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  الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

  بلدية المسيد متوسطة جالل عبد القادر                                  مديرية التربية لوالية سيدي بلعباس        

  }متوسط االولىللسنة  الثالثالفصل  اختبار{
  مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا         

  :نقاط 6 المترين أالول
  اجب بصح ٔاو خطأ: ) 1

  ..............                                        .c°0وال تبقى اثبتة عند  عند جتمد املاء تتغري درجة احلرارة -
  .                                        ..............Mélange homogèneاملاء النقي هو خليط متجانس  -
  التسلسل تلف احد املصابيح يؤدي اىل عدم اشـتغال بقية العنارص                 ..............يف الربط عىل  -
  ..............  يف الربط عىل التفرع اسـتقصار احد املصابيح يؤدي اىل اسـتقصار ادلارة.                          -
  .............                                         يعترب القمر عندما يكون بدرا منبعا ضوئيا مضيئا.           -
  املسافة الت يقطعها الضوء خالل سـنة واحدة.                                 ............. السـنة الضوئية يه -

   ضع سطرا حتت الاجابة الصحيحة: ) 2
    V= l × L × h          V= a × a × a        V=r × r × π × hحلساب جحم الاسطوانة نسـتعمل العالقة:     -
  التحول املادة من احلاةل السائةل اىل احلاةل الغازية تسمى:          تسايم               تبخر                     تاكثف -
  التسلسل           ذهاب واايبللتحمك يف اانرة مصباح من ماكنني خمتلفني نسـتعمل دارة:       عىل التفرع         عىل  -
  حيتل كوكب املرخي من حيث بعده عن الشمس املرتبة:           الاوىل                الرابعة                   الثامنة -
  املنبع الضويئ الواسع عند اسقاطه عىل جسم عامت يتشلك:      ظل فقط          ظليل فقط              ظل وظليل -
  يل الطاقة الشمسـية اىل طاقة كهرابئية نسـتعمل:    اخلالاي الشمسـية     الالواح الشمسـية        املظةل الشمسـيةلتحو  -

 نقاط 6 المترين الثاين:
  اليك صور للقمر يف مراحل خمتلفة رتهبا مع تسميهتا:

  التسمية  الرمق املوافق
    

03    
07    

    
  البدر  
    
    
  الاخريالهالل   

اقلب 
فحة ال 1am.ency-education.com

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s



  
  نقاط 08  وضعية ٕادماجية:

وعىل الساعة التاسعة صباحا ذهب وادلك اىل املسجد ٔالداء صالة الكسوف كام حذرتك وادلتك انت واخوك من   2015مارس  21يف 
تدخلت ٔانت اخلروج اىل الشارع والنظر اىل الشمس ٔالن ٔاشعهتا اليوم ضارة بسبب الكسوف فاحتار اخوك ومل يفهم ما معىن هذه احلادثة ف 

  لترشح هل ذكل ورمست هل خمططا للظاهرة كام اخربته عن ظاهرة اخرى مشاهبة هل ويه خسوف القمر.

 

 فرس ٔالخيك مىت وملاذا حيدث الكسوف واخلسوف ؟ امكل اخملطط السابق. -
   اعانمك هللا                                                                                             

  احلل:
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  بلدية المسيد متوسطة جالل عبد القادر                                  مديرية التربية لوالية سيدي بلعباس        

  }متوسط االولىللسنة  الثالثالفصل  اختبار{
  مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا         

  :نقاط 6 المترين أالول
  x 12ن 0.5                        اجب بصح ٔاو خطأ: ) 1

  خطا                                        .c°0عند جتمد املاء تتغري درجة احلرارة وال تبقى اثبتة عند  -
  .                                         خطأ Mélange homogèneاملاء النقي هو خليط متجانس  -
  يف الربط عىل التسلسل تلف احد املصابيح يؤدي اىل عدم اشـتغال بقية العنارص                  حص -
  املصابيح يؤدي اىل اسـتقصار ادلارة.                           حص يف الربط عىل التفرع اسـتقصار احد -
  يعترب القمر عندما يكون بدرا منبعا ضوئيا مضيئا.                                                   خطأ  -
  حص   السـنة الضوئية يه املسافة الت يقطعها الضوء خالل سـنة واحدة.                               -

