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:املوضوع

صالح الدين احديدو.ذ

سلم
التنقيط

نقط8|التمرين األول    

1:        /القسم

يأخد بعين اإلعتبار حسن استعمال الورقة

الجوي الضغط-الضغط
الدقائقي للمادةالنموذج

الحرارة و درجة الحرارة
:الرقم الترتيبي
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نقط8|التمرين التاني    
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نقط4|التمرين الثالث    
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1الدورة 2الفرض املحروس رقم 

مادة العلوم الفيزيائية

افقة للجواب الصحيح  (x)ضع عالمة-1 :في الخانة املو
يبقى مستقراينخفظ      يرتفع-:     ضغطه داخل محقنه فإن محجوز عندما يزداد حجم غاز 

البارومتراملانومتراملحق-:                                       نستعمل لقياس ضغط غاز 
الواطالبار الباسكال-:                          هي العاملية لقياس الضغط الوحدة 

: يناسب امأل الفراغ بما -2
...................لذا نستعمل . لتعيين درجة الحرارة ................................. ال نعتمد على حاسة 

........................و نرمز لها ب................................ الوحدة املتداولة لدرجة الحرارة هي 
الحرارة.........................تنخفض درجة حرارة جسم ما عندما 

الحرارة.........................درجة حرارة جسم ما عندما ترتفع 

: باللغة الفرنسية صل بسهم بين املصطلح و مقابله  -3
                          la temperature:          درجة الحرارة -la chaleur: الضغط -
pression:          ضغط جوي -la pression:                                         الحرارة   - atmosphérique

:أنظر الشكل جانبه ، درجة حرارة سائل قيمة تعيين بواسطة جهاز مدرج ثم-1

.........................................؟اعط اسم الجهاز املدرج املستعمل -أ
:  عين درجة الحرارة في كل شكل من األشكال جانبه -ب

( : ..................................................أ)الشكل 
: ..................................................( ب)الشكل 
: ..................................................( ج)الشكل 

.       يمثل الشكل جانبه جزءا من ميناء جهاز قياس ضغط غاز محجوز -2
: .........................................................                     ما إسم الجهاز املستعمل لقياس ضغط غاز 

.حدد قيمة الضغط التي تشير إليها إبرة الجهاز
................................................................................................................................

.حول هذه القيمة إلى البار ثم إلى الباسكال 
:..........................................................................................................القيمة بالبار-
: .....................................................................................................القيمة بالباسكال-

(ج(                  )ب(                   )أ)

:فيما يلي لدينا املاء في حاالته الفيزيائية الثالثة

......................................................؟  تمثل كل كرية على حدىماذا -1
حالة املاء الفيزيائية املناسبة لكل نموذج ؟حدد -2

.....................  الحالة: 3النموذج .........................            الحالة : 2النموذج ....................          الحالة : 1النموذج 

3النموذج رقم 2النموذج رقم 1النموذج رقم 
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