
مجموعة اسئلة في موضوع المبنى الجسیمي من امتحانات متساف سابقة:

2004ד"תשסالغاز؟وكتلةلحجمسیحدثماذا,الحقنةكباسعلىبأصبعضغطنااذا.1
ستصغر الكتلة للغاز , غیر أن حجمھ یبقى لن یتغیر.1
ستكبر كتلة الغاز , غیر أن حجمھ ال یتغیر..2
لن تتغیر كتلة الغاز, غیر أن حجمھ سیصغر.3

2004ד"תשסالجسیمات.بنظریةتتعلقجملاربعأمامك.2

بجانب كل جملة , اذكر اذا كان ما ورد فیھا ھو صحیح أو غیر صحیح
صحیح  \ غیر صحیح..........لجسیمات جمیع الغازات سرعة بقبقة متطابقة.1
في المنطقة العلیا من وجھ السائل یجد دائماً انتقال جسیمات.2

صحیح  \ غیر صحیح....................................من السائل الى الھواء
تغیرات في درة الحرارة ئؤثر على حجم.3

صحیح  \ غیر صحیح.............................................المواد الصلبة
بقبقة السوائل أسرع.4

صحیح   \  غیر صحیح.....................................من بقبقة السوائل

في التجربة التي امامك, تم وصل بالون مطاطي بفتحة قنینة ( كما ھو مبین في الرسم).3
2004ד"תשסالبالون.فأنتفخلھب,بواسطةالقنینةفيالھواءتسخینتمذلكبعد

امامك اربع رسمات . أي منھا یصف الھواء على أفضل وجھ,
بعد أن أنتفخ البالون

2004ד"תשסالھواء؟جسیماتبینیوجدماذا.4
ھواء                         ج. جسیمات أخرى.1
فراغ                          د. أكسجین.2



اذا سكبنا ماء داخل كأس, سیأخذ الماء شكل الكأس. الشيء نفسھ سیحدث اذا سكبنا.5
ד"תשסمسحوق سكر داخل الكأس. ھل ھذا یعني ان المادتین ھما نوعان من السوائل؟

2004
كال, الماء ھو السائل الوحید الذي یغیر شكلھ تبعاً لشكل الوعاء الذي یتواجد فیھ..1
كال, المسحوق ھو مادة صلبة, وقد أخذت شكل الكأس ألنھا مركبة من حبات صغیرة.2

جداً یفصل بینھا ھواء.
نعم, كل مادة تغي شكلھا یبعاً لالناء الذي تتواجد فیھ فھي بالضرورة سائل..3
نعم, في كل من المسحوق والماء ال یمكن رؤیة الجسیم الواحد, ولذلك فكالھما سائل..4

2004ד"תשסمادة:لجسیماتصفاتثالثامامك.6

بجانب كل واحدة من الصفات , اذكر اذا كانت الصفة تختلف في المادة بالحالة الصلبة عنھا
في في نفس المادة في الحالة الغازیة.

شكل ترتیب الجسیمات.......................یختلف  \ ال یختلف.1
كثافة الجسیمات ............................یختلف  \ ال یختلف.2
الفراغ بین الجسیمات ....................یختلف  \ ال یختلف.3

أمامك خمسة أقوال تتعلق بالمبنى الجسیمي للمادة. قسم من ھذه االقوال فقط صحیح..7
ה"תשסالى جانب كل واحد من ھذه القوال أذكر اذا كان القول صحیحاً أم غیر صحیح.

2005
عندما تتحول المادة الموجودة في اناء مغلق من الحالة السائلة الى الحالة الغازیة:

قوى الجذب بین الجسیمات تتغّیر......................صحیح  \   غیر صحیح.1
كتلة الجسیمات تتغّیر ...................................صحیح  \  غیر صحیح.2
المسافة بین الجسیمات تتغّیر ......................... صحیح  \   غیر صحیح.3
حجم المادة یتغّیر....................................... صحیح  \   غیر صحیح.4
حجم كل جسیم یتغیر .................................. صحیح  \   غیر صحیح.5



2005ה"תשסمواد:لعدةانصھارحرارةدرجاتمسجلةأمامكالذيالجدولفي.8

تغییریتممادةایةالجدول.فيالتيالموادمنواحدةكلمنغرامات10سخنااذا
مبناھا الجسیمي المنتظم أوالً؟ ..............................

علل......................................................................................

