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  ا��ة��,� و :ا���ة ا�*����                                                                2017  %�$	ي


	�����ض ا�ا ����� �	دة ا���م ا�����	��� وا�����  

   ) 0/�ط 08(   :���� ا�و��ا�

0
? %< ا=و�� >��� .  �9 ا���ءlm250 �9 ا���ء وآ��4 ��0�7 2ـ 6�0lm100 آ4س 2ـ 

  .  ، أّي ا���AE 9����Fن أ��� ؟ g4,��� أن آ��� >��� ا��A	 A� .	 و%< ا�@���0 >����9

    )� 12�/0(  :و���� ا�#"!��

�� I�J0�/7 راة�L� 	
  .  وآ�I ���رآ� %���%�� N��OP 9�2ه����� ا����� ���ف ��

 QE��( )4�/0 ?�<�E �R% 9� DA10س�F��9 ���ن ا� �,��S�  وآ��� ا�/��� ا��ا��ة 

g11 .  

  . ��>� �	اري�9 ا���ء ـ آ���  ـ �*انـ ���رج ��Lر � ـ  1 :ا�"�%ات 

   ـ 2

  
  

:  ـ ا����A ا����VF ����ن ا���Fس ا��/< ه< 3
3/96,8 cmg .  

  . أIL7 أن ���ن ا���Fس ا����S,� ��\ >��� ا��/�د ��دة ����� ) :ا�#*�ب(ا�#'ّ#� 

  . ,9�ّ ا����A ا����VF ����ن >��� ا��/�د ـ 1:  ا�����#� 

�_  . �����V ا��< I�]�P إ����أ[�ر �Q�A ,�� ا ـ 2V���2@�` ا Q�2�aإ ��,��

�_ ا����" ���2ذج ا��L�LFتV�ا��/< وا .  
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  . g4,8 1% lm250: ا�4	و6�7 : آ�3 ,�� ,��4 ���3 �� 1�2 

  . mg312 1% lm250: ا�>�����م 

  . l/gأ��3 7	آ�* ا�4	و6�7 وا�>�����م %1 ا�?��3 <���ة 

    )� 12�/0(  :و���� ا�#"!��

�� A�B0�/C �4راة� 	
  .  وآ�A ���رآ� %���%�� <�F��G7 6ه����� ا����� ���ف ��

  . �Kرور�7ن ����ء�7ن <����ء؛ ��ء ا�?�$�� و��ء �/�	

  . أ�40ب ا���4ر ـ ���M ��14 ـ ���K �	اري ـ  1 :ا�"�%ات 

  ). � ا���������T7 6� U��, ���V?7 ��ء 2�S( ـ آRس <��	 2?��ي ,�� �*P2 �4	د2

  .  ـ ��4�4 ��دة W?�7 %1 ا���ء  ـ ��4�4 ��ء 3

�	 ا��Gف ا���ء ا��/�	 ,6 ��ء ا�?�$��) :ا�#*�ب(ا�#'ّ#� %  .  

   <�6 ا���ء ا��/�	 و��ء ا�?�$�� ؟ Kّ�م Y	T7 �/2	��42 �7ّ�* <�� ـ 1  :ا�����#� 

2 ����� Gذج ا�?�4�4ت آ���> W^� ـ  .  
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0
; %: ا9و��.  �4 ا���ءlm100 6ـ �3�04 آ�1g2و%: ا�=���0  �4 ��> ا����م g4 .  

  .  ؟ >�� أّي ا��A 4����B@�ن أ ـ1

  . ��*K�� �A ـ 0
�J ��@1س ا9و�� آ��� آ�H	ة �4 ��> ا����م ��� �A G@4 ����ء إذا�6 ا2

��� ا����Bل %: هLM ا��B�� ؟ A أ ـ ��ذا  

  ب ـ آ�PAMA K��Q0 J ا��*�A �4 ��> ا����م ؟ 

  .  ـ �=V ���6ذج ا��H�HBت ���Bى ا�@4��1 ا9و�� وا�=���0 3

    )� 12�/0(  :و���� ا�#"!��

�� W�X0�/Y راة�H� 	
  .  وآ�W ���رآ� %���%�� M��[\ 4�6ه����� ا����� ���ف ��

��]A �������6^�� ا	ا�@� 	ا����_  :�B��) ��6ر�A أ,��ة � )V5,4 bح \�ه�Hd� ـ ��e�f ـ   

  . أ�]ك ��g� ����B0ة ـ 

  ��ض �BAي ��ء 0/:  ـ ����ر ���Aي ـ ور�f أ�����مـ ���	ة 6]���[  ـ  1   :ا�"�%ات 

  .  ـ ا���اءـ آ��� �4 ��> ا����م

   ـ 2

  
�	 \�هV��% b ا���Hdح �; ��اد و,�م \�هKQ �; ��اد أ�	ى ) :ا�#*�ب(ا�#'ّ#� % .  

