(  ) 1تجربة  -المقاروة بيه عظام الطيور وعظام الثذييات
** األدوات المستخذمة  :لطؼتاٌ يٍ ػظاو انطيىر وػظاو انثمر  -ياء – يخثار يذرج ( )011يم  -يهمظ -
ييزاٌ حساس  -كأس  -خم  -خيظ
** خطوات التجربة :
َ .0ستخذو انًهمظ نتُظيف انؼظاو يٍ أي ػضالخ ثى َستخذو انًيزاٌ انحساس نًؼرفح كتهح كم ػظًح .
َ .2ضغ 01سى 3يٍ انًاء في انًخثار انًذرج .
َ .3رتظ إحذي انؼظاو تانخيظ وَضؼها في انًخثار انًذرج يغ يراػاج أَها غًرخ تًايا تانًاء .
َ .4حسة حجى انؼظًح = يُسىب انًاء انجذيذ –  01وَسجم في انجذول َكرر انؼًم يغ انؼظًح انثاَيح
َ .5حسة كثافح كم ػظًح وَسجم انثياَاخ في انجذول انكثافح = كتهح انؼظًح  /حجى انؼظًح
** تسجيل البياوات :
َىع انؼظًح

كتهح انؼظًح ( ( g

حجى انؼظًح (( cm3
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**الىتيجة :
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** االستُتاج :ػظاو انثذيياخ ..أكثر كثافح ..يٍ ػظاو انطيىر .

(  )2تجربة  -قاوون بقاء الكتلة
** األدوات المستخذمة :
يحهىل َتراخ انفضح  -حًض انهيذروكهىريك انًخفف  -ياء يمطر  -دورق يخروطي  -خيظ
أَثىتح اختثار صغيرج  -سذادج يطاطيح نهذورق  -ييزاٌ حساس
**خطوات التجربة :
َ - 0ضغ يحهىل َتراخ انفضح في انذورق انًخروطي .
َ - 2ضغ حًض انهيذروكهىريك انًخفف في أَثىتح االختثار .
َ -3رتظ األَثىتح تخيظ وأَزنها داخم انذورق تحيث ال تختهظ يغ يحهىل َتراخ انفضح وأغهك انذورق
َ -4زٌ انذورق وفيه انًحهىالٌ لثم انتفاػم َسجم انثياَاخ في انجذول .
 -5اخهظ انًحهىنيٍ يؼا َالحظ تكىٌ راسة اتيض .
َ -6زٌ انذورق وفيه انًحهىالٌ تؼذ انتفاػم َسجم انثياَاخ في انجذول َمارٌ تيٍ انكتهتيٍ .

** تسجيل الىتائح :
انكتهح تؼذ انتفاػم
 041جى

انكتهح لثم انتفاػم
 041جى
**االستىتاج :
كتهح انًىاد انًتفاػهح ..تساوي ..كتهح انًىاد انُاتجح .

(  ) 3تجرتح  :تحذيذ انرطىتح انُسثيح تاستخذاو انتريىيتر انسيهيزي
** األدوات المستخذمة :
تريىيتر سيهيزي ػذد  - 2شاش  -ياء
**خطوات التجربة :
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