أُعِطّي طالب كأسان وكیسا شاي. مأل الطالب احدى الكأسین بماء ساخن جداً وغمسوا.9
كیس الشاي فیھ. ومألوا الكأس الثانیة بماء بدرجة حرارة الغرفة وغمسوا فیھ ایضأ كیس

الشاي الثاني. وضع الطالب الكأسین على الطاولة دون أن یحركوا السائل الذي
2005ה"תשסبداخلھما.

العملیة التي حدثت في الكأسین بعد غمس كیس الشاي في الماء تسمى.............1

في أي الكأسین تغیر لون السائل بسرعة أكبر؟ علل.2
.............................................................................

في الرسم التوضیحي التالي  توجد قنینتان.10
تحتوي القنینة أ على الھواء بینما القنینة ب مفرغة من الھواء(فاكوم)

ُیدخل الى القنینتین بواسطة حقنة ( ابرة كمیة متشابھة من
غاز الكلور .



2005ה"תשס.أكبربسرعةالكلورغازینتشرالقنینتینمنأيفي

في كیس محكم االغالق ومرن جداً توجد كمیة صغیرة من األستون السائل, والذي.11
ھو سائل یتطایر بسرعة. ُوضع الكیس داخل ماء ساخن, ماذا سیحدث بعد مرور وقت

2006ו"תשסقصیر؟
یكبر حجم الكیس. ألن جسیمات األستون ستنتفخ.1
یكبر حجم الكیس, ألن جسیمات األستون ستبتعد عن بعضھا البعض.2
لن یتغیر حجم الكیس, ألن جسیمات األستون لن تتغیر.3
لن یتغیر حجم الكیس, ألنھ لن یضاف الى الكیس جسیمات استون أخرى.4

2006ו"תשס؟مسحوقالىوتحولھاصلبةمادةكتلةنطحنعندمایحدثماذا.12
تتحول المادة الى سائل.1
تتغیر صفات جسیمات المادة.2
یتغیر حجم جسیمات المادة.3
تبقى المادة صلبة.4

بالرسماستعنBوAجسیماتبینیوجدماذا.13
2006ו"תשסالتالي:التوضیحي

ھواء      ج. المزید من الجسیمات.1
فراغ        د. اوكسجین.2

ُسِحب جزء من الھواء الموجود في قنینة مغلق..14
ماذا سیحدث لجسیمات الھواء التي تبقى في

2006ו"תשסالقنینة؟
تجمع الجسیمات في الجزء السفلي من القنینة.1
تتجمع الجسیمات في الجزء العلوي من القنینة.2
تنتشر الجسیمات في كل حجم القنینة.3
تتركز الجسیمات بجانب جدار القنینة.4

في الرسم الذي أمامك یظھر اناء مقسوم بواسطة فاصل یمكن اخراجھ. على جانبي.15
الفاصل سكبوا سائلین مختلفین

. في الجھة األولى سكبوا ماًء وفي الجھة االخرى سكبوا



عصیر توت. أخرجوا الفاصل بعد بضع دقائق , أصلح لون السائل كلھ أحمر.

2006ו"תשסللمادةالجسیميالنموذجبواسطةالظاھرةھذهاشرح

مامك رسم بیاني یصف سرعة حركة الجسیمات لغاز األكسجین والتي قیست في.16
2006ו"תשסتلیھ.التياألسئلةعنأجبثمالبیانيالرسمتمعنمختلفة.حرارةدرجات

الثانیة؟فيمترا550ًھيالجسیماتحركةسرعةحرارةدرجةأيفي.1

ماذا تستنج من الرسم البیاني حول العالقة بین درجة الحرارة وبین سرعة حركة.2
الجسیمات لغاز األكسجین؟

اُذكر ظاھرة من الحیاة الیومّیة یمكن تفسیرھا بواسطة الّنموذج الجسیمّي للغاز..17
2007ז"תשסالّظاھرة.ھذهِاشرح

الّظاھرة:
________________________________________________

َشْرح الّظاھرة بواسطة الّنموذج الجسیمّي للغاز:
_________________________________________________________________________________



من انتشار جسیمات عصیر الّتوت األحمرأسرعلماذا انتشار جسیمات العطر في الھواء.18
2007ז"תשסالحرارة.)درجةنفسفيموجودان(كالھماالماء؟في

ِاشرح ھذه الّظاھرة بواسطة المبنى الجسیمّي للماّدة.