   ضع سطرا حتت الاجابة الصحيحة: ) 2
   h×  π ×r  ×V=r a         ×a  ×h          V= a  ×L  ×V= l  حلساب جحم الاسطوانة نسـتعمل العالقة:     -
  تاكثف                     تبخرالتحول املادة من احلاةل السائةل اىل احلاةل الغازية تسمى:          تسايم                -
  ذهاب واايبللتحمك يف اانرة مصباح من ماكنني خمتلفني نسـتعمل دارة:       عىل التفرع         عىل التسلسل            -
  الثامنة                   الرابعةحيتل كوكب املرخي من حيث بعده عن الشمس املرتبة:           الاوىل                 -
  ظل وظليلاسقاطه عىل جسم عامت يتشلك:      ظل فقط          ظليل فقط              املنبع الضويئ الواسع عند  -
  الالواح الشمسـية        املظةل الشمسـية     اخلالاي الشمسـيةلتحويل الطاقة الشمسـية اىل طاقة كهرابئية نسـتعمل:     -

    نقاط 6 المترين الثاين:
  x 12ن 0.5      خمتلفة رتهبا مع تسميهتا:اليك صور للقمر يف مراحل 

  
  

  التسمية  الرمق املوافق
  احملاق الاقرتان  05
  الهالل أالول  03
  الرتبيع أالول  07
  الاحدب املتصاعد  08
  البدر  06
  الاحدب املتناقص  01
  الرتبيع الثاين  02
  الهالل الاخري  04
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  نقاط 08  وضعية ٕادماجية:
وعىل الساعة التاسعة صباحا ذهب وادلك اىل املسجد ٔالداء صالة الكسوف كام حذرتك وادلتك انت واخوك من   2015مارس  21يف 

اخلروج اىل الشارع والنظر اىل الشمس ٔالن ٔاشعهتا اليوم ضارة بسبب الكسوف فاحتار اخوك ومل يفهم ما معىن هذه احلادثة فتدخلت ٔانت 
   اخربته عن ظاهرة اخرى مشاهبة هل ويه خسوف القمر.لترشح هل ذكل ورمست هل خمططا للظاهرة كام

 

 فرس ٔالخيك مىت وملاذا حيدث الكسوف واخلسوف ؟ امكل اخملطط السابق. -
   اعانمك هللا                                                                                             

  احلل:
  ويكونون عىل اسـتقامة واحدة.  عندما حيتجب القمر عند توسط أالرض للمسافة بيه و بني الشمس اخلسوف حيدث

  ٔاشعة الشمس.أالرض  عن جزء منحيجب القمر يكون الشمس والقمر والارض عىل اسـتقامة واحدة و  عندما الكسوف حيدث

  مالحظة: تقبل لك الاجاابت الصحيحة.

  

  

  

 املعايري
  التحمك يف املوارد املعرفية

 نقاط 3
  توظيف املوارد والكفاءات العرضية

 نقاط 3
  ترسـيخ القمي واملواقف

 نقاط 2

 املؤرشات

حيجب الشمس يفان القمر معرفة  -
  .ظاهرة الكسوف

 اشعة جبالارض حتان معرفة  -
يف ظاهرة عن القمر الشمس 
 .الكسوف

  تفسري ظاهرة الكسوف فلكيا -
  تفسري ظاهرة اخلسوف فلكيا -
 كتابة عنارص اخملططني  كتابة حصيحة  -

  صالة الكسوف -
عدم النظر اىل  -

  الشمس اثناء الكسوف
  التنظمي -
 الابداع-

  الظليل

  مخروط الظل

  الكسوف

  الظليل

  مخروط الظل
  الخسوف
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