  . �� ه: ا��ارة ا�@�	�6^�� ؟  ـ 1:  ا�����#� 

�6[ .  ��P \�هV��% b ا���Hdح J�_1 ا���اد ا��Mآ�رة %: ا����  ـ 2�kإ ��,��

 V�=��6 ��^�6	ارة آ��� :����\ .  
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  . >��; %: �9رة ��67ح ا�4�5 ا��/���3 وه� �$��ح 

 اذآ	 ا����9	 ا��A	�3@�� ا��: ?�	آ4 ���� أ ـ  ـ     1

  . هDا ا���67ح ؟ 

  . ��� ����3 دارة آ�	�3@�� 3���� ؟ هEA�< E %ب ـ

 آ��A< Kن و���I ا�/���H ��� ?��هG  ـ      أ ـ2

    . %��E ا���67ح ؟ 

 . ار�M ا����" ا��A	�3@: ا���ا%L ���67ح ا�4�5 ب ـ

    )� 12�/0(  :و���� ا�)'&��

 N�O0�/P رآ� %���ا�������ت%�� �3; ��6راة��� Nوآ� R������� ST�� R�$73  .  

R?��  اب	آ� ا����ث �3��	آ��� �; ��ء ا�6 .  

    ـ  1   :ا�'�*ات 

  

  . ���Zد �3; ا���ء ا��7ف وا���ء ا��/�	اS��Yف ا�%�	  ) :ا�).�ب(ا�),ّ)� 

  .  H	?/� ا�\�7ل ,�� ��ء �9ف �; ��ء ا�6	آ� ا����ث ـ 1   : ا�����)� 

  . ���" ���\�Yت ا�$�*?�@�� ��,�� إH .3 R�3�Z	?/� ا�\�7ل ,�� ��ء �/�	 ـ 2
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 7120/1620 متوسط أولى المستوى:
 نصفساعة و الزمن:

 بسكرة -متوسطة  مصطفى العاشوري  في الفيزياء االختبار الثاني

 

 

 ؟بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد أجب :التمرين األول

 تصحيح الخطأ صحيح أو خطأ العبارة

   لها.كتحكم في الدارة لنضع القاطعة على التسلسل مع المولد الكهربائي ل

   أي )فولط/ملل( v/mLالحجمية هي:  -وحدة قياس الكتلة

 فإن  مصباحين متماثلين على التوازي بطارية و في حالة تركيب
 للمصباح. توهجهما ينخفض مقارنة بالتوهج العادي

  

ى التسلسل،إذا نزعنا مصباحين متماثلين عل بطارية و في حالة تركيب
 مقارنة بالتوهج العادي توهجه زدادأحدهما من غمده فإن اآلخر ي

 للمصباح.

  

الدارة بالتيار  تغذيةضوئي -( الكهروDiode LEDالصمام الثنائي )وظيفة 
  الكهربائي.

  

   ( g/mLيقاس توتر البطارية بوحدة )

 

 :التمرين الثاني

  قارورة دواء أطفال ) سابوفين سيرو( سعتها(200mL ):كتب على ورقة إرشاداتها ما يلي ، 

 (. 5mL) لكل ملعقة قهوة ، علما أن سعة ملعقة القهوة هو  g 2.5    تركيز السكر:

 ؟ (g/mL)أحسب تركيز السكر بوحدة   -1س

 كتلة السكر المذاب في هذه  القارورة من الدواء؟)كمية( أحسب   -1س

 :التمرين الثاني

 أظهرت نتائج مخبر التحاليل الطبية لشخص مريض )الطفل سهيل( 

 20/02/2016بتاريخ: سنة 14االسم: سهيل    العمر: بسكرة-التحاليل الطبيةمخبر  

 الدم:تحاليل 

Glycémie à jeun:      (g/l 1.80) 