ח"תשסفي درجة حرارة الغرفة؟يُّ ماّدة من المواّد الّتالیة ھي األْسَھل لالنضغاطأ.19
2008

1لّرصاصا
2الماء
3النیتروجین
4الّنفط

ب. لماذا ُتْعَتبر الماّدة التي أَشْرَت إلیھا في الّسؤال الّسابق قابلة لالنضغاط بسھولة؟
.أو ُجَزیئات)ِاْسَتْعِمل في إجابتك المصطلحات: ُجَسْیمات أو ذّرات(

2008ח"תשס:الّتالیةالّتجربةْجِرَیت.20
َصّبوا في كأَسْین متماثلَتْین (الكأس "أ" و الكأس "ب") ُكحوالً بنفس الَحْجم.

وأَْدَخلوا إلى كل كأس ُحَبْیَبة یود (مادة كیماویة) بنفس الَحْجم.
.C°10كانت"أ"الكأسفيالُكحولحرارةدرجة
.C°30كانت"ب"الكأسفيالُكحولحرارةدرجة

لم َیخلِطوا الُكحول ولم یحّركوا الكؤوس.

َبْعَد دقیقَتْین، لوِحَظ أن الُكحول في إحدى الكأَسْین تلّون بلون أْغَمق من الُكحول في الكأس
الّثانیة.

ماذا ُتَسّمى عملیة انتشار اللّون داخلأ.
الُكحول؟



ن الُكحول بلون أْغَمق؟ ِاْشَرح إجابتكب. في أّي كأس، الكأس "أ" أم الكأس "ب"، َتَلوَّ
بحسب المبنى الُجَسْیمّي للماّدة.

الّسائل الذي حصلوا علیھ في الكأَسْین ھو:ج.
1الیود.ھوالُمذیبفیھَمْحلول
2الُكحول.ھوالُمذیبفیھَمْحلول
3الماء.ھوالُمذیبفیھَمْحلول
4والُكحول.الیودھماالُمذیبانفیھَمْحلول

حرارة َغَلیان األسیتون ھي أسیتون ھو ماّدة سائلة، شّفافة وقابلة لالشتعال. َدَرجةال .21
C°56.5.یمأللم(األسیتونقّنینةفياألسیتونمنُمَكعَّبسم100طالّبَوَضع

القّنینة)، سّدوا القنینة بإحكام بَسّدادة ووضعوا قاع القّنینة في وعاء یحتوي على ماٍء ساخٍن
لُمَعّیٍن,وقٍتَبْعد.C°90حرارتھدرجة תשס"חغاز.إلىالّسائلاألسیتونَتحوَّ

2008

22.

ل إلى غاز؟ ماذا َحَدث لكتلة األسیتون بعد أن َتَحوَّ

1َصُغَرتاألسیتونكتلة
2َتَتغیَّر.لماألسیتونكتلة



3َكُبَرت.األسیتونكتلة
4األسیتون.لكتلةحدثماذاَنْعرفأنُیْمكنالالمْعَطیات،علىبناًء

ل حركُة ُجَسْیماِتِھ ضغًطا متساوًیا على.23 عندما یكون الغاز موجوًدا في إناء ُمْغَلق، ُتَشغِّ
جمیع جدران اإلناء.

ل إلیھ من ھذه الّظاھرة فیما یتعلّق حركةباّتجاهما ھو االستنتاج الذي ُیْمِكن التَّوصُّ
2008תשס"חالغاز؟ُجَسْیمات

_______________________________________________________

_______________________________________________________

ِاْشَرح كیف یؤّثر االرتفاع في درجة الحرارة على عملّیة انتشار غاز في غاز آخر..24
2010ע"תש.ُجَسْیماتالمصطلحإجابتكفياْسَتْعمل

2010ע"תשالغازّیة)؟الّسائلة،(الّصلبة،حاالتھاكّلفيالماّدةُیَمیِّزالّذيما.25

1ثابًتا.یبقىالماّدةَحْجم
2ثابًتا.یبقىالماّدةُجَسْیماتبینالُبْعد
3ھواء.یوجدالماّدةُجَسْیماتَبْیَن
4دائمة.حركةفيموجودةالماّدةُجَسْیمات

َنَقَل طالب غاًزا من محقن صغیر (المحقن "أ") إلى محقن أكبر وفارغ من أّي ماّدة.26
2010ע"תשالّتوضیحّي.الّرسمفيَیْظَھركما"ب")،(المحقن

انتقال الغاز من المحقن "أ" إلى المحقن "ب" أّثر على:

1الغازُجَسْیماتعدد.
2الغازُجَسْیماتكتلة.
3الغازُجَسْیماتبینالُبْعد.
4الغازُجَسْیماتنوع.

