
  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
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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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