
 

 

 سلسلة تمارين و وضعيات ونموذج اختبار حول المادة و تحّوالتها
 

 

I –ننجز التجارب التالية 

 
II   هب كتلته  من ذخاتم نتوفرm=15g   وحجمهV=0,86ml  

 كتلة وحجم الخاتم أرسم تجربتين توضحان كيفية قياس .1

 أحسب الكتلة الحجمية للخاتم  .2

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

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

 2g/cm19إذا علمت أن الكتلة الججمية للذهب هي  .3

 علل جوابك هب فقطهل الخاتم مصنوع من الذ

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

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

 

 20cmأراد أحمد حساب حجم الماء الالزم لمل نصف حوض على شكل مكعب ضلعه 

  المكعبأحسب حجم.......................................................................................................... 

 ..................................................................ساعد أحمد على حساب حجم الماء الالزم لملء نصف الحوض

 

 

 

 التمرين األول:
 

 أجب بصحيح أو خطأ : -1 

 ................األجسام الصلبة غير المتراصة اليمكن مسكها بواسطة األصابع -

 .......................الحر لسائل في حالة سكون غير مستو وغير أفقيالسطح  -

 .........................الوحدة العالمية للكتلة هي المتر مكعب -

  ..........................يتم قياس حجم السوائل بواسطة الميزان اإللكتروني -

 اذكر  مراحل دورة الماء:   3 -

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

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

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

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

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

2 

 : رمز و الوحدة العالمية لاعط   2 -
 ....................................................... : الحجم    

 .........................................................: الكتلة    

 :.......................................... الكتلة الحجمية   

         والمقدار اعط اسم الجهاز في الصورة, -4  

   الذي يقيسه  الفيزيائي  

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

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



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................. حدد قيمة حجم الجسم الصلب ؟ -1

 ما إسم الطريقة المتبعة لقياس الحجم في هذه التجربة ؟ -2

 ا.هل يمكن استعمال نفس الطريقة لقياس حجم قطعة السكر؟ فسر لماذ -3

 التي يجب أن تتوفر في الجسم الصلب لقياس حجمه اعتماداً على هذه الطريقة ؟ طأذكر الشرو -4

 

 

 ن 4 حدد حجم السوائل التالية: :IIIالتمرين 

 هو:................. 1حجم السائل  -1

 هو:................. 2حجم السائل  -2

 هو:................. 3حجم السائل  -3

 هو:................. 4حجم السائل  -4

 

 

 

 

 

 ن 2 أتمم الجدول التالي: :IVالتمرين 
3dm………… 3cm 5 3cm………….. 3O5m, 0 

0,5L ………….L 10mL ……….L 

 

 السائل.حدد كتلة  ننجز القياسات الممثلة في التبيانات التالية: :Vالتمرين 

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

.......  

 .1حدد حجم الجسم الصلب رقم  -1

 .1حدد كتلة الجسم الصلب رقم  -2

. 

 .2حدد حجم الجسم الصلب رقم  -3

 

 .2حدد كتلة الجسم الصلب رقم  -4

 

50ml 
 

 
73,5ml 

 

145,5 g   130 g 68 g   111 g 

20ml 

1 1 

2 

 التمرين الثاني :

 نقوم بالتجربة التالية : s) (لتحديد حجم جسم صلب    

 

 

 
 

 4السائل  3السائل  2السائل  1السائل 

ml 
ml 

ml 
ml 



 

 4:تمرين           

 

  ml2=1V 2صب أحمد كمية من الماء في جهاز فوجد 

 فأدخل الجسم الصلب فيه. الحظ أن مستوى الماء ارتفع  

 : ml4= 2V 2 إلى 

 

 ما هو الجهاز الذي استعمله أحمد لقياس حجم الجسم الصلب ؟ (1
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 
  2الشكل في     ml 2V 42 =مثل الحجم    (2

 

 أحسب حجم الجسم الصلب ؟ (3
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 5:  تمرين          

 

 :  التاليةترجم المصطلحات 

 ................................................................................ الكتلة: 

    .......................................................................: volume       

 ن ( 5الثالث :  )  التمرين

 أواني تحتوي على ماء ملون. الرسوم جانبهتمثل  -1

 اعثر على الخطأ ثم قم بتصحيحه.
 

 األجسام الصلبة إلى صنفين : نقسمت -2

 .....................تتكون من مجموعة واحدة  ....................أجسام صلبة  -

 ..............................تتكون من  .........................أجسام صلبة  -

 بـ : "مـــائعة" ؟ نعنيماذا  -3

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

 ن ( 4,5)    الرابع : التمرين

 . ml 1V 50 =( على كريات من الرصاص، مجموع أحجامها و أحجام الفراغات بينها هو Aيحتوي المخبار المدرج )

 . ml 2V 50 =على ماء حجمه  Bو يحتوي المخبار 

 ثيقة.، فيستقر مستوى الماء عند التدريجة الممثلة في الوالذي يحتوي على الكريات Aفي المخبار  Bنصب ماء المخبار 

 الذي توقف عنده الماء بعد إفراغه على كريات الرصاص. Vحدد الحجم  -1
............................................................................................................. 

