
 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 2016 نوفمبر 6تاريخ الفرض :            الشهيدة عباس عائشة سيدي عيسىمتوسطة :   
 ساعة واحدةــــــدة: ـــــــــالمـ                                     األولى متوسطلمستوى: ا  
  

 

 

 
 

 نقاط(  6: ) ن األولالتمري
 

 الشكل المقابلمن خالل 
 استخرج حجم كل سائل

 ......... 1حجم السائل
 .........  2حجم السائل
 ......... 3حجم السائل

  
 
 

 نقاط ( 8التمرين الثاني :) 
 

 الماء أخذ أحمد وعاء لقياس كتلة 
  m1=800gفوجدها  قام بقياس كتلته وهو فارغ و

 داخل الوعاء السابق بعدها وضع كمية الماء  
 .1250g=m2وقاس كتلته فوجد  

  ما هي كتلة  الماء المقاسة بالغرامg  
 .Kgو الكيلوغرام  
 

 نقاط( 6:)  ثالثالتمرين ال
 

cm 520  +dm 30   +dam0.15    .............. =m. 
mm400   +dm 110  +m 15    ............... =dam. 

m 115   +dm 120  +km 0.45   ............... =hm. 
 

 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق

 
  3حجم السائل        2حجم السائل       1حجم السائل 
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 الجمـهورية الجــزائرية الديمقــراطية الشعــبية

 2017 -2016السنة الدراسية: متوسطة رقاب قويدر بالجلفة                                                                                   

 المـدة : ســــاعة                                                                                    متوسط                   ألولىالمستوى ا
 ﴾   العلوم الفيزيائية و التكنولوجيةمادة  فرض الفصل األول في﴿    

      1م1فرض الفصل األول

 :التمرين األول

 حىل ما يهي : 

0.5  hm =…………….dam                                                      24 dl=……………………m 

534 kg=…………………….g                                                  73 dg =…………………mg 

200 ml =…………………..cl                                                  46dm
3
 =……………………l 

 :  التمرين الثاني 

 .ماء ,  دخان انسيارج , جهيذ د, تخار,صنف في انجذول مايهي : خشة , خم , سكر, ضثاب , زي

 انحانح انغازيح انحانح انسائهح انحانح انصهثح

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

 

 : التمرين الثالث

 أكمم مايهي : 

 انقياش انىسيهح وحذج انقياش انرمس انمقذار انفيسيائي

…………………… m …………………… …………………… 

 …………………… …………………… …………………… انكثافح

 

 : مدااييةاإلالوضعية 

 في حصح األعمال انرطثيقيح أرادخ ماريح معرفح خاذمها انمصنىع مه انفضح هم هى مه فضح خانصح أو مغشىشح                  

 فقامد تما هى مىضح في انشكهيه انرانييه  :

 ـ ما هى حجم انخاذم ؟ و تأي طريقح قاسد ته خاذمها ؟1 

 ؟  mح انخاذم  ـ ما هي كره2 

 ـ كيف ذسرنرج أن خاذمها مه انفضح انخانصح ؟عهم إجاترك مسرعينا تانثطاقح انرانيح ؟ 3

 

  

  

 

1g/cmـ فسر نمارا انخاذم غاص في انماء عهما أن   4 
3

 =ρ؟ انماء  

 

 

 انفضح انخانصح انمادج

ρ(g/cmانكرهح انحجميح 
3
) 10.5 

  1/1الصفحــــــــــــــــة 
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 التمرين األول:

: 3mcحيث المخبار مدرج ب  ،الحظ جيدا هذه األشكال  

  ـ حدد حجم الزيت1

                   ................... =V   

ـ حدد كتلة الزيت2  

c=...................        القانون      

c=................... التعويض           

c=................... .النتيجة            

    

  3mc 05نغمر جسم صلب داخل المخبار فيرتفع مستوى السائل إلى التدريجة 

ـ أوجد حجم الجسم الصلب 3  

V=................... .القانون            

V=...................التعويض           

V=................... .النتيجة            

 

 التمرين الثاني:

:ثالث مجموعات، ثم أكتب الصفة المشتركة التي اخترتها لكل مجموعةصنف األجسام اآلتية في   

.الدقيق، الهواء، الجليد، الزيت، بخار الماء، الكحول، مسمار، الخل،غاز األكسجين  

:المجموعة الثالثة  :المجموعة الثانية   :المجموعة األولى    

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

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

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

...............: الصفة  ............... :الصفة   ............... :الصفة    

 

 الوضعية اإلدماجية:

 

        : .......................االســـم                      السنة األولى متوسط                                                                : المستوى

: .......................اللقـــب                                                                                             ...................متوسطة   

: .......................القــــسم                                                                                                    ساعة واحدة: المدة  

ول في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيةالفرض المحروس األ  

 

الورقة اإلجابة على الوضعية اإلدماجية تكون خلف: مالحظة   
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 2017-2016:ة انذراضيت ــانطٍ                                          -           َاوة ـحص– ار زيخىَي ـعى: وضطت ــيج

 ضـاعت واحذة : ضُــت أونً يخىضط                                                                انًــذة : انًــطخىي 

 

12
 (ن6):  التمريه األول

 ياهي يكىَاث انقذو انقُىيت ؟ -1

 أوخذ انقراءة انصحيحت ؟ -2

 

 

 

 

 

 (ن 6):  التمريه الثاوي

 :أكًم يأل اندذول انخاني بًا يُاضب 

 

 أجهسة القياش الىحدة الدولية الرمىز المقادير

 أَابيب يذرخت ....................... ............................. ............................

 ........................... ....................... ............................. انكخهت

 انًحرار ....................... ............................. ...........................

 

8

: وضعية إدماجية 

  يخبار يذرج به كًيت يٍ انًاء كًا يىضحه انشكم انًقابم: 

 ياَىع انقياش ؟ -1

 ياهي انىضعيت انصحيحت نهقياش ؟ -2

 

  وضع بذاخهه قطعت يعذَيت شكهها يكعب ضهعهاcm5 

 بعذ إخراج انقطعت انًعذَيت وضعج في كفت ييساٌ ووضع في

   فحذد حىازٌ  100g  ،50g ،20g انكفت انثاَيت ثالد كخم عياريت 

 :المطلىب

 ياهى حدى انًاء انًىخىد داخم انًخبار؟ -3

 أحطب حدى انقطعت انًعذَيت ؟ -4

  إضخُخح انخذريدت انخي يطخقر عُذها يطخىي انًاء بعذ غًر انقطعت انًعذَيت -5

 أحطب كخهت انقطعت انًعذَيت ؟ -6
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