صبغةمنقطرات10أضافواالماءمن3سم200علىیحتويزجاجّيوعاءداخلإلى.27
2011א"תשעاألخضر.باللّونالماءُصِبَغقصیروقتخاللخضراء.طعام



ما الذي سّبب اختالط الماء والسائل األخضر مع بعضھما؟أ.
.ُجَسْیماتاستعِمْل في إجابتك المصطلح

تتأّثر سرعة اختالط السائَلْین بدرجة الحرارة. اخَتِر الرسم البیانّي الذي َیِصفب.
ھذا التأثیر.

א"תשע.الكلور.غازمن3سم2داخلِِھإلىوَحَقنبسّدادةمغَلًقامخروطّیًادورًقاعالٌِمأخذ.28
2011

الكلور الذي ُحِقن في الدورقلكتلةما الذي حدثأ.
المخروطّي؟



1َكُبرت
2َصُغرت
3تتغّیرلم
4نعرفأْنُیْمِكُنناال

المخروطّي؟التي ُحِقنت في الدورقلُجَسْیمات الكلورما الذي حدثب.

1الدورقَحیِّزكّلفياْنَتَشَرت.
2الدورققعرفيَرَسَبت.
3الدورقفتحةبجانبَتَجّمَعت.
4الدورق.مركزفيَتراَكَمت

الھواء.فيموجودتانماّدتانھما)2CO(الكربونأوكسیدوثاني)2N(النیتروجین.29
2011א"תשעالماّدَتْین؟.لھاَتْینالُجَسْیمّيالمبنىفيالمشتَركالشيءھوما

1ثابتمبنىفيُمرتَّبةالُجَسْیمات.
2للتقلیص.قابلالُجَسْیماتبینالُبْعد
3ا.َقِوّیةالُجَسْیماتبینالجذبقوى جّدً
4البعض.بعِضھافوقتنزلقالُجَسْیمات

2012ב"תשעُجَسْیماتھ؟حركةسرعةازدادتإذالسائلسیحدثماذا.30

1تدریجّیًا.یتبّخرسوف
2تدریجّیًا.یتكاثفسوف
3تدریجّیًا.یتصلَّبسوف
4تدریجّیًا.یذوبسوف

أغلقت معلّمة بإحكام، بواسطة سّدادة، علبة َتَنك ملیئة بالھواء ثّم سّخنت ھذه العلبة..31
بعد مرور عّدة دقائق انفجرت العلبة. اشرح السبب.

2012ב"תשע.)ُجَسْیماتالمصطلحإجابتكفياستعِمْل(



إذا َوَضْعنا ملعقة سّكر داخل كأس فیھا ماء، فإّن السّكر سیذوب في الماء..32
2013תשע"גالسّكر؟َذَوبانعملّیةُنْبِطئأنُیْمِكنكیف

.النموذج الُجَسْیمّي للماّدةاشرْح إجابتك باالعتماد على
_________________________________________________

________________________________________________

وأدخلت إلیھ وعاًء زجاجّیًا صغیًراأجرت لینا تجربة في المختبر. أخذت دورًقا فیھ ھواء،.33
مفتوًحا وملیًئا بسائل لونھ ُبّنّي. أغلقت لینا الدورق بسّدادة (انظر الرسم التوضیحّي).

ر لالبّنّيالسائلتبخَّ تتغّیرلموC°22كانتالغرفةحرارةدرجةبّنّي.لونھغازإلىوتحوَّ
2014ד"תשע.التجربةخالل

أین سُیرى الغاز البّنّي بعد عّدة ساعات؟.أ

1الدورقفتحةمنبالقربباألخّص
2فقطالصغیرالزجاجّيالوعاءداخل
3الدورقأنحاءجمیعفي
4فقطالدورققعرفي

أرادت لینا إجراء تجربة أخرى مشابھة.ب
للتجربة األولى، ولكن ھذه المّرة باستعمال دورق

من الھواء. خّططت لینا أن تكون جمیعفارغمطابق
الظروف األخرى في التجربة الثانیة مطابقة للظروف التي كانت في التجربة األولى.
اّدعت لینا بأّن وتیرة انتشار الغاز البّنّي في الدورق في التجربة الثانیة ستكون أسرع.