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

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

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

 استنتج الحجم الكلي لحبيبات الرصاص. -2
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

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

 ، احسب عدد كريات الرصاص. 3cm 1علما أن حجم كرية واحدة هو  -3
............................................................................................................. 

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

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

 

 

 

1الشكل    2الشكل 

  Aالمخبار  Bالمخبار 

90 ml 

65 ml 



 

 

 أجب بصحيح أو خطأ (1
 السطح الحر لسائل في حالة سكون مستو وأفقي :               ......................... 

 األجسام الصلبة يمكن مسكها باألصابع :                            ....................... 

 يستعمل المخبار المدرج لقياس كتلة األجسام السائلة :          .........................  
 3  الوحدة العالمية للحجم هيm                                        ........................                                                                                                    

 صنف الحالة الفيزيائية لألجسام التالية إلى صلبة وسائلة وغازية: (2

 مسطرة هواء عدس زيت عصير ثلج رمل دخان 

الحالة 

 الفيزيائية

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

 

  ن( :7التمرين الثاني )
 : جانبه الشكل في الممثلتين التجربتين ننجز .1
     1m=……………………        فارغة  ؟        الكأس كتلة 1m حدد -أ

 2m= ………………………بالسائل؟ مملوءة الكأس كتلة 2m حدد  -ب

 =mالسائل؟............................................................كتلة  استنتج -ت

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

  =kg……………… m               ؟kg  إلى السائل كتلة قيمة حول -ث

 

  يبين الشكل أسفله الطريقة المستعملة لتحديد حجم جسم صلب ليس له شكل بسيط وال يذوب في الماء .2

    

 حدد قيمة القسمة الواحدة:1)

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

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

     1V =................................................           ؟  1Vاحسب  حجم السائل )2

    2V =...................................     ؟   2V احسب حجم السائل والجسم الصلب)3

    V ......................................................= V  حجم الجسم الصلب  استنتج)4

   V =..............................................        ؟L إلى   حجم السائل  حول قيمة)5

 ن( :4التمرين الثالث)

 

اشترى اخوك الصورة جانبه في احد المكتبات واثناء عودته الى 

 له هده الصورة المنزل طلب منك ان تشرح

 انطالقا مما درسته 

 مادا تمثل الصورة جانبه ؟

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

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

 ادكر اهم مراحلها

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

100g  50g 

10g 20g 

 

70 

50 

30 

ml 

70 

50 

30 

ml 



 

 :ن(52,)أجب  بصحيح أو خطأ-1

 مستويا و ال أفقيا السطح الحر لجسم صلب غير متراص ال يكون.       ................................ 

 عند تغيير شكل الجسم فإن كتلته تتغير.       ............................................... 

 تحسب الكتلة الحجمية بواسطة العالقة: ρ=m÷v............................ 

  المدرجلقياس كتلة جسم سائل نستعمل المخبار............................................ 

 لقياس الضغط الجوي نستعمل جهاز البارومتر           .................................... 

 ن(1.5)تمثل األشكال الثالثة نماذج للحاالت الفيزيائية الثالث للمادة. حدد الحالة الفيزيائية الخاصة بكل نموذج  -2

 

 

 

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

 :ن(3)في الخانة المناسبة من الجدول التالي (Xضع العالمة )-3

 
 الجسم الصلب

 الجسم الغازي الجسم السائل
 غير المتراص المتراص

     يمكن مسكه باألصابع

     يأخذ شكل اإلناء الذي يوجد فيه

     له سطح مستوي وأفقي

 نقط( 9) :ثانيالالتمرين
 الجزء األول:

 .mLتهوحد( كروي الشكل ننجز المناولة التالية حيث نستعمل سائال وكرة معدنية واناءا Sلجسم صلب )sV للتعرف على الحجم 

 

 ما اسم هذا اإلناء؟  ............................................ -1

 ...........................................................................؟اإلناءحدد قيمة كل تدريجة صغيرة في  -2

 ....................................( أذكر الوضع الصحيح للعين عند قراءة قيمة حجم السائل.............................................2( و )1من بين الوضعين ) -3

  2V.:                 ......................=1V .........................=2Vو قيمة الحجم  1Vحدد قيمة الحجم  -4

  3cm .............................................................................................= sVبالوحدة المعدنيةحجم الكرة  sVاستنتج  -5

 =m........................كتلة الجسم الصلب 'mكتلة الجسم السائل و  mأحسب  -6

....................................................................m’= 
    ذا السائل ، ثم استنتج اسمه.أحسب الكتلة الحجمية له  -7

 ρ)الزيت(=ρ   ،  30,8g/cm)الكحول(=ρ ،    3g/cm 0,79)الماء(=31g/cm    معطيات:   

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



 

 
 

 

 

 أجب بصحيح أو خطأ (1

 ............................................: السطح الحر لسائل في حالة سكون مستو وأفقي -

 ...........................:. فقط  يوجد الماء في الطبيعة على الحالة الغارية -

 ......................................: يستعمل المخبارالمدرج لقياس حجم األجسام الصلبة -

