
له كتلة ويشغل حيز من الفراغكل شيء : المادة 

ما يحتويه الجسم من مادة مقدار : الكتلة

مقدار الحيز الذي يشغله الجسم هو : الحجم 

الحديدية القدرة على جذب المواد :المغناطيسية 

.المواد تذوب والبعض ال يذوب بعض : التحلل في الماء 

.قوة دفع السائل أو الغاز على جسم ما هي : قابلة الطفو 

الكثافة/ الشكل / الطول / اللون : أيضا من الخواص 

.الوزن/ الصالبة   

الحالة الغازيةالحالة السائلةالحالة الصلبة

م ثابت والشكل ثابتالحج

جزيئات المادة متقاربة  

ومتراصة ومتماسكة  في 

.نمط محدد 
_ الجليد _ الرمل : مثل 

الحديد _ الخشب _ القطن 

تالحجم ثابت والشكل  غير ثاب

.تأخذ شكل الوعاء 
ك الجزيئات أقل ارتباطا  وتتحر

.  بحرية أكبر من الصلبة  

ب الحلي_ العصير _ الماء : مثل 
الشاي  _ القهوة 

بتالحجم غير ثابت والشكل  غير ثا

ة تكون متباعدة ومتطايرالجزيئات
دة عن تتحرك بحرية أكبر  وتكون بعي

.بعضها 

بخار الماء _ الغازات : مثل 

H2O  ___الماء

الماءدالجلي
بخار 

الماء

(( الماء من المواد التي تعطينا حاالت المواد الثالث )) 

:وزع حاالت المادة الخاصة بالماء بالشكل المناسب 

.....................هوالحالة الغازية_

.....................الحالة الصلبة هو
...................الحالة السائلة هو

.طبيعية أو من صنع االنسان : المادة تكون -

ا يمكن إعادة استخدام المادة أو أعادة تدويره: المادة استعماالت -

كل المواد لها كتلة : التشابه : ال تنسى 

متغير السائلة لها حجم ثابت وشكل. الصلبة لها حجم وشكل ثابت : االختالف 
.الغازية ليس لها حجم ثابت وال شكل ثابت . 
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, ل الطو: نستطيع قياس 

, االرتفاع , العرض 
, نالوز, الكثافة , الكتلة 

الحجم

كيف نقيس المادة ؟

العرض × الطول : مساحة المستطيل عدد المربعات التي تغطي السطح  :المساحة

االرتفاع  ×العرض × الطول :حجم جسم صلب  .عدد المكعبات التي تتناسب داخل جسم ماء :الحجم

.الحجم ÷ الكتلة = لكثافةا
.كتلة المادة في مساحة محددة :الكثافة 

يطفو الجسم عندما تكون كثافته أقل من السائل 
.أو الغاز الموضوع فيه 

وبينمقدار قوة الجاذبية بين جسم ما : الوزن 

.األرض كوكب 
بين األجسام  وكلما زادت الكتلة زادت الجاذبية كلما 

.كانت الجاذبية أكبر كان الوزن أكبر

.جذب أو سحب بين كل األجسام قوة : الجاذبية 

على األرض 1/6على القمر لجاذبيةا

كلما كانت الجزيئات 

ت قريبة من بعضها كان

أكثر كثافة وتغوص

كلما كانت الجزيئات 
متباعدة عن  بعضها 

فوكانت أقل كثافة وتط

ظمالمخبار المدرج لقياس حجم جسم غير منتستخدم ي

المسطرة

الشريط المتري 

أكواب القياس 

.الميزان 

المخبار المدرج 

حجم جسم لقياس 
منتظمغير 

يتم قياس الوزن 

الميزان المدرج باستخدام 
ووحدته نيوتن
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جسيم من المادة يتكون من أكثر من جسيم : لجزئا

ين مثل الماء يتكون من جسم. صغير واحد مرتبطين معا 
من الهيدروجين مرتبطان معا بجسيم من األوكسجين

جة الجليد مادة صلبة تحتفظ بشكلها عند ارتفاع در

ماء ويتحول لوعندما يذوب الجليد يفقد شكله الحرارة 
.غازسائل وعند التسخين أكثر يتحول الى بخار ماء ك

للكهرباء وهوالماء النقي غير موصل 

ألنهموصل للكهرباء الماء غير النقي , عازل 
.يحتوي على جسيمات مذابة 

خطر مزج الماء بالكهرباء       : فسر 

بنتكهربألن الماء يوصل الكهرباء 

تعتمد كثافة الماء على 

:عدة خصائص منها 

الكثافة\الكتلة \الشكل 

درجة 1من المادة بمقدار 1gمقدار الطاقة الالزمة لرفع درجة حرارة هي :الحرارة النوعية للماء 

في لمحيطات درجات الحرارة تنظم . سيلزية

ردة ستكون درجة حرارة المحيطات ساخنة جدا أثناء النهار با:لو كانت الحرارة النعية للماء أقل 

في الليل 

هو أكثرالماء السائل 
.حاالت الماء كثافة 

تتغير الحلة ولكن الكتلة ال تتغير