ھل اّدعاء لینا صحیح؟

.النموذج الُجَسْیمّياْشَرْح إجابتك بحسب
.ُجَسْیماتاْسَتْعِمْل في شرحك المصطلح

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



أدخلت معلّمة عّدة َقَطرات من األثیر إلى كیس نایلون ثّم أغلقتھ جّیًدا. بعد ذلك، َوَضَعت.34
ر السائل الذي في الكیس، وانتفخ المعلّمة الكیس في ماء ساخن. خالل بضع ثواٍن َتَبخَّ

الكیس كثیًرا.
2014ד"תשעالكیس؟انتفخلماذا

1السائل.األثیركتلةمنأكبرنتجالذيالغازكتلةألّن
2السائل.األثیرحجممنأكبرنتجالذيالغازحجمألّن
3السائل.األثیركثافةمنأكبرنتجالذيالغازكثافةألّن
4السائل.األثیرُجَسْیماتمنأكبرنتجالذيالغازُجَسْیماتألّن

35.ً أمامك ثالثة صنادیق متطابقة في الحجم وُمغَلقة بغطاء. الصنادیق ملیئة ُكلِّّیا
ד"תשע(انظر الرسم التوضیحّي).، لكن في كّل صندوق حالة الماّدة مختلفةالماّدةبنفس

2014

عدد من ُجَسْیمات الماّدة؟أكبرفي أّي صندوق یوجد

.النموذج الُجَسْیمّياْشَرْح إجابتك بحسب

_________________________________________________
_________________________________________________

لَِنْفَتِرض أّنھ بإمكاننا أن نرى ُجَسْیمات ُمْنَفِردة لماّدة معّینة في الحاالت الثالث لھذه الماّدة:.36
الصلبة، السائلة والغازّیة.

أمامك أربع إمكانّیات َتِصف ِكَبر ُجَسْیم واحد من ھذه الماّدة في كّل حالة من الحاالت
الثالث لھذه الماّدة.

2015ה"תשעالصحیحة؟اإلمكانّیةھيما



ْنك) لھما كتلة.37 َبْین من الخارصین (الزِّ أَْجَرت حنین تجربًة: أَخَذت وعاَءْین متماثَلْین ومكعَّ
ب إلى وعاٍء ُمْنَفِصل وأْغَلَقت الوعاَءْین. متساویة. أَْدَخَلت حنین كّل مكعَّ

ن حنین ب الذي في داخلھ إلى سائل. لم ُتسخِّ ل المكعَّ َنت حنین أحد الوعاَءْین حّتى تحوَّ سخَّ
الوعاء اآلخر، والمكّعب الذي فیھ بقي في الحالة الصلبة.

2015ה"תשעُمتواِزَنـتان.الكّفَتْینأّنَفَرأَتالمیزانكّفَتيعلىالوعاَءْینحنینَوَضَعت

ماذا كان ھدف التجربة التي أَْجَرْتھا حنین؟أ.
______________________________________________________

ب الخارصین الذي في الحالة الصلبة وتحویلھ إلى سائل، َحَدَثتب. عند تسخین مكعَّ
بعض التغیُّرات في المبنى الـُجَسْیمّي للخارصین.

َرْین من ھذه التغیُّرات، واْسَتْعِمل المصطلح .ُجَسْیماتاكتْب تغیُّ
______________________________________________________
______________________________________________________

____________

َفَتَحت حنین قّنینة ِعْطر في غرفة مغلقة، فتطایر العطر في الھواء. بعد عّدة دقائق، كان من.38
.الُمْمِكن أن نشّم رائحة العطر في كّل أنحاء الغرفة

2016ו"תשעالغرفة؟فيالعطررائحةانتشارسببھوماأ.

1كلّھا.الغرفةفياالنتشارإلىالعطرُجَسْیماتُمیول

2الھواء.ُجَسْیماتبینالعطرُجَسْیماتِاختالط

3الھواء.ُجَسْیماتبواسطةالعطرُجَسْیماتَنْقل



4العطر.لُِجَسْیماتالذاتّیةالحركة

.ُجَسْیماتالمصطلحواستعملاختیاركِاْشَرح.2
_________________________________________________________

_______

لو كان بإمكان حنین أن تفتح قّنینة العطر في غرفة مغلقة ُمْفَرغة من الھواء (في حالة.39
2016ו"תשעالعطر؟رائحةانتشارسرعةعلىسیؤثِّراألمركانفكیففراغ)،

1إطالًقا.تنتشرلنالعطررائحة

2أقّل.بسرعةستنتشرالعطررائحةكانت

3أكبر.بسرعةستنتشرالعطررائحةكانت

4السرعة.بنفسستنتشرالعطررائحةكانت

َنت الكأس قلیًال، فتحّوَلْت.40 َوَضَعت المعلّمة ُحَبْیبات یود في كأس وغّطت الكأس بغطاء. َسخَّ
ُحَبْیبات الیود إلى غاز لونھ بنفسجّي، وانتشر الغاز في الكأس.

