
  

 

   الفيزياء و الكيمياء
 

محمدذعمتري:ذ األستاذذ ذذذذذذذذثتنويذإعد ديولى لسنةذ ا 
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذ

  لدرسذ لختمس-ذ جزذ لمتددذذ

 

I.  انحشاسج ٔدسخح انحشاسجChaleur et Température   
   يالحظاخ - 1

 .ػُذ ذغخٍٛ كًٛح يٍ انًاء  تٕاعطح يٕلذ تُغٍ فئٌ دسخح حشاسذٓا ذشذفغ ألَٓا ذكرغة حشاسج يٍ انًٕلذ - 

 .ػُذ ٔظغ خغى فٙ انثالخح فئَّ ٚثشد أ٘ ٚفمذ حشاسج يًا ٚؤد٘ إنٗ اَخفاض دسخح حشاسذّ - 

    خالصح -  2

 ٔ انٕحذج انًغرؼًهح نذسخح انحشاسج ْٙ دسخح  Le thermomètreاندٓاص انًغرؼًم نرؼٍٛٛ دسخح حشاسج خغى يا ْٕ انًحشاس- 

: انغهغٕٛط ٔسيضْا ْٕ
o
C   .  

 .ذشذفغ دسخح حشاسج خغى أٔ ذُخفط َرٛدح اكرغاتّ أٔ فمذاَّ نهحشاسج - 

    يهحٕظح

 .(......صئثك أٔ كحٕل يهٌٕ  )ٚركٌٕ انًحشاس رٔ انغائم يٍ خضاٌ ٔأَثٕب دلٛك ٔعاق يذسخح ٔعائم يحشاس٘- 

 .ٚدة إدخال خضاٌ انًحشاس تكايهّ داخم انغائم دٌٔ أٌ ٚهًظ خٕاَة اإلَاء يغ انحفاظ ػهّٛ فٙ ٔظغ سأعٙ أ٘ ػًٕد٘ - 

 .انحشاسج أٔ انطالح انحشاسٚح شكم يٍ أشكال انطالح ذفمذ أٔ ذكرغة أيا دسخح انحشاسج فٓٙ يمذاس ًٚٛض اندغى ذشذفغ أٔ ذُخفط- 

II.  ذغٛشاخ انحانح انفٛضٚائٛح نهًادجLes changements d’etat physique de la matiére 
 يالحظاخ -  1

 .ػُذيا  ٚرؼشض انثهح إنٗ أشؼح انشًظ فئَّ ٚرحٕل  إنٗ ياء عائم  َٔمٕل إَّ ُٚصٓش- 

 .ػُذ ٔظغ كًٛح يٍ انًاء انغائم فٙ انًثهدح فئَٓا ذرحٕل إنٗ خهٛذ َٔمٕل إَٓا  ذردًذ- 

 .ػُذيا ذرؼشض انًٛاِ انغطحٛح إنٗ أشؼح انشًظ فئَٓا ذرحٕل إنٗ غاص َٔمٕل إَٓا ذرثخش- 

 .ٚرحٕل تخاس انًاء انًٕخٕد فٙ انغحة إنٗ أيطاس أٔ ثهٕج تفؼم انثشٔدج أ٘ فمذاٌ انحشاسج َٔمٕل إَّ ٚركاثف - 

 .انرغايٙ : ذرحٕل تؼط األخغاو انصهثح يثاششج إنٗ انحانح انغاصٚح ٔٚغًٗ ْزا انرحٕل - 

 اعرُراج - 2

 ػُذ ذٕفش انظشٔف انًُاعثح ذرحٕل انًادج يٍ حانح إنٗ أخشٖ ٔذٕخذ 

 :عد ذغٛشاخ نهحانح انفٛضٚائٛح َهخصٓا فٙ انشكم انرانٙ 

 

 

 

 

  .اإلَصٓاس ٔ انرثخش ٔ انرغايٙ  ذحٕالخ ذرى تاكرغاب انًادج نهحشاسج- 

 . .انردًذ ٔ اإلعانح ٔ انركاثف ذحٕالخ ذرى تفمذاٌ انًادج نهحشاسج- 

 انكرهح ٔانحدى  خالل ذغٛش انحانح انفٛضٚائٛح  - 3

 يالحظاخ - 

 . ػُذ ٔظغ لُُٛح يًهٕءج تانًاء فٙ يثهدح َالحع أٌ شكم انمُُٛح ٚرشِٕ تؼذ ذدًذ انًاء يًا ٚذل ػهٗ أٌ انحدى ٚرغٛش *

 . يٍ انكراب أٌ انكرهح ال ذرغٛش ػُذ اَصٓاس اندهٛذ 44 َغرُرح يٍ انردشتح انًثُٛح فٙ انصفحح *

 إعرُراج- 

  ذرغٛش يٍ ρ ، َٔمٕل إَٓا ذُحفع َٔغرُرح أٌ انكرهح انحدًٛح m ، ٔال ذرغٛش انكرهح  V خالل ذغٛش انحانح انفٛضٚائٛح نهًادج ، ٚرغٛش انحدى

 .حانح إنٗ أخشٖ 

 ذفغٛش ذغٛشاخ انحانح انفٛضٚائٛح تاػرًاد انًُٕرج انذلائمٙ - 4

 .ٚؤد٘ ذغخٍٛ لطؼح يٍ اندهٛذ إنٗ اصدٚاد حشكح انذلائك انًكَٕح نٓا  فرصثح غٛش يشذثح نركٌٕ انًاء انغائم- 

 .يغ اسذفاع دسخح انحشاسج ذضداد عشػح انذلائك ٔذرحشن فٙ خًٛغ االذداْاخ ٔ ذصثح يرثاػذج فٛركٌٕ تخاس انًاء- 

 خالصح

  عثة ػذو ذغٛش انكرهح ْٕ أٌ ػذد انذلائك *

 .انًكَٕح نهكًٛح ال ٚرغٛش، يٍ حانح إنٗ أخشٖ 

  عثة ذغٛش انحدى ،ْٕ ذغٛش انًغافاخ تٍٛ *

 انذلائك،أ٘ أَٓا ذرثاػذ أٔ ذرماسب، يٍ حانح 

 .إنٗ أخشٖ

        

 الحالة الفيزيائية الغازية

 الحالة الفيزيائية السائلة الحالة الفيزيائية الصلبة
 االَصٓاس

 انردًذ

 انرغايٙ
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 لتبخرا االنصهار
   
   

    

 سالةاإل لتجمدا   
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 صلب
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