
 

 

 ضع حرف )ص( أمام اإلجابة الصحيحة: ن( :6التمرين األول)

 عند تحويل الماء من الحالة الصلبة )جليد( إلى الحالة السائلة فإن كتلته : -1س

 تزداد 
 تنقص 
 تبقى ثابتة  

 المــــــــــــاء النــقي هو:             -2س

 الماء المقطر 
 الماء الصالح للشرب 
  مثال(.الماء الطبيعي )قديلة 
-  

 من بين األجسام التالية، عين الجسم النقي؟   - 3س

 الهواء 
 الكحول 
 الحليب 
-  

 يكون الجسم قابال لالنضغاط إذا كان: – 4 س

 صـــلبــــا. 
 ســـائال. 
 غـــازيـــا. 

 

 النهار: ناءــالسطحية أثيحدث لمياه البحر   5 -س

 تبخر -
 بخر -
 تجمد -

لتر، في إناء له شكل  1لو سكبنا قارورة ماء ممتلئة سعتها   - 6س

 ،فإن: 1dmمكعب طول ضلعه 
 .اإلناء ال يمتأل 
 .يفيض 
 .يمتأل تماما 

  

 

 ن(:6التمرين الثاني )

 

 ( الماء و كثافة الزيت؟densitéاستنتج كثافة ) -2س            
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 :ن8ة الوضعية اإلدماجي

 )المجهري( لعدة عينات من مواد مختلفة، األشكال التالية:ى النموذج الحبيبي طأع

 

 ما هو الّشكل الذي يمثل :

 جسما خليطا. (أ

 جسما نقيا. (ب

 خليطا متجانسا. (ت

 خليطا غير متجانس. (ث

 جسما مكّوناته غير قابلة لالمتزاج. (ج

 جسما خليطا مستحلبا أي سائالن غير قابالن لالمتزاج. (ح

 خليطا أحد مكّوناته مادة صلبة. (خ

 في حالة غازية.جسما  (د
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 ضع حرف )ص( أمام اإلجابة الصحيحة: ن( :6التمرين األول)إجابة 

 

 ن(:6التمرين الثاني )إجابة 

 

 ( الماء و كثافة الزيت؟densitéاستنتج كثافة ) -2س            

 الحجمية ولكن نحذف منها وحدة القياس ألنها قيمة عددية و نستنتج:-الكثافة تساوي الكتلة

 

 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

1am.ency-education.com



 

 

 :ن8ة الوضعية اإلدماجيإجابة 

 ى النموذج الحبيبي )المجهري( لعدة عينات من مواد مختلفة، األشكال التالية:طأع

 

 ما هو الّشكل الذي يمثل :

 (2،3،4،5)    جسما خليطا. (أ

 (1،6)      جسما نقيا. (ب

 (2،3)          خليطا متجانسا. (ت

 (4،5)   خليطا غير متجانس. (ث

 (4،5)  لالمتزاج.جسما مكّوناته غير قابلة  (ج

 (5)  جسما خليطا مستحلبا أي سائالن غير قابالن لالمتزاج. (ح

 (4)   خليطا أحد مكّوناته مادة صلبة. (خ

 (6)                 جسما في حالة غازية. (د

 

 

 

 أستاذ المادة: قرقب عبد الحكيم
 

 تمنياتي لكم بالتوفيق
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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  مديرية التربية لوالية معسكر                                                                           وزارة التربية الوطنية           

متوسط                     ألولىاالسنة                        29/11/2017التاريخ :              -غريس  - متوسطة الشيخ المشرفــي

 ونصف  ةـــــالمدة: ساع                                                      في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا اختبار

  نقطة )  12(الجزء األول:

 نقاط ) 60(األول:التمرين 
  :لمواد اآلتية حسب حالتھا الفيزيائية في الشروط العاديةا جدولصنف في  

زيت ، ملح ، ھواء , غاز ثاني أكسيد الكربون رمل ، حليب ، حديد ، غاز األكسجين ، ماء ، كحول ، سكر , برادة الحديد , 

.  