2017ז"תשעالكأس؟داخلفيالموجودةالھواءلُجَسْیماتالوقتنفسفيحدثماذا

1الكأس.مناختفْت

2الكأس.قعرفيرسبْت

3الیود.ُجَسْیماتبینانتشرْت

4جدیدة.ماّدةوأنتجْتالیودمعتفاعلْت



41.
.2والوعاء1الوعاءُمغَلقان:وعاءانأمامكالذيالتوضیحّيالرسمفي.42

حنفّیةفیھأنبوببواسطةباآلخرالواحدموصوالنالوعاءانبالغاز.مليء2والوعاءفارغ1الوعاء
ُمغَلقة.

إلىیتسّربولن1الوعاءإلى2الوعاءمنالغازفسینتشرالحنفّیة،فتحناإذا
2018תשע"חالخارج..

الحنفّیة؟الغاز إذا فتحنالحجمالغاز ولكتلةماذا سیحدث

1cأیًضا.سیكبرالغازوحجمستكبر،الغازكتلة

2cأیًضا.یتغّیرلنالغازوحجمتتغّیر،لنالغازكتلة

3cسیكبر.الغازحجملكّنتتغّیر،لنالغازكتلة

4cیتغّیر.لنالغازحجملكّنستكبر،الغازكتلة

زجاجّیة وَوَضع بالوًنا على فّوھةجرى المعلِّم تجربة في الصّف: أخذ المعلِّم ثالث قناٍنأ.43

كّل

قّنینة منھا. ثّم َوَضع كّل قّنینة في وعاء فیھ ماء بدرجة حرارة مختلفة. باقي ظروف

التجربة كانت

متماثلة. بعد عّدة دقائق، اْنَتَفَخت البالونات كما ھو ُمبیَّن في الرسم التوضیحّي الذي



2020:תש"פأمامك

التجربة؟فيالمؤثِّرالعاملكانماذا.1أ.

التجربة؟فيالمتأثِّرالعاملكانماذا.2

ِاشرح نتائج التجربة بحسب المبنى الُجَسْیمّي.ب.

مّدة تسخین جسمیصف الرسمان البیانّیان اللّذان أمامك العالقة بین.44
مصنوع من الحدید وبین ُمَمیِّزات ُجَسْیمات الحدید المبنّي منھا ھذا الجسم.

الُمَمیِّزات مكتوبة بجانب المحور العمودّي في كّل رسم بیانّي.

أَِشر إلى الُمَمیِّز المالئم بجانب المحور العمودّي في كّل رسم بیانّي.





2011عتودا



תשע"ב2012غتودا



1.

תשע"ג2013عتودا

فضاء الغرفة حتى یشمھا. أخذ اس باسل الزمن الذي یستغرق لرائحة عطر االنتشار فيق .1

باسل قّنینتین متشابھتین من العطر. تّم حفظ كلّ قنینة عطر قبل فتحھا بدرجات حرارة

بدرجةُحفظت"ب"والقنینة)C°25(الغرفةحرارةبدرجةُحفظت"أ"القنینةمختلفة:

).C°4(حرارة

أحیطوا بدائرة اإلجابة الصحیحة: أ.

شموحتىالقنینةفتحلحظةمنذ)C°25(الغرفةحرارةبدرجةحفظھتّمالذيالعطرانتشارزمن

الرائحة, یكون

).C°4(حرارةبدرجةحفظھتّمالذيالعطرانتشارزمنلمساٍو/منأطول/منأقصر

فّسروا اختیاركم بواسطة المبنى الجسیمّي للمادة.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________________________________________________
____________________________

أكملوا: ب.

المتأّثروالعاملھو_______________المؤّثرالعاملباسلأجراھاالتيالتجربةفي

ھو___________

اذكروا عاملین اضافیین یجب حفظھما ثابتین أثناء ھذه التجربة. ج.



1._______________________________

2._______________________________

نفسمنومصنوعةالحجمفيمتشابھةمغلقة،أوعیةاربعةأمامكمالتياألشكالتعِرض:2س

°Cحرارةبدرجةالغازنوعنفسیوجدوعاءكلّفيالصلبة.المادة 25.

