تغير في

 . بعض

 الماء والمخاليط   :السادس  الدرس

 
 مادتان أو أكثر تمتزجان معا وال تكونان مادة جديدة.  

 
 قت إذا ترك المخلوط ساكنا.مخلوط مكون من أجزاء ينفصل بعضها عن بعض مع مرور الو

 
 مخلوط يتكون من سائلين ال يمتزجان معا. 

 
 .مخلوط يتكون فيه دقائق مادة مشتتة خالل مادة أخرى مسببة منع مرور الضوء من خالله

 
أخرى وتكون خصائص جميع أجزاء المحلول متشابهة ويتكون من جزأين هما المذاب   مخلوط من مادة تذوب في مادة

 . وهو المادة التي تذوب والمذيب وهو المادة التي يذوب فيها المذاب

 
 .مخلوط مكون من فلز أو أكثر ممزوج مع مواد صلبة أخرى وتعد معظم السبائك محاليل

 
 . هي أكبر كمية من المذاب يمكن إذابتها في كمية معينة من المحلول

 
 .عملية تفصل فيها مكونات مخلوط بالتبخر والتكاثف

 الخصائص الفيزيائية لمادة

 الكثافة

 الذائبية 

 التقطير 

 المحلول

 لسبيكة ا

 المستحلب

 الغروي

 المخلوط

 المعلق

 الغازات 

 األجسام الصلبة

 السوائل

 الوزن

 الحجم 
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