  

  نقاط )  60(التمرين الثاني:

  رمل .نضع كمية من الماء في إناء به   -أ

 ھل الخليط المحصل عليه يشكل محلوال مائيا ؟ علل. .1

  مثله بالنموذج الحبيبي. .2

  الحظ الشكل المقابل :  -ب

                                                                                         .أعط عنوانا مناسبا للرسم  ) 1

  .سم العناصر المرقمة   ) 2

                                                         .ما الھدف من ھذه التجربة  )3

  ھل الماء المحصل عليه نقي ؟ ) 4

  

  نقاط ) 08اإلدماجية ( الوضعية  الجزء الثاني:

 

 إلى فنظر رأسه، على باردة مائية قطرات بسقوط تفاجأ الحمام في وھو .الحمام إلى أبيه مع مرة ألول ھشام ذھب

  . العالقة الماء بقطرات مملوء سقفال أن فالحظ األعلى

 .لذلك تفسيرا أعط .1

 ؟ ذلك ذي أدى إلىما ھو العامل ال، حسب رأيك  .2

 .الظاھرة ھذه فيه تحدث اليومية الحياة من خرآ مثاال أعط .3

  

  

  

  

  1من  1صفحة 

 إناء به ماء عكر

2

4 

3

1 
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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  مديرية التربية لوالية معسكر                                                                           وزارة التربية الوطنية           

متوسط                      ألولىاالسنة                                                                  -غريس  - متوسطة الشيخ المشرفــي

    ةـــــالمدة: ساع                                         في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا ختبارتصحيح اال

  نقطة )  12(الجزء األول:

 نقاط ) 60(األول: التمرين
 12*  0.5    :لمواد حسب حالتھا الفيزيائية في الشروط العاديةا جدولف في يصنت 

  الحالة الغازية  الحالة السائلة  الحالة الصلبة

  غاز األكسجين  حليب  رمل

  ھواء  ماء  حديد

  غاز ثاني أكسيد الكربون  كحول  سكر

    زيت  برادة الحديد

      ملح

  

  نقاط )  60(التمرين الثاني:

  نضع كمية من الماء في إناء به رمل .  -أ

 01 . الن الرمل ال ينحل في الماء و بالتالي ال يشكل خليط  متجانس.يشكل محلوال مائيا  ال عليه الخليط المحصل  .1

 01 يله بالنموذج الحبيبي:مثت .2

  

  الحظ الشكل المقابل :  -ب

                                                                                    0.5    الترشيح عنوانا مناسبا للرسم :) 1

  4*  0.5 .ُرشاحة -4 ،بيشر -3، قمع  -2 ،ورق الترشيح  -1: العناصر المرقمة  يةسمت ) 2

                                                     01   فصل خليط غير متجانس. :الھدف من ھذه التجربة )3

  0.5 .نقي ليس  عليه  الماء المحصل) 4

  نقاط ) 08الوضعية اإلدماجية (  الجزء الثاني:

 

 : الظاھرة ھذه فيه تحدث اليومية الحياة من خرآ مثاال

 األعلى إلى فيصعد )الغازية الحالة(بخار إلى فيتحول بخر له يحدث السائلة الحالة في ھو و الساخن الماء .1
 تبقى قطرات مشكال السائلة الحالة إلى أخرى مرة متحوال البخار فيتكاثف نسبيا البارد الحمام سقف ليالقي
  .ألخر حين من لتسقط ھناك عالقة

 العامل المؤثر: درجة الحرارة  .2
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 : الظاھرة ھذه فيه تحدث اليومية الحياة من خرآ مثاال .3

 البخار يالقي عندما و الطھي أثناء الماء يتبخر حيث الشتاء فصل في المطبخ في مماثلة ظاھرة تحدث  -أ
 .ماء قطرات معطيا يتكاثف فإنه البارد النوافذ زجاج

و عند تصادمه مع منطقة جوية باردة يحدث تكاثف  بخر)(ظاھرة عند تبخر ماء المحيطات ھذه تحدث   - ب
 (تشكل الغيوم) و بعدھا تتساقط االمطار 
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  المدة :ساعة واحدة                                                                                                                        المستوى األولى متوسط

       االختبار األول في مادة العلوم الفيزيائية وتكنولوجيا   
 

 الوضعية األولى:

مجموعات  وطلب من : ستقام  األستاذ بتقسيم التالميذ الى    

  .) قياس طول الطاولة1المجموعة (

) تعيين درجة حرارة سائل .2المجموعة(  

) قياس كتلة جسم .3المجموعة(  

قياس حجم جسم سائل. )4المجموعة(  

) قياس سمك قلم 5المجموعة(  

  وحدة القياس التي تستعملھا كل مجموعة .) 6المجموعة (

 اكمل الجدول التالي:

)5المجموعة (   )4المجموعة (   )3المجموعة (   )2المجموعة (   )1المجموعة (    
.....  .....  ..... ..... .....  أداة القياس
.....  .....  ..... ..... .....  الوحدة المستعملة

 

 الوضعية الثانية:

سقف  مملوء بقطرات القطرات مائية باردة على راسه , فنظر الى األعلى فالحظ ان   تفاجا بسقوطيستحم ذھب ھشام ألول مرة مع ابيه الى الحمام. وھو 
 الماء العالقة .

.تفسيرا لذلك  اعط -1  

  الحبيبي.مثل ھذا التحول الفيزيائي بالنموذج  -2

 الوضعية االدماجية :

   . 260 mg       كتلتھا االجمالية      قامت لينة بمال قارورة بالستيكية ثم وازنتھا فوجدت 

لينة  فوجدت الماء اصبح صلبا و القارورة انتفخت . ھالينة  داخل  مجمد الثالجة . بعد ساعات  أخرجت ھاوضعت  

؟لبة من الحالة السائلة الى الحالة الص ء كيف نسمي عملية تحول الما -1  

  ھو العامل المسؤول عن تحول حالة الماء في ھذه الحالة ؟ما -2

لماذا انتفخت القارورة ؟ -3  

اذا تتوقع ان تكون كتلة القارورة المتجمدة لو قامت لينة بوزنھا ثانية ؟ م -4  
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متوسط ولى: االالمستوى  

و نصفمدة اإلنجاز: ساعة   

األول في مـادة العلوم  ختبار الثالثيا

اوالتكنولوجي الفيزيائية  

محمد البشير بن جدية متوسطة :

2017/2018:  السنة الدراسية

 توكل على هللا و ابدأ بسم هللا سلم التنقيط

 

1×3  

 

 

0.5×3  

 

 

      التمرين األول: (06 نقاط) 

 سم كل حالة و اربط بسھم بين كل حالة و خصائصھا. - 1

  لخصائص :ا                                                                                              

                                                  الحالة .......

  

  الحالة ..........

  

   الحالة.........

  

  

 

0.5×7  

 

 

 

0.5×5  

 

    التمرين الثاني: (06 نقاط)    

الفيزيائية :  حالتھا المواد التالية حسب في جدول صنف  -1

.عطر -كحول –البنزين  –غيوم  –مسحوق الحليب غبرة  –غاز ثنائي أكسيد الكربون  –ملح 

:أكمل مخطط تغيرات حاالت المادة  -2

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

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

 

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

 

-  1/2اقلب الصفحة  -  

 قابلة للسكب و الجريان 

 يمكن مسكھا بأصابع اليد 

 تأخذ شكل االناء الموجود فيه

  لالنضغاطغير قابله 

 ال يمكن امساكھا بأصابع اليد 

 قابلة لالنضغاط

 الحالة الغازية الحالة السائلة  الصلبة الحالة
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                                                                                             بالتوفيق 

 

 

 

 

 

 

     - 2/2الصفحة   -

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

 
 

1 

الوضعية اإلدماجية : (08 نقاط)

كتلتھا   أمين تلميذ في السنة األولى متوسط وجد ذات مرة قطعة معدنية و ھو في طريقه الى المنزل  -أ  

.V=20Cm3 و ، m=178g و حجمھا

.أحسب كتلتھا الحجمية  – 1

ألمنيوم / نحاس؟ /حديد  :ھل ھذا المعدن مصنوع من – 2

*ھل ھذا المعدن نقي أو مغشوش؟

علما أن:

 المادة الحديد األلمنيوم النحاس

الكتلة الحجمية  7.8 2.7 8.9
g/Cm3 

 

