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  قامت أمك بوضع قنینة بالستیكیة مملوءة عن اخرھا بالماء في مجمد الثالجة وبعدة مدة معینة الحظ تشوه في مظھرالقنینة

  فتدخلت أختك قائلة أن كتلة الماء إزدادت بعد تحولھ من سائل إلى صلب
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 سـاعة واحـدة :مـدة اإلنـجـاز  

 2014 / 2015  :السنة الدراسية

 في مادة العلوم الفيزيائية

 1/  … : القسم    : النقطة  
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    بما یناسب من الكلمات التالیة

................. ھناك أیضا و ..........رمزھا..................... 
..............................................من الموقد فترتفع ............................... 

...............................یرتفع ضغط غاز عندما ینقص حجمھ مع ثبات كتلتـھ ودرجة حرارتھ          
...................                               الوحدة المستعملة لقیاس درجة الحرارة ھي الباسكال

..............................      ینحفظ الحجم أثناء التحول الفیزیائي                                             
...................تكون الدقائق في الحالة الغازیة غیر متراصة وغیر منتظمة                      

  .تمثل األشكال الثالثة نماذج للحاالت الفیزیائیة الثالث للمادة
 واسم التحول المشار إلیھ بكل سھم. حدد الحالة الفیزیائیة الخاصة بكل نموذج

......................                       ..........................  

...................الحالة           ..................        الحالة .                   
.......................................................................................................

.............................................................................................................................

  :نقیس بواسطة جھاز مدرج قیمة درجة حرارة سائل معین، أنظر الشكل جانبھ 

...........................................................................اعط اسم الجھاز المدرج المستعمل ؟

  حدد درجة حرارة التي تمثلھا كل تدریجة واحدة ؟

..................)ج(الشكل ..............)..............ب(الشكل ) ............................... 

  ؟) ب(و ) أ(عین درجة الحرارة التي یشیر إلیھا الجھاز في الشكلین 

..................)ج(الشكل  ......................... ).ب(الشكل ) ............................... 

  بمقیاس الضغط فتشیر اإلبرة إلى قیمة معیة كما یبین الشكل جانبھ

........................................................... حدد قیمة الضغط التي یشیر إلیھا الجھاز؟
 Pa   و

.................................................................................................... 

................................................................................................... 

.....................................................................المحجوز أم ینقص؟   
.............................................................ھل یرتفع ضغط الھواء داخل المحقن أم ینقص ؟   

قامت أمك بوضع قنینة بالستیكیة مملوءة عن اخرھا بالماء في مجمد الثالجة وبعدة مدة معینة الحظ تشوه في مظھرالقنینة

فتدخلت أختك قائلة أن كتلة الماء إزدادت بعد تحولھ من سائل إلى صلب. الماء إلى الحالة الصلبة

................................................................................................... للماء
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.....................................................................................................................................

........................................................................ سبب تشوه شكل القنینة 
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في مادة العلوم الفيزيائية 2الفرض الكتابي رقم  

األولىالدورة    

الثانوية اإلعدادية الزمخشري  

 ................................................................................... ............... : الرقم

 

  
   التمرین األول 8 ن

بما یناسب من الكلمات التالیةإمأل الفراغ / 1
..................... الوحدة العالمیة لقیاس الضغط ھي 

............................... عند تسخین الماء یستمد 
 : بصحیح أو خطأ أجب/ 2

o           یرتفع ضغط غاز عندما ینقص حجمھ مع ثبات كتلتـھ ودرجة حرارتھ
o الوحدة المستعملة لقیاس درجة الحرارة ھي الباسكال
o                                              ینحفظ الحجم أثناء التحول الفیزیائي
o                       تكون الدقائق في الحالة الغازیة غیر متراصة وغیر منتظمة

تمثل األشكال الثالثة نماذج للحاالت الفیزیائیة الثالث للمادة 3/
حدد الحالة الفیزیائیة الخاصة بكل نموذج 

  
  

                                   ......................

    .................الحالة         
.......................................................................................................إعط تعریف الضغط الجوي  4/

.............................................................................................................................
  التمرین الثاني     8 ن  

نقیس بواسطة جھاز مدرج قیمة درجة حرارة سائل معین، أنظر الشكل جانبھ  -

اعط اسم الجھاز المدرج المستعمل ؟ /1

حدد درجة حرارة التي تمثلھا كل تدریجة واحدة ؟/ 2

) ............................... أ(الشكل 

عین درجة الحرارة التي یشیر إلیھا الجھاز في الشكلین / 3

) ............................... أ(الشكل 

بمقیاس الضغط فتشیر اإلبرة إلى قیمة معیة كما یبین الشكل جانبھنصل فوھة محقن  -

حدد قیمة الضغط التي یشیر إلیھا الجھاز؟/ 1

و hPaحول قیمة ھذا الضغط إلى /2

.....................................................................
....................................................................

  نجر المكبس  /3

a.  المحجوز أم ینقص؟   ھل یزداد حجم الھواء

b.    ھل یرتفع ضغط الھواء داخل المحقن أم ینقص ؟
 

 

  التمرین الثالث 4 ن 

قامت أمك بوضع قنینة بالستیكیة مملوءة عن اخرھا بالماء في مجمد الثالجة وبعدة مدة معینة الحظ تشوه في مظھرالقنینة   

الماء إلى الحالة الصلبة مع تحول) إنتفاخ القنینة( 

للماءسم التحول الذي وقع  .1

........................................................................ما صحة إدعاء أختك  .2
.............................................

سبب تشوه شكل القنینة إذن فسر ألمك  .3
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 الثانوية اإلعدادية الزمخشري  

أصيلة- نيابة طنجة  

.................................................................................... : االسم الكامل

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