في أي من األوعیة األربعة یوجد أكبر ضغط غاز؟

أ.الوعاء.1

ب.الوعاء.2

ج.الوعاء.3

د.الوعاء.4

فّسروا اختیاركم بواسطة المبنى الجسیمّي للمادة.

_________________________________________________________



درجةقاسواالتسخینأثناءدقیقةكلّفيدقائق.7لمّدةالشمعمنصلبةكتلةتالمیذسّخن.3س
الحرارة وسّجلوھا في الجدول التالي.

درجة حرارة الشمع أثناء التسخین

زمن القیاس

(دقائق)

درجات الحرارة

°)C-مئویة(درجة

037

143

249

355

455

555

660

767

شمع بالحالة السائلة؟في أي فترة زمنّیة أثناء التسخین یمكن إیجاد أ.

من بدایة التجربة وحّتى نھایتھا..1

دقائق.5حتىدقائق3منابتداء.2

دقائق.7حتىدقائق3منابتداء.3

دقائق.7حتىدقائق6منابتداء.4



الشمعبتسخیناالستمرارمنبالرغمانھنرى،5الدقیقةحتى3الدقیقةبینالقیاساتفي ب.

درجة الحرارة لم ترتفع.

كیف یمكن تفسیر ذلك بواسطة المبنى الجسیمي للمادة؟

سرعتھا.معدلولزیادةالجسیماتلتسخینالحراریةالطاقةأّدت.1

معدلمنتزیدولمالجسیماتبینالتجاذبقوىإلضعافالحراریةالطاقةأّدت.2

سرعتھا.

سرعتھا.معدلمنتزیدولمالصلبالشمعجسیماتلتكسیرالحراریةالطاقةأّدت.3

سرعتھا.معدلولزیادةالجسیماتبینالتجاذبقوىإلضعافالحراریةالطاقةأّدت.4

)2019مثمار(:9السؤال

أّیام،8مدارعلىمختلفة.أماكنفياألمطاركّمّیاتبینیقارنوالكيبحًثاالتالمیذمنمجموعةأَْجَرت
ًجا وأجرى قیاًسا كّل یوَمْین. أَْجَرت سناء القیاس األّول وأبقت وضع كّل تلمیذ في ساحة بیتھ مخباًرا ُمدرَّ

ج مع الماء في الساحة لُمواَصلة القیاسات. في القیاس الثاني، بعد ْین دون سقوطالمخبار الُمدرَّ یوَمْین حارَّ
، اكتشفت سناء أّن حجم الماء قد تغّیر.أمطار

نتائج القیاسات معروضة في الرسم التوضیحّي الذي أمامك



جحجم الماء في المخباربحسب الرسم التوضیحّي، صف التغیُّر الذي طرأ علىأ. (اُكتب رقًما +الُمدرَّ
وحدة قیاس)؟

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________

ج؟ ____________ب. ما ھو اسم العملّیة التي أّدت إلى التغیُّر في حجم الماء في المخبار الُمدرَّ
ج في أعقاب العملّیة؟ ما ھي التغیُّرات التي طرأت على ُممیِّزات الُجَسْیمات الماء في المخبار الُمدرَّ

أَِشر في الجدول التالي:

َوْصف التغیُّرات (أَِشر بوضع دائرة)ُمَمیِّزات ُجَسْیمات الماء

ازداد / قّل / لم یتغّیرعدد الُجَسْیمات

ازدادت / قلّت / لم تتغّیرالمسافة بین الُجَسْیمات

ازدادت / َضُعَفت / لم تتغّیرقوى الجذب بین الُجَسْیمات

بأّن الُمسبِّب لھا ھو ارتفاع في درجة حرارة الھواء.ناقش التالمیذ العملّیة التي حدثت وطرحوا فرضّیةج.
.لمّدة یوَمْینالعملّیةإجراء تجربة لفحص تأثیر درجة الحرارة علىاقترح كریم

جة تحتوي علىأخذ التالمیذ ثالث أنابیب جاختبار ُمدرَّ نفس حجم الماء، ووضعوا كّل انبوب اختبار ُمدرَّ
جاختبارانبوبالتالي:التفصیلبحسبوذلكالحرارةدرجةحیثمنمختلفةبیئةفي بیئةفي1الُمدرَّ

جاختبارانبوباماC150فیھاالحرارةدرجة اما,C250فیھاالحرارةدرجةبیئةالىنقل2الُمدرَّ
جاختبارانبوب .C350فیھاالحرارةدرجةبیئةالىنقل3الُمدرَّ