وضع ھذه القطعة في مخبار مدرج ليرى ما إذا كانت تطفو فوق سطح الماء أو تغوص. - ب

8.9g/Cm3 = نحاسρ  ؟  
    ،      ρ1= ماء g/Cm3:  3 – أحسب كثافة ھذه القطعة ، علما أن 

رأيك ھل تطفو أو تغوص ھذه القطعة عند وضعھا في الماء ؟ علل إجابتك. في -4

عند رجوع أمين إلى المنزل عانق أمه فأحست بأن حرارته مرتفعة، كما الحظت تورد خديه. - ج

ساعد والدة أمين في طريقة معرفة درجة حرارة ابنھا ( أداة القياس)؟ -5

ما ھي وحدتھا ؟-

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

1am.ency-education.com



 

 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

        2017/2018 :  لسنة الدراسيةا               حمودي محمد الصغير                                                : متوسطة
  اعة و نصفــــس : لمدةا                                                                        أولى متوسط : المستوى

  
  
  
  

  ن) 12( : الجزء األول
  ن)6: (1الوضعية 

الخزان  أراد والد أحمد أن يمأل  a= 10dmيملك والد أحمد في دكانه خزان للماء مكعب الشكل طول ضلعه  - 1
  بالماء .

  ما ھو حجم الماء الالزم لتعبئة الخزان ؟ -
   500Lكان الخزان يحتوى حجما من الماء قدره  - 2

  برأيك ما ھو حجم الماء الالزم إضافته لتعبئة الخزان ؟ -
  Kg 50=2mارغ و كتلة الخزان و ھو ف Kg050= 1 1mمع الخزان  كتلة الماءإذا كانت  - 3

  ؟    m  أحسب كتلة الماء -
 ن)6: (2الوضعية 

فصادفك أثناء بحثك عنھا األدوات ثالجة المخبر  مجمد طلب منك أستاذك إحضار قارورة مياه معدنية موجودة في
  : التالية

  
  
  
  
  

  امأل الجدول أدناه: - 1
    

 وحدة القياس  وظيفتھا  اسم األداة  الشكل

1     

2     

3     

4     

  
 ھو موضح في الوثيقة ثالجة المخبر وجدت الماء بالقارورة سائال كمامجمد بعد فتحك  - 2

 ماذا يحدث للماء ؟ سمي ترك القارورة مدة أطول في المجمد، رأيك لو نب  -أ
   ھذا التحول.

 ھو العامل المؤثر في تغير الحالة الفيزيائية للماء في ھذه الحالة ؟ما   -ب
  عند تسخين الماء الموجود في القارورة ماذا يحدث ؟سمي ھذه العملية  -ج

  
  

  

 األول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجية ألتحصيليالتقويم 

 

1الشكل  2الشكل   3الشكل   4الشكل    
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  ن) 8الجزء الثاني (
  ن)6الوضعية اإلدماجية: (

 خاتم مغشوشفشكت األم أن يكون ھذا ال ،اشترى األب من أحد أصدقائه خاتما من الفضة البنته بثمن رخيص جدا     
  .ة العلوم الفيزيائية دك في ماال تقلقي يا امي يمكن أن أحدد طبيعة الخاتم ألننا درسنا ذل : .فقالت لھا البنت

 بينما قاست حجمه كما ھو موضح في الوثيقة   m=17.8 gقاست البنت كتلة ھذا الخاتم فوجدتھا 
  ؟و ما ھو حجمه اعتمدتھا البنت لقياس حجم الخاتم؟  التيھي الطريقة ما  - 1
  ؟ أم المغشوشة نقيالخاتم  ھلاعتمادا على السند  - 2
 ؟ و لماذاھل يطفو الخاتم أم يغوص ؟ برأيك  - 3

  السند
  الماءالنحاس الفضة الذھب  الجسم 

  3g/cm 19.3 10.5 8.9  1الكتلة الحجمية 

  
  

االستعجال يفسد كل شيء

 

 

18 
16 

  cm3              cm3  
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2017/2018: عبد العزیز احمد بن عبد الكریم تاغوزي                                                السنة الدراسیة: متوسطة

03/12/2017: اریخـــــــــــالتمتوســـــــــــــطاألولى: المستوى

ونصفساعة: المدةاألول المحروس في مادة العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیا       االختبار

20: ................/العالمة: ................       الرقم....: .............................االسم: .............................    اللقب

)ن6...........................................................................................(..............: التمرین األول

:حسب الحالة الفیزیائیةالجدولصنف المواد التالیة في-1
.الھواء،  حلیبال،  التراب،  غاز األكسجین،  ثلجال، جافیلماء

الحالة السائلةالحالة الصلبةالحالة الغازیة

-....................................
-....................................

