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ٔربع ٔنواع خمتلفة من املنفس احلجمب مكعباتینا  ة من  دضلع،وادمصنو .a = 2cmلك وا

ٔول لثالث،خشب البانمن الثاين، m1 = 6.8 gكت ا و الك احلجمیة g/cm3 0.93 = 3الك احلجمیة 

.g/cm3 0.98 = 4لرابع 

املادة
La matière

املاء
L’eau

الزیت
L’huile

ك احلراري فالبالس املك
Polypropylène haute

densité

خشب البان
Ebène

ك احلراري البالس
Polypropylène

لوطخشب الب
Chêne

10009209301150850980(Kg/m3)الك احلجمیة 

دة ٔحسب جحم لك مكعب)1 د القا ساب رمقني بعد الفاصل ( V= a 3  ع .)یمت ا

ج كت املكعب الثالث)2 .است

ٔول)3 لمكعب ا .ٔحسب الك احلجمیة 

:ٔمكل تعمري اجلدول التايل )4

1234كعبامل
لمكعب (Kg/m3)الك احلجمیة 

املادة املكونة 

ىل تع)5 لمكعباتّرف  ة  س ٔربعةالوضعیة ال ٔرقام يف الرمس التايل ا الل وضع  .يف املاء من 

ٔربعة يف الزیتتع)6 لمكعبات ا ة  س ىل الوضعیة ال الل رمس لك مكعبمّرف  .ن 

سلسلة  تمارين عدد

وم الفيزيائيةــالعل

قابس- اعدادية الزارات

15/16:العام الدراسي 

علي بوبكري: األستاذ 

اساسي 8: األقسام 
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: التمرين األول 



 

سرين لمزج مع املاء الغل ري قاب  ت التالیة. مادة سائ  لوز ىل الك احلجمیة لهذه املادة مقنا  القوارر ( لتعّرف 

:)  نفس احلجم الثالثة لها 

.meٔحسب كت املاء  )1

ج )2 لامء veجحم املاء است ٔن الك احلجمیة  لمت  e = 1000 Kg/m3اذا 
.

سرين)3 .mgٔحسب كت الغل

سرينا)4 لغل ج الك احلجمیة  دة gست .Kg/m3بو

ٔ تبّني الوضعیة الصحی)5 سرين ) h = 920 Kg/m3(ماء ، زیت : جسام التالیة ة ل ل اء و  يف نفس الو

ابتك  .معلال ا

:ٔمكل تعمري اجلدول التايل 

يئاملقدار دة العاملیةالصیغةالرمزالتعریفالفزي الو

الك احلجمیة

الرتكزي

:التمرين الثاني 
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:التمرين الثالث 



. مكیة من املاء ( sirop )لتحضري حملول مرشوب النعناع  ، جيب مزج مكیة من مرشوب النعناع املركّز 

I / ى حتضري حملول مرشوب النعناع حلرفائه فسكب جحمسلمي ٔراد من املرشوب يف مكیة Vs = 15 m Lصاحب مقه

ىل حملول حبجم  . V1  = 300 m L: من املاء حفصل 

ّل يف هذه العملیة ؟ )1 ّل ُ و املُن ِ ُ ما هو امل

ٔن الك احلجمیة ملرشوب النعناع يه )2 ٔحسب كت مرشوب النعناع املن يف .s = 1.2 g/cm3: لام 

ms.  املاء   

ج الرتكزي )3 لیه ؟ C1است حمللول مرشوب النعناع املُتحصل  

II / ركزيه كون  ٔن حملول املرشوب اجلیّد  .C = 30 g/ L: لام 

ٔن حمل)1 ت  ده صاحب سلمئث ٔ ي  ّد ؟ول املرشوب ا ري ج

د به سلمي)2 سا ّال  ّدا ؟ٔعط  ي قام بتحضريه ج لیصبح احمللول ا

ٔطفال امجل التالیة  لیب ا لبة مسحوق  ىل  100مالعق من املسحوق يف 3لیكون احللیب حصي منزج : " كُتب 

m L من املاء املعدين"

ٔطفال ؟)1 لیب ا ّل يف معلیة حتضري  ِل و ما هو املُن ُ ما هو امل

ساوي )2 دة  ٔن كت مسحوق احللیب يف امللعقة الوا ركزي حملول احللیب الصحي 1g: لام  ٔحسب   ،.

لیب )3 من احللیب الصحي ؟1L ستعملها لتحضري جحم مك من ملعقة مسحوق 

ذ عیّنات من هذه املیاه كام یبّني الرمس  ٔ لهيا  ارب  ام ببعض الت ار و الق اه بعض الب ة م ة ملو ىل در .لتعّرف 

بیض املتوسط محر                        البحر املیتالبحر  حبر البلطیق                    البحر 

.V= 100 m L: جحم ّلك حملول 

:التمرين الرابع 

:التمرين الخامس 

:التمرين السادس 

  S1  S2  S3S4



سم)1 هذه احملالیل ؟ يماذا 

ىل كت امللح املن يف ّلك حملول ؟)2 ر طریقة نتعّرف هبا  ٔذ

ٔن كت امللح املن يف )3 لمت  احسب . m4 = 27 gيه S4وكت امللح املن يف m1 = 3.9 gيه S1ٕاذا 

.C4و C1الرتكزين قمية

ركزي احمللولني )4 ٔن  لمت  ىل التوايل S3و S2ٕاذا  احسب كت . g/L =C3 44و C2= 17g/L : هام 

.m3 و m2: امللح املن فب  احمللولني 

ربع )5 ة العینات  د مللو ا تصا رت ج  .است

ا احمللول )6 ىل احمللول S3 مع احمللول S2مزج لهذا احمللول ؟Cٔحسب قمية الرتكزي . Sلنحصل 

ة احلرارة العادیة  ىل حملول )T= 25 ° C (يف در لامء املقطر لنحصل  اس  ، نضیف مكیات خمتلفة من كربیتات الن

V=200mLجحمه 

ىل حملول m1 = 20 gضافة كت )1 لامء النقي حنصل  اس  .C1ٔحسب . C1ركزيه S1من كربیتات الن

لول )2 لم ىل حملول m2= 15 gكت S1نضیف  اس لنحصل  .C2ركزيه S2من كربیتات الن

.C2 و C1قارن بني .ٔ 

.C2ٔحسب .ب

لول )3 لم ىل حملول m3 = 8 g كت S2نضیف  اس لنحصل  ىل رواسب ( S3من كربیتات الن ) حيتوي 

.C3ركزيه 

ُسمى احمللول .ٔ  ؟S3ماذا 

ىل الك.ب اللها  ة mr اقرتح جتربة نتعّرف من  اس املتبق .لكربیتات الن

ام هبذه التجربة جند  .ج ٔحسب mr = 1 gبعد الق  ، C3.

سمى القمية .د .C3ماذا 

ر الصودیوم )4 ستعامل لكور ل التجربة السابقة  د ) ملح الطعام ( نعید مجیع مرا اذا م. C’3= 360 g/Lف

ج ؟  ست

ة حرارة )5 ل التجربة السابقة يف در د T= 40° Cنعید مجیع مرا ج ؟. C’’3= 265 g/Lف ست ماذا 

:التمرين السابع 