 .............................................................:  3mالوحدة العالمية للكتلة هي  -

 صنف الحالة الفيزيائية لألجسام التالية إلى صلبة وسائلة وغازية: (2

 أوكسجين هواء عدس ثوث عصير جليد رمل حمص 

الحالة 

 الفيزيائية

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

 .....................................................................أذكر المصادر الطبيعية للماء:  (3

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

 

 ...................................................................إعط مجاالت استعماالت الماء:  (4

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

 2تمرين 
 الطريقة المستعملة لتحديد حجم جسم صلب ليس له شكل بسيط وال يذوب في الماء جانبهيبين الشكل 1 -

 .......................................................................:   عط اسم هذه الطريقةإ   -أ

 ....................................................................:حدد قيمة القسمة الواحدة -ب

 ...........................................................:أحسب حجم الماء المزاح -ت

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

 ........................................................:  3mcاستنتج حجم الجسم الصلب بـ

 

 

 

 

 

 اعدادية تودغــــى العليــــاالمؤسســــة : 
 نيــــابـــــــة : تنغيــــــــــر

 ................................................................االسم الكامل : 

 1فرض محــــــروس رقم           
 في مادة العلوم الفيزيائية

 االســــــــدس االول

 مــدة االنجــــاز : ســــاعـــــة
 .....................................................القسم : 

 .............................../ 20النقـــــطــــة : 

 

 

70 

50 

30 

ml 

70 

50 

30 

ml 



 

 نقــــــــط ( 8المـــوضـــــــوع االول : )  التنقيط

 

 

 

A-1-  .اجب)ي( بصحيح ام خطا 

 ........................................ 3g/cm  الوحدة العالمية للكتلة الحجمية هي -2        .................................................يتغير حجم جسم بتغير شكله  -1

 .......................................m+Vρ =تعبير الكتلة الحجمية هو  - 4    ................................ يوجد الماء في الطبيعة على حالة فيزيائية واحدة  -3

 ثالث  (.  –صلبة    –السائلة    –ضع مكان النقط الكلمة المناسبة من بين الكلمات التالية :  )  بخار   -2

 في.......................................................حاالت فيزيائية و هو باالساس على الحالة .............................................الماء موجود في الطبيعة على  -

 في الهواء ................................................ في القطب الشمالي و هو ....................................................البحار و االنهار و السدود و هو في حالة 

B- 1- . اتمم الجدول التالي بما يناسب 

 جهاز قياسه رمزها وحدته العالمية رمزه المقدار الفيزيائي

   الكيلوغرام  

 V    

   aP  

 امالء الجدول التالي محددا الحالة الفيزيائية لكل جسم . -2

 طاولة بخار الماء ماء معديني الرمل الهواء الحليب الجسم

       الفيزيائية الحالة

 حول ما يلي . -3 

pa............................................ =aP h 2.5   3.dm…………………….….….715mL= 4.5Kg =……………………..…….…..g 

1520mmhg =……………………….hpa .mL…………………….…….= 30.015m 0.039g = ………………….……….mg 
 

 نقط ( 9)  الموضــــــــــوع الثــــــــاني - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A- 3 نتوفر على غرفة على شكل متوازي المستطيالت ابعادها هي : طولهاm   L=  و عرضهاl = 2m  هاو ارتفاع 

    h = 2m 

 .............................................................................................................................................................احسب حجم الهواء الموجود داخل المطبخ  -1

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

 ............................................................................................................................................................احسب كتلة الهواء الموجود داخل المطبخ  -2 

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

1-B -    حدد حجم السائل الموجود في المخبار........................................................................................ =V1              Lm                                                                                                                                                     

 .mL            =Vنقوم بوضع جسم صلب في االنبوب ويستقر مستوى السائل عند    - 2

 ..........................................................................................................................................حجم الجسم الصلب  Vحدد  -   

 قمنا بالتجربتين التاليتين . و لمعرفة كتلة السائل الموجود في المخبار  -3 

 1التجربة 

 2التجربة       

 

 

 ..................................................................................................................................................................كتلة االنبوب و هو فارغ  1mاحسب  -1-3 

 ..............................................................................................................................................................كتلة االنبوب و هو مملوء. 2mاحسب   -2-3 

 ..........................................................................................................................................................................كتلة السائل بوحده  mاحسب   -3-3 

 نـــقـــط ( 3لة ) اوضعية مســــ - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمه هب ام ال . فقامت بقياس كتلته و حتعرف ان كان مصنوع من الذرادت ان وجدت سعاد خاتم في الطريق فا -  

 .  3V  = 10 Cm   و   m = 0.172 Kg فحصلت على النتائج التالية :      

                            g    m = 0.172 Kg  =………………………………………gكتلة الخاتم الى  m حول   -1   

 3g / Cm  .الكتلة الحجمية للخاتم ب  ρاحسب  -2   

  ؟ . فهل الخاتم مصنوع من الذهب ام ال 3g / Cm 19.3  اذا علمت ان الكتلة الحجمية للذهب الخالص هي -3    

  معلال جوابك .       