 
 )المعني في حالة صوم( تركيز السكر في الدم

 نتائج التحاليل الطبية
 

Valeurs de référence 

g/Là 1.10 0.70 
 مجال قيم شخص سليم

 لشخص سليم 00.7القيمة الدنيا: 

 لشخص سليم 1.10القيمة العظمى: 

 :2و  1ات دــنــــسال

 نسبة السكر)تركيزالسكر( الطبيعية في الدم

  تركيز السكر( ، فإنه يجب أن تكون نسبة السكرالسكري ال تشير إلى وجود مرضو لكي تكون نسب السكر في الدم نسب طبيعية( 
 .( 1.10g/Lو  0.70g/L)في دم اإلنسان قبل تناوله أي شيء في الصباح هي بين  ةالطبيعي

  25.1 – 1.10حال كانت نسبة السكر عند صائم ما بين في )g/L) لإلصابة بالسكري احتمال ، فإن ذلك يعني وجود. 

 1.26أكثر من أو يساوي  عند صائم فإن كانت نسبة السكر)g/L(السكريداء بمؤكدة إصابة  ذلك يشير إلىإن ، ف.  

   الوقاية خير من العالج" :بطرق الوقاية ، وقد صدق من قال  ها كغيره من األمراض يمكن أن نتجنب يمرض السكر في الختام".  

         0.70         سليم     1.10           مرض محتمل    1.26 مريض (g/Lتركيز السكر في الدم )

 بالسكري؟علل؟هل الطفل سهيل مصاب أم سليم أم محتمل اإلصابة  ، استنتجو ما درسته عن التركيز يناعتمادا على السند

 في رأيك ما هي طرق الوقاية من مرض السكري؟
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 وهو اقتراح الختبار  نموذجي  وفقا لمنهاج الجيل الثاني 2016/2017اإلجابة : السنة الدراسية 

 

 اإلجابة النموذجية

 التمرين األول:جواب 

 تصحيح الخطأ صحيح أو خطأ العبارة

  ص لها.كتحكم في الدارة لنضع القاطعة على التسلسل مع المولد الكهربائي ل

 ( 3g/cm(أو)  g/mLالحجمية هي: )-وحدة قياس الكتلة خ أي )فولط/ملل( v/mLالحجمية هي:  -وحدة قياس الكتلة
....  

توهجهما  فإن  مصباحين متماثلين على التوازي بطارية و في حالة تركيب
 للمصباح. ينخفض مقارنة بالتوهج العادي

مصباحين متماثلين على  بطارية و في حالة تركيب خ
ينخفض مقارنة بالتوهج  ال توهجهما فإن  التوازي
 للمصباح. العادي

مصباحين متماثلين  بطارية و في حالة تركيبأو: 
توهجهما ينخفض مقارنة  التسلسل فإن على 

 للمصباح. بالتوهج العادي

ى التسلسل،إذا نزعنا مصباحين متماثلين عل بطارية و في حالة تركيب
 للمصباح. مقارنة بالتوهج العادي أحدهما من غمده فإن اآلخر يزداد توهجه

ى مصباحين متماثلين عل بطارية و في حالة تركيب خ
 التسلسل،إذا نزعنا أحدهما من غمده فإن ينطفىء.

ضوئي تغذية الدارة بالتيار -( الكهروDiode LEDوظيفة الصمام الثنائي )
  الكهربائي.

ضوئي -( الكهروDiode LEDالثنائي )وظيفة الصمام  خ
تمرير التيار الكهربائي في اتجاه واحد و عدم السماح 

 لمرور التيار اكلهربائي في االتجاه المعاكس.

 vالفولط رمزه:  ةوحد خ ( g/mLيقاس توتر البطارية بوحدة )

 

 جواب التمرين الثاني:

  =C=M/Vقانون التركيز:       (.5mL) ملعقة القهوة هوحجم 

 
   التطبيق العددي للقانون:

C= 2.5g/5mL = 0.5 g/mL 

 

 =C كتلة المذاب/حجم المحلول
 

 من قانون التركيز و من الهرم نستنتج قانون الكتلة:

200mL= =سعة القارورةV 

M=C*V 

 التطبيق العددي:

M= 0.5 g/mL (200ml) = 100 g 

 

 M الهرم:
       

    V C   

 g100¨كتلة السكر في القارورة هو 
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 إجابة الوضعية اإلدماجية:

  :1.80نتائج تحاليل تركيز السكر في دم الطفل سهيل  هيg/L   و هذه القيمة  أكبر من القيمة المرجعية

 العظمى لشخص سليم )أي خارج مجال الشخص السليم( ونستنتج أن سهيل ليس سليما من المرض.

