
 أكمل الجدول بكتابة الرقم لتصنٌف ما ٌلً إلى تغٌرات فٌزٌائٌة وكٌمٌائٌة : السؤال األول 

 التغٌرات الفٌزٌائٌة التغٌرات الكٌمٌائٌة

 

----------------------------- 
 

------------------------------- 

 1حالنعمان بن مقرن للتعلٌم األساسً مدرسة 

 المعلمة موزة دروٌش الرئٌسً 

 (الفصل الدراسً الثالث ) مراجعة علوم للصف الثانً 

 (4)  (3)  (2)  (1) 

 (7 )  (6 )  (5) 

 تغٌر كٌمٌائً

 تغٌر فٌزٌائً

 :صل الصورة بما ٌناسبها : السؤال الثانً 

الوحدة 

9 



 اختر اإلجابة الصحٌحة : تابع السؤال الثانً 

.A ثنً الورقة 

.B حرق الورقة 

.C تمزٌق الورقة 
.D الكتابة على الورقة 

 أي من هذه األسالٌب قد تغٌر المادة إلى أخرى  -1

.A احتراق الفحم 

.Bصدأ الحدٌد 

.C تحول الماء إلى جلٌد 

.D اشتعال عود الثقاب 

 أي من هذه األسالٌب تغٌر فٌزٌائً  -2

.Aالبلل والجفاف 

.Bتغٌٌر شكل وحجم الورقة 

.C قطع المادة 

.D رؤٌة الضوء والشعور بالحرارة 

 مؤشرات على حدوث التغٌر الكٌمٌائً  -3
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 :  السؤال الثالث 

 (4)  (3)  (2)  (1) 

 (  تغٌر كٌمٌائً  –تغٌر فٌزٌائً ) امأل الفراغ بما ٌناسب :  السؤال الثالث 

 -----------------الصورة ؟ ما رقم التغٌر الفٌزٌائً الموجود فً 

 -----------------------ثنً الورقة والكتابة علٌها هً  -1

 وشمهٌمكنك رؤٌته  --------------تتسبب الحرارة فً تعرض البٌضة إلى تغٌر -2

 --------------------تغٌر حجم وشكل المادة هو تغٌر  -3

 -----------------------تتغٌر خصائص المادة وتصبح مادة من نوع جدٌد هً  -4

 الكٌمٌائًالتغٌر  السبب 

 فً االشتعال تتسبب الحرارة

 ببطء الصدأ هو تغٌر كٌمٌائً ٌحدث

 اكتب رقم الصورة فً المكان المناسب لها فً الجدول : السؤال الرابع 

 (2)  (1) 
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 ضع عالمة صح أو خطأ : السؤال الخامس 

 ( --------) تحول الماء إلى جلٌد تغٌر فٌزٌائً   -1

 ( ----------) ال ٌغٌر الماء والهواء من خصائص البالستٌك  -2

 (---------) فً التغٌر الكٌمٌائً ٌمكن إعادة المادة كما كانت  -3

 ( ---------) العصٌر تغٌر كٌمٌائً  -4

 ( ---------) من أمثلة التغٌر الفٌزٌائً طً الورقة وتمزٌقها  -5

 :  السؤال السادس 

 لدٌك قطع من الصلصال وقمت بتغٌٌر شكلها إلى كرة  -1

 هل تعتقد أن كتلة الصلصال تغٌرت بعد تحوٌلها إلى كرة ؟

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

على طبقٌن وتركنا                والشوكوالتهإذا قمنا بوضع الزبدة                  -2

 الطبقٌن معرضان لضوء الشمس 

 والشوكوالتهكٌف تغٌر حرارة الشمس فً الزبدة 

---------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 
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 ضع دائرة حول ما تمثله الصورة :  السؤال السابع  

