
 

 

  انفٍشٌاءٔانكًٍٍاء
 

محمدذعمتري:ذ األستاذذ ذثتنويذإعد ديولى لسنةذ ا    لدرسذ لثتني–ذ جزذ لمتددذذ 

 
I.  - توهيد

فًا ًْ انًًٍشاث انخً حًٍش  . حٕجذ انًادة عهى رالد حاالث فٍشٌائٍت ًْٔ انحانت انصهبت ٔانحانت انظائهت ٔانحانت انغاسٌت 

كم حانت يٍ ْذِ انحاالث ؟ 

II.  - األجسام الصلبة

انًخزاصت ٔغٍز انًخزاصت : األجظاو انصهبت ًْ األجظاو انخً ًٌكٍ يظكٓا باألصابع ٔحُمظى إنى لظًٍٍ 

    Corps compact الجسن الوتراص - 1

 . انجظى انصهب انًخزاص ْٕ انذي ٌخكٌٕ يٍ يجًٕعت ٔاحذة ألٌ يكَٕاحّ يخًاطكت فًٍا بٍُٓا

 ... حبت لًح– كأص – حجزة – لطعت طكز  : أهثلة

 تجربة- أ 
 جظى يخزاص            

 (لطعت طكز)        
 حٕجهت                                ةكأص يخزٔطً               دٔرق            ةكأص أططٕاًَ                                      

 هالحظة و استنتاج- ب 

  ال ٌخغٍز شكم جظى صهب يخزاص عُذ َمهّ يٍ إَاء إنى آخز َٔمٕل إٌ انجظى انصهب انًخزاص نّ شكم خاص

Forme propre    

 الجسن غير الوتراص -2

 .  انجظى انصهب غٍز انًخزاص ْٕ انذي ٌخكٌٕ يٍ عذة أجشاء غٍز يخًاطكت

 ... كًٍت يٍ انمًح– انًظاحٍك – انذلٍك – اإلطًُج – انزيم : أيزهت 

ٌخغٍز شكم انجظى غٍز انًخزاص  يٍ إَاء إنى آخز بحٍذ ٌأخذ شكم اإلَاء انذي ٌٕجذ فٍّ َٔمٕل إٌ انجظى غٍز 

  .انًخزاص نٍض نّ شكم خاص 

III.  -لسىائلا Les liquides     

 ... ٔانحهٍب ٔانشٌج Alcool انكحٕلانظٕائم أجظاو حظٍم ٔ ال حًظك باألصابع  يزم انًاء ٔ 

   خىاص السىائل

ًٌكٍ يظكٓا باألصابع ٔنٍض نٓا شكم خاص ألَٓا حأخذ شكم اإلَاء انذي حٕجذ فٍّ  انظٕائم ال- 

      Fluides  بانجزٌاٌ َٔمٕل إَٓا يائعت انظٕائم حخًٍش- 

 . ططحّ األعهى انذي ٌاليض انٕٓاء ٌٔكٌٕ يظخٌٕا ٔأفمٍا عُذيا ٌكٌٕ انظائم فً حانت طكٌٕ انظطح انحز نهظائم ْٕ- 

IV. – الغازات Les gaz 

 تجربة– 1

 

 

 

 

هالحظة – 2

 . انٕٓاء يٍ انكأص األططٕاٍَت إنى انحٕجهت عهى شكم فماعاثاَخمالَالحظ 

 استنتاج – 3

 . َظخُخج أٌ انٕٓاء نٍض نّ شكم خاص ألَّ ٌأخذ شكم اإلَاء انذي ٌٕجذ فٍّ ٔ أَّ يائع ألَّ ٌخًٍش بانجزٌاٌ

       خالصة

 . ًٌكٍ يظكٓا باألصابع ٔنٍض نٓا شكم خاص ًْٔ أجظاو يائعت انغاساث ال 

هلحىظة 

 ...حٕجذ فً انطبٍعت غاساث يخخهفت يزم األٔكظجٍٍ ٔرُائً أٔكظٍذ انكزبٌٕ ٔ اَسٔث ٔانٍٓذرٔجٍٍ ٔبخار انًاء - 

 .ًٌكٍ ححٌٕم انًادة انصهبت أٔ انًادة انظائهت إنى حانت غاسٌت عُذ حٕفز انشزٔط  انًُاطبت - 

 حٕض بّ ياء
  اططٕاٍَتكأص

 حٕجهت

 فماعاث ْٕائٍت


