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في الخانة المناسبة لتبین الحالة التي علیھا الماء في درجة الحرارة المناسبة في الجدول ×ضع عالمة .1
:الموالي

ماء سائل و بخار بخار الماءماء أثناء التجمدماء متجمدماء سائل
الماء
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- 4 °C

15 °C

تبین من خالل الرسوم التالیة أیھا تمثل عملین تسخین أو تبرید و كذلك إن كانت األجسام المستعملة نقیة أم.2
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أتمم الرسم التالي الخاص بالتحوالت الفیزیائیة للماء.3
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:من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة لنحصل على الرسم البیاني التاليCنقوم بتحویل جسم 

أكمل الرسم البیاني.1

صف ما یحدث في األجزاء.2

AB:......................................................................................................................

BC:......................................................................................................................

CD:......................................................................................................................

............................................: ....................................Cاسم التحول الفیزیائي للجسم أعط.3

:..............................................حدد درجة حرارة ھذا التحول.4

ھل یمكن أن یكون ھذا السائل ماء؟ علل جوابك.5

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

............................:.............................في التحول إلى الحالة السائلةCفي أي زمن یبدأ الجسم .6

:في الدرجات التالیةCة للجسم حدد الحالة الفیزیائی.7 θ 5 :...................................................... θ 10 :...................................................... θ 20 :......................................................
:إلى الحالة السائلةCأحسب المدة الزمنیة التي من خاللھا یتحول الجسم .8

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

على الحالتین الفیزیائیتین؟Cماھي المدة الزمنیة التي یبقى فیھا الجسم .9

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

الرسماالجابة تكون على( Cأرسم تقریبا الخط البیاني لتبرید الجسم C30°في الدرجةCنأخذ الجسم .10

)البیاني 
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