(a االنصهار هو التغٌر من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة 

(bٌنصهر الذهب بدرجة حرارة أقل بكثٌر 

(c االنصهار هو التغٌر من الحالة السائلة إلى الصلبة 

 تكثف( تبخر                       ج ( انصهار                  ب ( أ 

 تبخر( انصهار                      ج ( تكثف                  ب ( أ 
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 ضع صواب أم خطأ: السؤال السابع 

 ٌتكثف بخار الماء عندما ٌبرد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

 التكثف هو التحول من الحالة الغازٌة للحالة السائلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 تكثف( تبخر                      ج ( انصهار                  ب ( أ 

الوحدة 
9 

 صل بما ٌناسب الصورة : السؤال الثامن 

 سائلتحوله إلى للثلج             الحرارة إضافة        غاز    إلى تحوله 



 :التاسع  السؤال 

كوب من الرمال لكأس آخر ¼ كوب من الملح لكأس من الماء وأضفت ¼ إذا أضفت 

 . من الماء ، وقمت بتقلٌب كالً من الخلٌطٌن بالملعقة 

 كٌف ٌختلف كالً من الخلٌطٌن عن بعضهما البعض ؟ اختر اإلجابة الصحٌحة ؟

.A  تذوب الرمال وٌبقى الملح فً قاع الكوب 

.B ٌذوب الملح وتبقى الرمال فً قاع الكوب 

.C تذوب الرمال وٌذوب الملح 

 

 اكتب صواب أم خطأ : العاشر السؤال 

ٌمكن عمل الخلٌط من اثنٌن أو أكثر من المواد الصلبة أو من المواد الصلبة . 1

 ________________والسائلة كلٌهما  

 ____________الورق المعجن هو خلٌط من الدقٌق والماء وورق الجرائد . 2

 __________ال ٌمكنك تغطٌة العناصر بالورق المعجن لعمل بعض األشٌاء . 3

عندما نقوم بلصق أشٌاء مختلفة ووضع قطع صلصال مع بعضها نقوم بعمل . 4

 _____________خلٌط 

 ______________المحلول هو خلٌط من السهل أن تقوم بفصله . 5
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 اكتب رقم الصورة فً الجدول المناسب : الحادي عشر  السؤال 

 خلٌط محلول

 

------------------------- 
 

--------------------------- 

 (5 ) 
 (4) 

 (3)  (2 )  (1) 

 (6) 

 :  الثانً عشر السؤال 

 :صل طرٌقة فصل المخالٌط بالصورة المناسبة لها 

 المرشحات 

 

 

فصل برادة الحدٌد 

 بالمغناطٌس 
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 :  الثالث عشر السؤال 

 كٌف ٌختلف محلول السكر والماء عن خلٌط الرمل والماء 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

---------------------------- 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

---------------------------- 

 :انظر إلى الصورة ثم أجب عن السؤال التالً 

 ما هً المخالٌط التً ٌصعب فصلها ؟

 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 
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 :  الرابع عشر السؤال 

 ضع دائرة على اإلجابة الصحٌحة 

 الورق المعجن هو خلٌط ( أ 

 الورق المعجن هو محلول( ب
 الورق المعجن هو خلٌط ومحلول ( ج

 أكمل الفراغ 

 

بعد ذوبان رجل الجلٌد ، الماء السائل سوف 
 ------------أو  --------ٌتحول إلى 

 صل ما ٌناسب 

 

 

 خلٌط 

 

 

 محلول
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 أكمل الجدول بكتابة الرقم لتصنٌف ما ٌلً إلى تغٌرات فٌزٌائٌة وكٌمٌائٌة : السؤال األول 

 التغٌرات الفٌزٌائٌة التغٌرات الكٌمٌائٌة

 

----------------------------- 
 

------------------------------- 

 (4)  (3)  (2)  (1) 

 (7)  (6 )  (5) 