-....................................
-....................................

-....................................
-....................................

:أكمــــــل ما یلي-2
34cl= …….……..ml ; 56L=………….dm3 ; 15g=…………mg ; 25q=………..t
24m=…………cm ; 1200dm=……..……Km

)ن6...................................(.............................: ........................................التمرین الثاني

:أجب بصحیح أو خطأ وصحح الخطأ-1

(..........................).نقیس درجة الحرارة بالمیزان 
...........................................................................................................................................

(.................................).تكون درجة الحرارة مرتفعة في األوساط الباردة 
...........................................................................................................................................

(...........................).1تطفو األجسام فوق الماء إذا كانت كثافتھا أكبر من الواحد 
...........................................................................................................................................

(............................).لقیاس حجم جسم صلب غیر منتظم طریقة الغمر تستعمل 
...........................................................................................................................................

:كمل الفراغاتأ-2

........................ووحدتھا الدولیة ھي.........................یسمىنقیاس الكتلة بجھاز 
..........................ووحدتھا الدولیة.............................ونقیس الحجم بأداة تسمى

0Cوس یلیسیبجھاز المحرار ووحدتھا الدولیة وھي الس........................ونقیس 

اقلب الصفحة2من1الصفحة 
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)ن8: ..................................................................................................(الوضعیة اإلدماجیة

h=3cm: وارتفاعھا، a=4cm: عرضھا، L=7cm: طولھا، m=579g: لدینا قطعة من الذھب كتلتھا

.استنتج شكل ھذه القطعة

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

.mlثم بــــ cm3بـــــ Vاحسب حجم ھذه القطعة

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

استنتج التدریجة الجدیدة بعد وضع القطعة ، V=40mlنضع ھذه القطعة داخل وعاء مدرج مملوء بالماء عند التدریجة 
...............:............................................................................................................................ةالذھبی

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

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

:أحسب الكتلة الحجمیة لھذه القطعة 

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

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

:dأحسب كثافتھا 

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

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

ھاتھ القطعة الذھبیة في الماء؟انغمستلماذا 

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

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


انتھـــــى2من 2الصفحة 

)ن8: ..................................................................................................(الوضعیة اإلدماجیة

h=3cm: وارتفاعھا، a=4cm: عرضھا، L=7cm: طولھا، m=579g: لدینا قطعة من الذھب كتلتھا

.استنتج شكل ھذه القطعة

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

.mlثم بــــ cm3بـــــ Vاحسب حجم ھذه القطعة

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

استنتج التدریجة الجدیدة بعد وضع القطعة ، V=40mlنضع ھذه القطعة داخل وعاء مدرج مملوء بالماء عند التدریجة 
...............:............................................................................................................................ةالذھبی

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

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

:أحسب الكتلة الحجمیة لھذه القطعة 

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

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

:dأحسب كثافتھا 

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

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

ھاتھ القطعة الذھبیة في الماء؟انغمستلماذا 

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

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


انتھـــــى2من 2الصفحة 

)ن8: ..................................................................................................(الوضعیة اإلدماجیة

h=3cm: وارتفاعھا، a=4cm: عرضھا، L=7cm: طولھا، m=579g: لدینا قطعة من الذھب كتلتھا

.استنتج شكل ھذه القطعة

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

.mlثم بــــ cm3بـــــ Vاحسب حجم ھذه القطعة

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

استنتج التدریجة الجدیدة بعد وضع القطعة ، V=40mlنضع ھذه القطعة داخل وعاء مدرج مملوء بالماء عند التدریجة 
...............:............................................................................................................................ةالذھبی

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

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

:أحسب الكتلة الحجمیة لھذه القطعة 

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

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

:dأحسب كثافتھا 

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

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

ھاتھ القطعة الذھبیة في الماء؟انغمستلماذا 

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

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


انتھـــــى2من 2الصفحة 
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