  أي  لشخص محتمل اإلصابة بالمرض( 2القيمة المرجعية  العظمى )أنظر إلى السند و أيظا هذه القيمة تفوق(

 أن الطفل سهيل تحاليله لتركيز السكر في الدم ال تشكك في حتمال إصابته بالمرص السكري.

 :)و إيظا نستطيع اإلجابة مباشرة و بدون مقدمات )المقدمات من أجل الشرح و التوضيح فقط 

 تقع في مجال المصابين بالمرض )عفاكم هللا(.  1.26g/Lأكبر من  1.80g/Lقيمة التحليل هي:

 طرق الوقاية من مرض السكري:

  .ممارسة الرياضة بإنتظام

  .إنقاص الشحوم والسعرات الحرارية المتناولة•

  .حاول أن تصل إلى وزن الجسم المقبولو إذا كنت زائد الوزن،إنقاص الوزن•

)الكمية  OMSو تجنب الحلويات و ال تتجاوز المقدار المحدد في اليوم من طرف منظمة الصحة العالمية  اختر طعامك بعناية•

 (.25gالقصوى المسموحة يوميا  

 .عالج تسوس األسنان 
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 (A)الفرع 2017متوسط  1مستوى  2فرض محروس رقم 

 )×( أكمل الجدول بوضع عالمة  التمرين األول:

 

 

 

 

نقاط( 06)(:2التمرين ) التمرين الثاني :

 

 ؟ 2 – 1سم العناصر المرقمة:  

.............................................................. 
 ؟ 2مع العنصر  1كيف تم توصيل العنصر  .1

........................................................... 
 تالحظ بعد غلق الدارة. ؟ماذا  .2

......................................................... 
 (؟2( ماذا يحدث للعنصر)1فجأة أتلف العنصر) .3

.......................................................... 
 ( بمصباح فهل اإلضاءة ) تزداد / عادية / تنقص(1نستبدل العنصر)

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

 المحلول المائي هو خليط ................. التمرين الثالث:
 يتكون المحلول من ....................و .....................

 المذيب هو المكون ..............في المحلول.
بينهما  نستعمل عملية )الماء + الملح( هو خليط ...........و لفصل  

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

 (B)الفرع 2017متوسط  1مستوى  2فرض محروس رقم 

 )×( أكمل الجدول بوضع عالمة  التمرين األول:

نقاط( 06)(:2التمرين ) التمرين الثاني :

 

 ؟ 2 – 1سم العناصر المرقمة:  

.............................................................. 
 ؟ 2مع العنصر  1كيف تم توصيل العنصر  -1

........................................................... 
 ماذا تالحظ بعد غلق الدارة. ؟ -2

......................................................... 
 (؟2( ماذا يحدث للعنصر)1فجأة أتلف العنصر) -3

.......................................................... 
 ( بمصباح فهل اإلضاءة ) تزداد / عادية / تنقص(1العنصر) نستبدل

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

 المحلول المائي هو خليط ................. التمرين الثالث:
 يتكون المحلول من ....................و .....................

 المحلول.المذيب هو المكون ..............في 
)الماء + الملح( هو خليط ...........و لفصل بينهما  نستعمل عملية  

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

 (C)الفرع 2017متوسط  1مستوى  2فرض محروس رقم 

 )×( أكمل الجدول بوضع عالمة  التمرين األول:

 

 

 

 

نقاط( 06)(:2التمرين ) التمرين الثاني :

 

 ؟ 2 – 1سم العناصر المرقمة:  

.............................................................. 
 ؟ 2مع العنصر  1العنصر كيف تم توصيل  -1

........................................................... 
 ماذا تالحظ بعد غلق الدارة. ؟ -2

......................................................... 
 (؟2( ماذا يحدث للعنصر)1فجأة أتلف العنصر) -3

.......................................................... 
 ( بمصباح فهل اإلضاءة ) تزداد / عادية / تنقص(1نستبدل العنصر)

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

 المحلول المائي هو خليط ................. التمرين الثالث:
 ......و .....................يتكون المحلول من ..............