 تغٌر كٌمٌائً

 تغٌر فٌزٌائً

 :صل الصورة بما ٌناسبها : السؤال الثانً 

 1حالنعمان بن مقرن للتعلٌم األساسً مدرسة 

 المعلمة موزة دروٌش الرئٌسً 

 (الفصل الدراسً الثالث ) مراجعة علوم للصف الثانً 
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 نموذج إجابة 

1-4-5-7 2- 3- 6   



 اختر اإلجابة الصحٌحة : تابع السؤال الثانً 

.A ثنً الورقة 

.B حرق الورقة 

.C تمزٌق الورقة 
.D الكتابة على الورقة 

 أي من هذه األسالٌب قد تغٌر الورقة  إلى مادة  أخرى  -1

.A احتراق الفحم 

.Bصدأ الحدٌد 

.C تحول الماء إلى جلٌد 

.D اشتعال عود الثقاب 

 أي من هذه األسالٌب تغٌر فٌزٌائً  -2

.Aالبلل والجفاف 

.Bتغٌر شكل وحجم المادة 

.C قطع المادة 

.D رؤٌة الضوء والشعور بالحرارة 

 مؤشرات على حدوث التغٌر الكٌمٌائً  -3

الوحدة 
9 

 نموذج إجابة 



 :  السؤال الثالث 

 (4) 
 (3)  (2)  (1) 

 (  تغٌر كٌمٌائً  –تغٌر فٌزٌائً ) امأل الفراغ بما ٌناسب :  السؤال الثالث 

 -----------------الصورة ؟ ما رقم التغٌر الفٌزٌائً الموجود فً 

 -----------------------ثنً الورقة والكتابة علٌها هً  -1

 وشمهٌمكنك رؤٌته  --------------تتسبب الحرارة فً تعرض البٌضة إلى تغٌر -2

 --------------------تغٌر حجم وشكل المادة هو تغٌر  -3

 ----------------------- تتغٌر خصائص المادة وتصبح مادة من نوع جدٌد  -4

 الكٌمٌائً التغٌر  السبب 

 فً االشتعال الحرارةتتسبب 

 ببطء هو تغٌر كٌمٌائً ٌحدثالصدأ 

 اكتب رقم الصورة فً المكان المناسب لها فً الجدول : السؤال الرابع 

 (2)  (1) 
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2 

2 

1 

 تغٌر فٌزٌائً

 تغٌر فٌزٌائً
 تغٌر كٌمٌائً 

 كٌمٌائً



 ضع عالمة صح أو خطأ : السؤال الخامس 

 ( --------) تحول الماء إلى جلٌد تغٌر فٌزٌائً   -1

 ( ----------) ال ٌغٌر الماء والهواء من خصائص البالستٌك  -2

 (---------) فً التغٌر الكٌمٌائً ٌمكن إعادة المادة كما كانت  -3

 ( ---------) العصٌر تغٌر كٌمٌائً  -4

 ( ---------) من أمثلة التغٌر الفٌزٌائً طً الورقة وتمزٌقها  -5

 :  السؤال السادس 

 لدٌك قطع من الصلصال وقمت بتغٌٌر شكلها إلى كرة  -1

 ؟هل تعتقد أن كتلة الصلصال تغٌرت بعد تحوٌلها إلى كرة 

 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

على طبقٌن وتركنا                والشوكوالتهإذا قمنا بوضع الزبدة                  -2

 الطبقٌن معرضان لضوء الشمس 

 والشوكوالتهكٌف تغٌر حرارة الشمس فً الزبدة 

---------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 
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 X 

  

 X 

  

 تظل كتلة الصلصال كما هً بغض النظر عن الشكل 

 تصبح لٌنة ، ستنصهر 

 نموذج إجابة 



 ضع دائرة حول ما تمثله الصورة :  السؤال السابع  

(a االنصهار هو التغٌر من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة 

(bٌنصهر الذهب بدرجة حرارة أقل بكثٌر 

(c االنصهار هو التغٌر من الحالة السائلة إلى الصلبة 

 تكثف( تبخر                       ج ( انصهار                  ب ( أ 

 تبخر( انصهار                      ج ( تكثف                  ب ( أ 
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 ضع صواب أم خطأ: السؤال السابع 

