
 

 

 
 نقاط( 5)  1ـــن تمريـــــــ

  .أجيب بصواب أو خطأ 

 

𝜌الصيغة المعتمدة لقيس الكتلة الحجمية هي      = 𝑚 ∗ 𝑉    

  فقط تتغير حسب درجة الحرارة الغازيالكتلة الحجمية للجسم        

 من الكتلة الحجمية للماء  أقليطفو الجسم على الماء اذا كانت كتلته الحجمية         

 التركيز كلما زادت كتلة المنحل يقلفي حجم معين         

 تجزئتهال يتغير تركيز المحلول عند          

 نقاط( 7) 2تمريــــــــــن 

I. ن(.3) من العبارات التالية: أكمل الفراغات بما يناسب 

 متجانس / االنحالل / انحَل الُمْنحَل / ْمِحَل / المحلول المائي للسكر / المتجانس / غير 

 في الماءتماما نالحظ أن السكر قد ..................... يداعندما نضع كمية من السكر في كأس من الماء ونحرك المزيج ج 

............  .....لذلك يسمى السكر ............................... ويسمى الماء ............................أما المزيج...........

 ة ب ................................ يتعرف هذه العمل....................................... و...........فيسمى

 

II.  𝟏𝟓نحل 𝒈  𝟏𝟎𝟎من السكرفي 𝒎𝑳 ( 1من الماء فنحصل على المحلول(S   

.𝒈بوحدة  S)1(للمحلول  1Cأحسب التركيز  (1 𝒎𝑳−𝟏  ثم ب𝒈. 𝑳−𝟏 (2 )ن. 

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

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

  S)2)على المحلول من السكر فنتحصل   𝒈 𝟓نضيف  (2

 .ن( 1)القيام بعملية حسابية؟  نأذكر ان كان التركيز سيزيد أم سينقص معلال اجابتك دو - أ

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

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

.𝒈 وحدةب  S)2محلول )لل 2Cأحسب التركيز  -ب  𝒎𝑳−𝟏   1ثم قارنه بC (1)ن. 

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

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

 3/4 ــاسيأســ  8القسم: 

 

  

 عــــــــــــــــــــــــــــــــدد تأليفيفرض 
   في الفيزياء 

 اعدادية أحمد زروق قفصة

2020/2021 

 االستاذ: الياس عبشوق   ساعة المــــدة: 

 ...................  القسم    ............................اللقب   ................................االسم 

1 

 .......... 

 .......... 

 .......... 

 .......... 

 .......... 



 

  نقاط( 8)  3تمريــــــــــن 

 التأكد من صحة كالم البائعت ميساء داأر . في المنزلمن الفضة ةمصنوع ا أنه البائع ا وقد أخبره ا هدية ألمه  سلسلة ميساء تاشتر

 بالتجارب التالية: تفقامللسلسة، الحجمية  الكتلة بحساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 نm (1. )كتلة السلسة  حدد (1

………………………………….………………………………………………………………. 

 نV (1.)أحسب حجم السلسة  (2

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

.𝐠 بحساب سلسة 𝝆للسلسة ثم احسب الكتلة الحجمية الكتلة الحجمية ذكر بالصيغة المعتمدة لحساب  (3 𝐜𝐦−𝟑. (1.5. )ن 

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

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

.𝐊𝐠 استنتج الكتلة الحجمية للسلسة بالوحدة العالمية (4 𝐦−𝟑  .(1. )ن 

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

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

 

   ن(.1)المادة التي صنعت منها السلسة  استنتج والجدول التالي (3 بالسؤالباالستعانة  (5

 الحديد الفضة  النحاس  المادة  

,𝟖 الكتلة الحجمية  𝟗 𝐠. 𝐜𝐦−𝟑 𝟏𝟎, 𝟓 𝐠. 𝐜𝐦−𝟑 𝟕, 𝟗 𝐠. 𝐜𝐦−𝟑 

             

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

 ن( .1) أم ال. صدق البائع في قوله استنتج هل (1

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

ماء 𝝆اذا علمت ان الكتلة الحجمية للماء تساوي  (2 = 𝟏𝐠. 𝐜𝐦−𝟑 .ن( .1,5) فسر لماذا ال تطفو السلسلة على الماء 

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

V1=50 cm3 

V2=60 cm3 

 ماء

 السلسة