َخمِّن، ماذا ستكون نتائج التجربة:
جالمخبارفيالصحیحة:اإلجابةإلىَِشرأ- الماءلحجممماثًال/أصغر/أكبرسیكونالماءحجم2الُمدرَّ

جالمخبارفي .3الُمدرَّ

- ِاشرح اّدعاءك
__________________________________________________________

__________________________________________________________



)2019مثمار(:10السؤال

وُمحَكمةزار تالمیذ متحف العلوم، وأَْجروا ھناك تجربة على البالونات. َنَفخ التالمیذ ثالثة بالونات ُمتماِثلة
إلى حجم متماثل. بالون واحد بقي في درجة حرارة. استعمل التالمیذ نفس الغاز ونفخوا البالوناتاإلغالق
.5oCو80oCمختلفة:فیھماالحرارةدرجةبیئَتْینإلىُنِقالاآلخرانوالبالونان،25oCأْيالغرفة،

شاھد التالمیذ التغیُّرات التي طرأت على البالونات بعد مرور ساعَتْین – اُنظر الرسم التوضیحّي الذي أمامك:

ساعَتْینوبعدالتجربةبدایةفيالبالوناتحجمیصف:9رقمالتوضیحّيالرسم

ما ھو التغیُّر الذي طرأ على حجم الغاز في كّل واحد من البالونات؟ اُكتب  الجواب في العمود.1
ل درجة الحرارة األوسط من الجدول. وبحسب ذلك، اسَتْنِتج في أّي درجة حرارة كان كّل بالون. َسجِّ

في العمود األیسر:
حجم الغاز في البالونرقم البالون

(اكتب: َكُبر / َصُغر / لم یتغّیر)
درجة الحرارة التي تواجد بھا البالون

80oC(اُكتب: / 25oC /5oC(

1

2

3

للغاز في البالونات الثالث بعد أنتصف ُممیِّزات المبنى الُجَسْیمّيأمامك ثالث رسوم توضیحّیة.2
كانت في درجات حرارة مختلفة.

بدائرة النموذج الصحیحأَِحط- أي من بین النماذج یمّثل التغیُّر الذي حدث داخل البالونات؟



-

ق إلى ُممیِّزات الُجَسْیمات. ِاشرح اختیارك، مع التطرُّ
________________________________________________________

________________________________________________________

مروروبعدالتجربةبدایةقبلكتلتھقاسوا،3رقمالبالونكتلةعلىتغیُّرطرأإذاالتالمیذیفحصلكيج.
ساعتین من بدایتھا .

خّمن، ھل طرأ تغیُّر على كتلة البالون؟    نعم  /  ال.-
فسراّدعاءك بواسطة مبدأ علمّي مالئم: _______________________________-

________________________________________________________

ُمحَكميبعد ذلك، أجرى مرشد المتحف مشاھدة (عرض)  في موضوع صفات الغازات. أخذ المرشد بالوَنْین
وأدخلھما إلى وعاء تبرید مع النیتروجین السائل وذلك، فیھما غازان مختلفان. ربط المرشد البالوَنْیناإلغالق
.-oC196حرارةبدرجة

بعد عّدة دقائق، فحص التالمیذ حالة الماّدة التي داخل البالوَنْین وحصلوا على النتائج التالیة:

اسم الماّدة التي في
البالون

حالة الماّدة التي في البالون

سائلاألوكسجین

غازالھیلیوم

أَكِمل الفقرة التالیة بحسب النتائج التي حصلوا علیھا:د.
تبرید األوكسجین َسبَّب عملّیة _________، أْي، تغیُّر حالة الماّدة من الحالة _______ إلى الحالة

_________، بینما حالة الماّدة للھیلیوم لم تتغّیر. ِمن ھنا ُیمِكن أن نستنتج أّن للھیلیوم درجة

_________ أقلّ من  التي لألوكسجین.

)11مثمار(سائل.إلىفیتحّولمغلقوعاءفيغازاَنبّرد●



أي من الجمل التالیة تصف ما یحدث في أعقاب عملیة تكاثف الغاز

أ- عدد وكتلة الجسیمات لم یتغیرا  وقلت األبعاد بین الجسیمات .

ب- عدد وكتلة الجسیمات لم یتغیرا  وزادت األبعاد بین الجسیمات .

ج- عدد الجسیمات لم یتغیر ، كتلة الجسیمات كبرت ، وقلت األبعاد بین الجسیمات

د- عدد الجسیمات ، كتلة الجسیمات  واألبعاد بین الجسیمات لم تتغیر.