 ٌتكثف بخار الماء عندما ٌبرد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

 التكثف هو التحول من الحالة الغازٌة للحالة السائلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 تكثف( تبخر                      ج ( انصهار                  ب ( أ 

 صل بما ٌناسب الصورة : السؤال الثامن 

 سائلتحوله إلى للثلج             الحرارة إضافة        غاز    إلى تحوله 
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 نموذج إجابة 

 صواب
 صواب 



 :التاسع  السؤال 

كوب من الرمال لكأس آخر ¼ كوب من الملح لكأس من الماء وأضفت ¼ إذا أضفت 

 . من الماء ، وقمت بتقلٌب كالً من الخلٌطٌن بالملعقة 

 كٌف ٌختلف كالً من الخلٌطٌن عن بعضهما البعض ؟ اختر اإلجابة الصحٌحة ؟

.A  تذوب الرمال وٌبقى الملح فً قاع الكوب 

.B ٌذوب الملح وتبقى الرمال فً قاع الكوب 

.C تذوب الرمال وٌذوب الملح 

 

 اكتب صواب أم خطأ : العاشر السؤال 

ٌمكن عمل الخلٌط من اثنٌن أو أكثر من المواد الصلبة أو من المواد الصلبة . 1

 ________________والسائلة كلٌهما  

 ____________الورق المعجن هو خلٌط من الدقٌق والماء وورق الجرائد . 2

 __________ال ٌمكنك تغطٌة العناصر بالورق المعجن لعمل بعض األشٌاء . 3

عندما نقوم بلصق أشٌاء مختلفة ووضع قطع صلصال مع بعضها نقوم بعمل . 4

 _____________خلٌط 

 ______________المحلول هو خلٌط من السهل أن تقوم بفصله . 5

 صواب

 صواب
 خطأ

 صواب
 خطأ
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 اكتب رقم الصورة فً الجدول المناسب : الحادي عشر  السؤال 

 خلٌط محلول

 

------------------------- 
 

--------------------------- 

 (5 ) 
 (4) 

 (3)  (2 )  (1) 

 (6) 

 :  الثانً عشر السؤال 

 :صل طرٌقة فصل المخالٌط بالصورة المناسبة لها 

 المرشحات 

 

 

فصل برادة الحدٌد 

 بالمغناطٌس 

2-4-5-6 

 مالحظة  (األطباق عبارة عن خلٌط )  5

1-3-5 

 (الماء والصابون عبارة عن محلول )  5
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 :  الثالث عشر السؤال 

 كٌف ٌختلف محلول السكر والماء عن خلٌط الرمل والماء 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

---------------------------- 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

---------------------------- 

 :انظر إلى الصورة ثم أجب عن السؤال التالً 

 ما هً المخالٌط التً ٌصعب فصلها ؟

 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 
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 ٌختلط مع الماء تماماً 

 ٌمكن أن ٌتحلل
 ال ٌمكن فصله

 ال ٌختلط مع الماء تماماً 
 ٌمكن فصله بسهوله 

عصٌر الفاكهة مع 
 الحلٌب 



 :  الرابع عشر السؤال 

 ضع دائرة على اإلجابة الصحٌحة 

 الورق المعجن هو خلٌط ( أ 

 الورق المعجن هو محلول( ب
 الورق المعجن هو خلٌط ومحلول ( ج

 أكمل الفراغ 

 

بعد ذوبان رجل الجلٌد ، الماء السائل سوف 
 ------------أو  --------ٌتحول إلى 

 صل ما ٌناسب 

 

 

 خلٌط 

 

 

 محلول

الوحدة 
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 ٌتبخر غاز 


