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 األول:  سدساأل
  1ساعة : مدة اإلنجاز

  :20 /النقطة

  في العلوم الفیزیائیة 2فرض كتابي رقم 

  المستوى األولى ثانوي إعدادي

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

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

  -------- :الرقم - 1/4  :القسم

   )ن8(التمرین األول 
  )ن3( :أطر الجواب الصحیح  )1

  قابلة للتوسع  غیر  -قابلة لالنضغاط والتوسع   ج - غیر قابلة لالنضغاط    ب -أ                                :الغازات أجسام  + 

 المیزان -ج      المانومتر                 - ب    المحرار                -أ :الجھاز المستعمل لقیاس ضغط غاز ھو+ 

  الباسكال -ج     الكیلوغرام                - ب      المتر مكعب          -أ       : الوحدة العالمیة لقیاس الضغط ھي + 

  )ن2( :اتمم الجمل التالیة بما یناسب) 2

  --- درجة الحرارة مقدار فیزیائي قابل للقیاس رمزھا -

  -----------------------  اسم الجھاز المستعمل لقیاس درجة الحرارة ھو -

   .----  و نرمزھا ب -------------------------  الوحدة المتداولة لقیاس درجة الحرارة ھي -

  )ن3(.حدد الحالة الفیزیائیة الخاصة بكل نموذج .الفیزیائیة الثالث للمادةتمثل األشكال الثالثة نماذج للحاالت ) 3
  
  

  

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

  )ن8(التمرین الثاني 
I. ن4(:اعط درجات الحرارة التي تشیر إلیھا المحاریر التالیة(  

  ϴ= ---------- :  ①المحرار+ 

 ϴ= ---------- :  ②المحرار+ 

 ϴ= ----------  : ③المحرار+ 

  ϴ= ---------- :  ④المحرار+ 

II.  

  .  1Bar = P1   نصل فوھة محقن بمقیاس للضغط فتشیر اإلبرة إلى القیمة     -1 

  )ن1( ---------- ----------------------------  ما اسم الجھاز المستخدم لقیاس ھذا الضغط ؟ -   

  .نغیر موضع المكبس فتشیر اإلبرة إلى القیمة الممثلة على الشكل جانبھ -2 

  )ن2P   )1=  -------------------------  :إلیھا إبرة الجھاز  حدد قیمة الضغط  التي تشیر   -  أ

  )ن1( -------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- :ھل تم جر المكبس أم دفعھ ؟  علل جوابك  -  ب

  )ن1( ---------------------------------------------------  ؟استنتج ھل تزاید حجم الھواء أم تناقص   -  ج

  )نقط 4:   (التمرین الثالث 
إلى مختبر العلوم الفیزیائیة و  إسماعیلتوجھ . اآلخر فوقغیر ممتزجان ورغم التحریك الحظت أن أحدھما دائما یطفو  سائالن بھاعلى قارورة  إسماعیل والدةعثرت       

  :قام بالقیاسات التالیة 
  .50gھي  Aالسائل  من 50mlكتلة  :Aالسائل + 
  .40g ھي Bالسائل  من 50mlكتلة  :Bالسائل + 
 )نBρ(      )2و   Aρ: ( على التمییز بین السائلین بحساب الكتلة الحجمیة لكل منھما  إسماعیلساعد ) 1

 A: A = -------------------------- = -----------------------ρبالنسبة للسائل 

  B: B = -------------------------- = -----------------------ρبالنسبة للسائل 

  )ن1(: Bوالسائل  Aحدد اسم كل من السائل  ρماءl=1g/mو أن الكتلة الحجمیة للماء ھي  ρزیت= l0.8g/mإذا علمت أن الكتلة الحجمیة للزیت ھي ) 2

 A :-------------------------------- B   : ----------------------------------  
 )ن1( .لماذا یطفو الزیت فوق الماء إسماعیلفسر لوالدة ) 3
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

  بالتوفیق                                                                                                 .كل قیمة بدون وحدة، یعتبر الجواب غیر تام: هانتبا
  




