األستاذ  :يونس مقريني

 +المصادر الطبيعية للماء.
 +أهمية الماء بالنسبة للكائنات الحية.
 +ح ف  3للماء و نسبه في الطبيعة.
 +مراحل دورة الماء في الطبيعة.
 +مجاالت استعمال الماء.
 +إجراءات عملية لترشيد استعمال الماء.

الخواص الفيزيائية لألجسام الصبة
والسوائل و الغازات
 +الخواص المميزة لكل حالة فيزيائية.
 +التركيز على حالة السطح الحر للسوائل في
حالة السكون.
 +اإلشارة إلى حالة األجسام الصلبة
المتراصة و غير المتراصة.

2 1H -- 10%ن

الماء من حولنا

%
4 2H -- 20%ن

األهداف الجزئية للدروس

المؤسسة  :الثانوية اإلعدادية نيرس

 +مفهوم الحجم والكتلة والكتلة الحجمية.
 +تعرف مختلف وحدات القياس.
 +تعلم استعمال أدوات القياس.
 +االشارة إلى الطابع التقريبي للقياسات.
 +االشارة إلى أن حجم الغازات يتعلق بدرجة
الحرارة و الضغط.
 +تعرف أن الكتلة ال تتعلق بشكل الجسم.
 +مراحل قياس كتلة جسم صلب أوسائل.
 +تحديد الكتلة الحجمية تجريبيا وحسابيا.

8 4H --- 40%ن

الحجم  -الكتلة  -الكتلة الحجمية

 +مفهوم ضغط غاز و الضغط الجوي.
 +الوحدة العالمية والتمداولة للضغط.
 +تعرف أجهزة قياس الضغط واستعمالها.
 +تعرف قابلية الغاز لالنضغاط و الوسع.
 +تفسير ظواهر ناتجة عن الضغط الجوي.
 +تعرف النموذج الدقائقي و استعماله لتفسير
خواص الحاالت  3للمادة.

6 3H-- 30%ن

الضغط وض الجوي  -النموذج الدقائقي
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+أمأل الفراغ بالكلمات التالية :
بخار الماء  -ثلوج  -األجواء العليا الباردة  -األنهار والوديان  -البحار والمحيطات -أمطار  -تتبخر -باطن األرض.
  ..............مياه البحار و المحيطات تحت تأثير أشعة الشمس و ينتقل  ..................إلى الغالف الجوي. يتكاثف بخار الماء في ....فيتحول إلى سحب ،بعض هده السحب يتحول إلى  ....و بعضها يتحول إلى ..... تصب مياه األمطار و المياه الناتجة عن انصهار الثلوج في ، ...و يتسرب بعضها إلى ) ....المياه الجوفية (. تجري مياه األنهار و الوديان لتعود من جديد إلى ...... +ماذا نقصد بـ "خزانات المحيط المائي" ؟ اذكرها.
 +أعط أربعة أمثلة من استعماالت االنسان للماء.

1
1

 تتبخر األجواء العليا الباردة األنهار والوديان البحار والمحيطات +المصادر  4للمياه  :السطحية ،الجوفية ،السحب ،الثلوج
 +الشرب ،التنظيف ،انتاج الكهرباء ،تبريد اآلالت الصناعية...

 -2ارسم السطح الحر للسوائل الموجودة في األواني التالية عند مستوى اإلصبع:

1

 +السطح الحر للسوائل يكون مستويا و أفقيا.

 -3ضع العالمة  Xفي الخانة المناسبة من الجدول التالي:
الجسم الصلب
غير المتراص
المتراص
يمكن مسكه
يأخذ شكل اإلناء الذي يوجد فيه
له سطح مستوي وأفقي

بخار الماء
بخار الماء
باطن األرض

1
الجسم السائل

الجسم الغازي

 +ننجز المناولة التالية حيث نستعمل سائال وكرة معدنية
وميزانا الكترونيا ومخبار مدرجا ب . ml
 -1حــدد قـيـمــة القـسـمــة في تدريجة المخبار.
 -2بين الوضع الصحيح للعين عند قراءة التدريجة.
 -3اكتب قيمة الحجم  V1و قيمة الحجم .V2
 -4استنتج  Vحجم الكرة المعدنية .
 -5أحسب  Mكتلة الجسم السائل و ' Mكتلة الجسم الصلب.
 +عثرت والدة اسماعيل على قارورة بها سائالن غير ممتزجان ورغم التحريك الحظت أن أحدهما دائما يطفو
على اآلخر .توجه اسماعيل إلى مختبر العلوم الفيزيائية و قام بالقياسات التالية :
 +السائل  : Aكتلة  50mLمن السائل  Aهي  + 50gالسائل  : Bكتلة  50mLمن السائل  Bهي40g
 )1ساعد اسماعيل على التمييز بين السائلين بحساب الكتلة الحجمية لكل منهما  ρA ( :و ) ρB
 )2إذا علمت أن الكتلة الحجمية للزيت هي =0.8g/mLزيت ρو أن الكتلة الحجمية للماء هي =1g/mLماء ρحدد
اسم كل من السائلين  Aو : B
 )3فسر لوالدة اسماعيل لماذا يطفو الزيت فوق الماء؟
 +الوحدة العالمية لقياس الضغط هي  ............رمزها  .........و هناك أيضا  .............رمزها .............
…… =  156 Paو 1000hPa = ….... bar
 +حول hPa :
 +أجب بكتابة "صحيح" أو بكتابة "خطأ" :
يمكن قيـاس قيمـة الضغـط الجـوي باستعمـال ميـزان الكترونـي
(A
ينخفض ضغط غاز عندما تنقص كتـلته مع ثبات حجمه ودرجة حرارته
(B
الضغط الجوي له نفس القيمة في كل مكان على سطح األرض
(C
يرتفع ضغط غاز عندما ينقص حجمه مع ثبات كتلتـه ودرجة حرارته
(D
 +ما الفرق بين الضغط و الضغط الجوي ؟
 +تمثل األشكال الثالثة نماذج للحاالت الفيزيائية الثالث للمادة ،حدد الحالة الفيزيائية الخاصة بكل نموذج.

+

 +مأل الجدول :
الجسم الصلب
غير المتراص
المتراص
×
×
×

الجسم السائل

الجسم الغازي

×
×

×

+
1
5,0
5,0
1
1

2
1
1
1
1
1

1
2

 11 )1تدريجات ←  20mLأي كل تدريجة ← 20/10=2mL
 )2الوضع .1
V1=54mL ; V2=62mL )3
V = V2-V1 = 62-54 = 8mL )4
 M=84,3-41,1=43,2g )5و M’=138,9-84,3=54,6g
 +الوضعية المسألة :
3
3
 ρA=50/50=1g/cm )1و ρB=40/50=0,8g/cm
 A )2هو الماء و  Bهو الزيت.
 )3دائما يطفو الزيت فوق الماء ألن الكتلة الحجمية للزيت أصغر من
الكتلة الحجمية للماء .ρB < ρA :
.Bar
البار
Pa
 +الباسكال
 156 Pa = 1,56 hPa +و 10000 hPa = 10 bar
+
 خطأ خطأ خطأ صحيح +الضغط هو تأثير غاز محجوز و ض ج هو تأثير الهواء الجوي...
حفص حفس
+حفغ