 المذيب هو المكون ..............في المحلول.
)الماء + الملح( هو خليط ...........و لفصل بينهما  نستعمل عملية  

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

 عازل ناقل المـــــادة عازل ناقل المــــــــــادة

   النحــــا س   الخـــــــــــل

   الهــــــواء   ماء مقـــطر

   الزيــــــت   بالستيك

   الرصـا ص   ماء البحـــر

   الورق   لزجاجا

 عازل ناقل المـــــادة عازل ناقل المــــــــــادة

   ماء البحـــر   الخـــــــــــل

   طرـاء مقـم   ـواءــالهــ

   بالستيك   ــــتالزيــ

   الرصـا ص   ـا سالنحـــ

   الورق   الحديد

 عازل ناقل المـــــادة عازل ناقل المــــــــــادة

   الورق   الخـــــــــــل

   الهــــــواء   مقـــطر ماء

   الزيــــــت   الرصـا ص

   بالستيك   ماء البحـــر

   ـا سالنحـــ   األلمنيوم
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية                     

   متوسطة دايرة صالح سوق أهراس                                                                                   مديرية التربية لوالية سوق أهراس

     

  المدة: ساعة                                                                                                      العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا المادة:    

                                                                                  

               

 

   2017-01-30التاريخ:  المستوى :أولى متوسط                                                                                                            

   التمرين األول ) 06 نقاط(:

 متجانسة:صنف في جدول الخالئط التالية إلى خالئط متجانسة وخالئط غير  -1

  -ماء+ كحول()  –ماء معدني  –)حمص + عدس(  –)ماء + زيت(  –مشروب غازي  -

 )مسحوق السكر+ مسحوق الملح(.

 الخالئط الغير متجانسة الخالئط المتجانسة

  

 ؟كيف يمكن أن نفصل الزيت عن الماء وكيف نفصل الحمص عن العدس -2

  الذوق من ماء معدني آلخر. في ختالفاإلبماذا تفسر  -3       

 

                                          :في األسفلالحظ الشكل  نقاط(: 06التمرين الثاني:) 

 ما إسم هذا الجهاز؟ -1  

 ؟ 4م:وفي العنصررق 2ماهما التحوالن الفيزيائيان الحادثان في الدورق -2

   وماهي درجة حرارة غليانه؟ 8ما إسم الماء المتحصل عليه في الحوجلة رقم  -3

 مثل الماء المتحصل عليه بالنموذج الحبيبي.                                    -4

 

 
 

                                                 (: نقاط 8وضعية إدماجية )    

 فتعذر عليها  وليد صنبور الحنفية فوجدت أن الماء ملوث وغير صاففي أحد األيام فتحت أم  -

الذي يدرس في السنة أولى متوسط بهذه المشكلة فقال لها ال عليك يا  استعماله فأخبرت ابنها وليد

                                                                      سأقوم بتصفية لك كمية من الماء. أمي 

 .برسومات بسيطة من أجل تصفية كمية من الماء العكر موضحا ذلك ةتجريبي طريقةاقترح  -1

 بين نوع الخليط المتحصل عليه بعد عملية التصفية .علل إجابتك؟ -2

 مثل بالنموذج الحبيبي كل من الماء العكر و الماء الصافي. -3

                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                   

                                

                                                                                             

  بالتوفيق                                                                                                 

  

 فرض الثالثي الثاني
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 2016/2017 أولى متوسط المستوى:
 ساعة واحدة الزمن:

 بسكرة -متوسطة  مصطفى العاشوري  الفرض الثاني في الفيزياء

 

 القسم: اإلسم و اللقب:

 

 

  :التمرين الثاني

 .(12g)فاشترى كرة كتلتها أراد سامي شراء كرة بالستكية ليلعب بها في الماء )تطفو فوق الماء(  

 .(0.5g/mLالحجمية تساوي )-ماهو حجمها إذا علمت أن كتلتها -
-  

 التمرين الثالث: -

-  

  بالتوفيق  

أستاذ المادة: قرقب عبد الحكيم   
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 2016/2017 أولى متوسط المستوى:
 ساعة واحدة الزمن:

 سكرةب -متوسطة  مصطفى العاشوري  الفرض الثاني في الفيزياء

 

 

 اإلجابة

 إجابة التمرين األول:

 
 معلومات عن التيليمتر الليزري ووحدة كلفن لقياس درجة الحرارة :

1) (°C ( :ليست هي الوحدة الدولية لقياس درجة الحرارة و إنما هي )°K)    .أي وحدة الكـلفــن 

شائعة االستعمال ومعلوم أن وحدة السيليسيوز  K = °C + 273°       و العالقة التي تربطهما هي :

 في حياتنا اليومية لكنها ليست الوحدة الدولية لقياس درجة الحرارة.

