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 األول:  سدساأل
  1ساعة : مدة اإلنجاز

  :20 /النقطة

  في العلوم الفیزیائیة

  المستوى األولى ثانوي إعدادي

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

  )ن

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

  .لموضعھ األول یعود المكبس أن إصبعھ

  .لموضعھ األول یعود المكبس أن إصبعھ

  
  المكبس بعد جره

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

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

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

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

  .اقتنت والدة أحمد خاتما عند بائع الحلي، حیث أخبرھا البائع أن الخاتم مصنوع من الذھب الخالص
  :ة وذلك باإلجابة عن األسئلة التالیةساعد أحمد في القیام بھذه المھم

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

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

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

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

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

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

  بالتوفیق                                                                                                                          
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  الفنیدق -نیابة المضیق  مرتیل 

في العلوم الفیزیائیة 2فرض كتابي رقم 

المستوى األولى ثانوي إعدادي

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

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

   )ن2(.درجة الحرارة

-------  یفقدوعند التوقف عن التسخین،  ----------- --------------جسم عندما یكتسب 

  ---------------------------  .وحدة درجة الحرارة ھي الھیكتوباسكال

  --------------------------  .وینقص ضغطھ ةالمحقن

  -------------------------- . نستعمل جھاز المانومتر

ن3(.حدد الحالة الفیزیائیة الخاصة بكل نموذج .تمثل األشكال الثالثة نماذج للحاالت الفیزیائیة الثالث للمادة

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

   )ن4(:اعط درجات الحرارة التي تشیر إلیھا المحاریر التالیة

ϴ  

ϴ 

ϴ 

ϴ  

 

إصبعھ إزالة بعد فالحظ بإصبعھ المكبس بدفع قام ثم الھواء على تحتوي

إصبعھ إزالة بعد فالحظ بإصبعھ المكبس بجر قام ثم الھواء على تحتوي 

    
  المكبس في موضعھ االول

---------------------------------------------------: 1لماذا یعود المكبس لموضعھ األول بعد إزالة األصبع في التجربة 

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

------------------------------------------------------------------------------: 2لماذا یعود المكبس لموضعھ األول بعد إزالة األصبع في التجربة 

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

اقتنت والدة أحمد خاتما عند بائع الحلي، حیث أخبرھا البائع أن الخاتم مصنوع من الذھب الخالص
ساعد أحمد في القیام بھذه المھم أن یتأكد إن كان الخاتم مصنوع فعال من الذھب الخالص؟

  )ن2(  ما ھي المراحل التي سیتتبعھا أحمد من أجل التأكد؟

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

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

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

  )ن2(  ؟ V=0,42ml :وحجمھ  m=8,11g  :، إذا علمت أن كتلتھ

 ρ)الذھب

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

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

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

                                                                                    .كل قیمة بدون وحدة، یعتبر الجواب غیر تام

 -رشدالثانویة اإلعدادیة ابن 

------------------- ----------------------------- :االسم

--------------- -------------------------------- :النسب

  -------- :الرقم - 1/3  :القسم

 )ن8(التمرین األول 

درجة الحرارة -الحرارة :إمأل الفراغ بما یناسب  )1

جسم عندما یكتسب  --------------------------- ترتفع    

  . ----------- --------------فتنخفض 

  )ن3( .خطأ أجب بصحیح أو )2

وحدة درجة الحرارة ھي الھیكتوباسكال   -

المحقن في عند جر المكبس ینقص حجم ھواء -

نستعمل جھاز المانومتر لقیاس الضغط الجوي   -

تمثل األشكال الثالثة نماذج للحاالت الفیزیائیة الثالث للمادة )3
  

  

  

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

  )ن8(التمرین الثاني 
I. اعط درجات الحرارة التي تشیر إلیھا المحاریر التالیة

ϴ= ----- ----------------:  ①المحرار+ 

ϴ= ---- -----------------:  ②المحرار+ 

ϴ= ------- ----------- --- : ③المحرار+ 

ϴ= ----- ----------------:  ④المحرار+ 

II. ن4( :أسفلھ بالتجربتین نقوم( 

تحتوي محقنة فوھة باإلصبع أغلق :1التجربة

 محقنة فوھة باإلصبع أغلق :2 التجربة

  المكبس بعد الضغط علیھ

لماذا یعود المكبس لموضعھ األول بعد إزالة األصبع في التجربة  )1

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

لماذا یعود المكبس لموضعھ األول بعد إزالة األصبع في التجربة  )2

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

  )نقط 4:   (التمرین الثالث 
اقتنت والدة أحمد خاتما عند بائع الحلي، حیث أخبرھا البائع أن الخاتم مصنوع من الذھب الخالص                                                  
أن یتأكد إن كان الخاتم مصنوع فعال من الذھب الخالص؟ عودتھا سألت األم ابنھا أحمد بعد   
ما ھي المراحل التي سیتتبعھا أحمد من أجل التأكد؟ )1

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

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

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

، إذا علمت أن كتلتھھل ھذا الخاتم من الذھب الخالص )2

الذھب(19,3g/ml= :نعطي 

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

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

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