 

( و بالتالي جهاز القياس المناسب 3m)الوحدة الدولية لقياس الحجم هي: المتر مكعب  (2

مكعب لن يكون المخبار المدرج )الذي  -لقياس حجما كبيرا بوحدة المتر

 الميليلتر(.يستعمل لقياس سعات صغيرة بوحدة 

 مكعب هي :-أداة القياس المناسبة لقياس أحجام كبيرة بوحدة المتر (3

( و يقيس عن بعد األبعاد أي Le télémètre à laserجهاز التيليمتر الليزري ) -

و سأرفق  نهايةالأطوال أو مساحات أو حجوم، قياسا دقيقا و يقوم بحساب النتيجة في 

از مع روابط فيديو يمكن مشاهدتها التصحيح صور و تو ضيحات عن الجه لهذا

 على اليوتوب. 

هناك تطبيقات يمكن استعمالها بواسطة الهواتف المحمولة المتطورة مثل تطبيق  -

(m3)  غرفة بواسطة كاميرا الهاتف المحمول. حجم لقياس حجم خزان أو 

مكعب هو -مع الحرص على أن الجهاز الموافق لوحدة قياس الحجم في حالة المتر -

 (.Le télémètre à laserالتيليمتر الليزري )

 معلومات و توضيحات عن جهاز التيليمتر الليزري: -
- https://youtu.be/s5n-VuUl4Ns 

متر-رابط فيديو الليزر -  
- ............................................................................................  
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 2016/2017 أولى متوسط المستوى:
 ساعة واحدة الزمن:

 سكرةب -متوسطة  مصطفى العاشوري  الفرض الثاني في الفيزياء

 

-  
 تطبيق     (M3)   لقياس الحجم و المساحة على أجهزة هاتف محمول متطور       -

-  
 و يقيس األبعاد )األطوال (عن بعد و يستنتج المساحة و الحجم.Le Télémètre Laser جهاز تيليمتر يعمل بأشعة الليزر -
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 2016/2017 أولى متوسط المستوى:
 ساعة واحدة الزمن:

 سكرةب -متوسطة  مصطفى العاشوري  الفرض الثاني في الفيزياء
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 2016/2017 أولى متوسط المستوى:
 ساعة واحدة الزمن:

 سكرةب -متوسطة  مصطفى العاشوري  الفرض الثاني في الفيزياء

 

ة التيليمترطساقياس حجم خزان مائي بو   
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 2016/2017 أولى متوسط المستوى:
 ساعة واحدة الزمن:

 سكرةب -متوسطة  مصطفى العاشوري  الفرض الثاني في الفيزياء

 

                                من قانون الكتلة الحجمية:     إجابة التمرين الثاني:

 

 ومن طريقة الهرم نستنتج قانون الحجم: 

 
 

 

 و بتعويض القيم نحصل على قيمة الحجم المطلوب.

 

 التمرين الثالث:إجابة 

 جواب السؤال األول:

    التركيز:قانون 

 

 نستنتج تركيز المحلول في ل حالة. ( و=Cحيث : )تركيز المحلول 
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 2016/2017 أولى متوسط المستوى:
 ساعة واحدة الزمن:

 سكرةب -متوسطة  مصطفى العاشوري  الفرض الثاني في الفيزياء

 

 C B A المحلول
 M 10g 5g 5gكتلة المذاب=

 V 100mL 100mL 50mLحجم المذيب=

 C /mLg0.1 /mLg0.05 0.1g/mLتركيز المحلول=

 

 

 :الثانيجواب السؤال 

 األقل حالوة ألنه األقل تركيزا. Bسيكون المحلول  -

ألنهما أكبر منه  Bمن المحلول حالوة  أكثر Cو  Aسيكون المحلولين  -

 في التركيز.

 نفس المذاق ألنهما متعادلين في التركيز. Cو  Aسيكون للمحلولين  -

 

 

 

 

 مع تحيات األستاذ : قرقب عبد الحكيم
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