
 األستاذ مالل:إعداد         

سارة تلمیذة في األولى متوسط مجتھدة ونشیطة تحب مادة العلوم الفیزیائیة وكلما تتحصل على معلومة 

انھ توجد في الطبیعة أجسام خلیطة وأخرى 

نقیة فمثال  الماء العكریعتبر خلیطا وعندما نمزج الزیت بالماء نحصل على خلیط والماء الذي نشربھ كذلك 

فقالت لھا األم أحسنت یا سارة , عبارة عن خلیط أما ھذا الخاتم المصنوع من الفضة الخالصة یعتبر جسما نقیا

صول على الجسم النقي إنطالقا من الجسم الخلیط ألیس كذلك؟ لو كنت مكان سارة 

  

  ھل سارة على صواب عندما قالت ألمھا أن خاتم الفضة عبارة عن جسم نقي؟ علل إجابتك؟

دخلت سارة البیت فوجدت أختھا الكبرى تقوم بكي المالبس فقالت لھا لقد علمت سبب استعمالك ھذا الماء 

  .درجة مئویة وتبقى ھذه الدرجة ثابتة حتى یتبخر كل الماء

  .مثل بالنموذج الحبیبي كل من ماء الحنفیة و الماء المستعمل في كي المالبس

حسام تلمیذ في األولى متوسط ذھب مع أبیھ في عطلة الشتاء في رحلة إلى حدیقة الحامة بالجزائر العاصمة 

ال من الجنوب الجزائري یقوم ببیع الشاي و بعض المشروبات فتوقف األب 

  .فاشترى كأسا من الشاي بالنعناع واشترى كذلك لحسام قنینة من العصیر وقارورة ماء معدني

         

        وضعیات وتمارین علوم فیزیائیة أولى متوسط

سارة تلمیذة في األولى متوسط مجتھدة ونشیطة تحب مادة العلوم الفیزیائیة وكلما تتحصل على معلومة 

انھ توجد في الطبیعة أجسام خلیطة وأخرى  ذات یوم قالت لھا ھل تعلمین یاأمي, جدیدة تقوم بإعالم أمھا بھا 

نقیة فمثال  الماء العكریعتبر خلیطا وعندما نمزج الزیت بالماء نحصل على خلیط والماء الذي نشربھ كذلك 

عبارة عن خلیط أما ھذا الخاتم المصنوع من الفضة الخالصة یعتبر جسما نقیا

صول على الجسم النقي إنطالقا من الجسم الخلیط ألیس كذلك؟ لو كنت مكان سارة لكن أظن أنھ یمكن الح

  :حاول اإلجابة عن األسئلة التالیة

  
  كیف یمكن الحصول على الماء النقي  انطالقا من الماء العكر؟ 

ھل سارة على صواب عندما قالت ألمھا أن خاتم الفضة عبارة عن جسم نقي؟ علل إجابتك؟

دخلت سارة البیت فوجدت أختھا الكبرى تقوم بكي المالبس فقالت لھا لقد علمت سبب استعمالك ھذا الماء 

  .في عملیة الكي وعدم استعمالك ماء الحنفیة

  
درجة مئویة وتبقى ھذه الدرجة ثابتة حتى یتبخر كل الماء 100إذا علمت أن درجة غلیان ھذا الماء ھي 

  ؟ ولماذا ینصح باستعمالھ في كي المالبس؟

مثل بالنموذج الحبیبي كل من ماء الحنفیة و الماء المستعمل في كي المالبس

حسام تلمیذ في األولى متوسط ذھب مع أبیھ في عطلة الشتاء في رحلة إلى حدیقة الحامة بالجزائر العاصمة 

ال من الجنوب الجزائري یقوم ببیع الشاي و بعض المشروبات فتوقف األب وفي الطریق رأى األب رج

فاشترى كأسا من الشاي بالنعناع واشترى كذلك لحسام قنینة من العصیر وقارورة ماء معدني

  

وضعیات وتمارین علوم فیزیائیة أولى متوسط

  :1وضعیة  -
سارة تلمیذة في األولى متوسط مجتھدة ونشیطة تحب مادة العلوم الفیزیائیة وكلما تتحصل على معلومة  -

جدیدة تقوم بإعالم أمھا بھا 

نقیة فمثال  الماء العكریعتبر خلیطا وعندما نمزج الزیت بالماء نحصل على خلیط والماء الذي نشربھ كذلك 

عبارة عن خلیط أما ھذا الخاتم المصنوع من الفضة الخالصة یعتبر جسما نقیا

لكن أظن أنھ یمكن الح

حاول اإلجابة عن األسئلة التالیة

كیف یمكن الحصول على الماء النقي  انطالقا من الماء العكر؟  -1

ھل سارة على صواب عندما قالت ألمھا أن خاتم الفضة عبارة عن جسم نقي؟ علل إجابتك؟ - .2

دخلت سارة البیت فوجدت أختھا الكبرى تقوم بكي المالبس فقالت لھا لقد علمت سبب استعمالك ھذا الماء  -

في عملیة الكي وعدم استعمالك ماء الحنفیة

                   
إذا علمت أن درجة غلیان ھذا الماء ھي  -3

؟ ولماذا ینصح باستعمالھ في كي المالبس؟ ماإسم ھذا الماء -

مثل بالنموذج الحبیبي كل من ماء الحنفیة و الماء المستعمل في كي المالبس -4

  :2تمرین 

حسام تلمیذ في األولى متوسط ذھب مع أبیھ في عطلة الشتاء في رحلة إلى حدیقة الحامة بالجزائر العاصمة 

وفي الطریق رأى األب رج

فاشترى كأسا من الشاي بالنعناع واشترى كذلك لحسام قنینة من العصیر وقارورة ماء معدني



  .صنف كل من الشاي بالنعناع و العصیر والماء المعدني إلى خلیط متجانس أو غیر متجانس -1

  

واذكر طرق الفصل بین مكوتات كل .مثال عن خلیط متجانس ومثال آخر عن خلیط غیر متجانس اعط -2

  .خلیط

شرب حسام كمیة من الماء المعدني فقال ألبیھ إن ذوق ھذا الماء المعدني یختلف عن الماء المعدني الذي  -

  .یباع في مدینتنا

الحصول على الماء النقي انطالقا من الماء ما سبب اإلختالف في الذوق من ماء معدني آلخر وكیف یمكن  -3

  المعدني؟

  .اذكر بعض معاییر نقاوة الماء النقي -4

  .مثل بالنموذج الحبیبي كل من الماء النقي و الخلیط بنوعیھ -5

  :3وضعیة 

حسام تلمیذ في األولى متوسط شغوف بالمطالعة قرأ في أحد الموسوعات العلمیة بأن الماء  -

أن یتحقق من ھذه الخاصیة فقام بالنشاط المبین في الرسم لكنھ احتار في  فأراد, مذیبا جیدا 

.سبب بقاء كمیة من الملح في األنبوب الثالث بالرغم من أن الماء مذیب جید  

 

                     

                                                                                

المحلول الناتج مبینا مكوناتھ؟یسمى  دث للملح عند وضعھ في الماء وكیففسر ماذا یح -1  

بماذا تفسر بقاء كمیة من الملح في األنبوب الثالث؟ -2  

أحسب تراكیز المحالیل ,  ml 30إذا علمت أن حجم الماء النقي في األنابیب الثالثة ھو -3

  .kg1= ن الماء النقي م l  1كتلة: علما أن الثانيالثالثة ثم احسب كتلة المحلول 

  :4وضعیة

في أحد األیام فتحت أم ولید صنبور الحنفیة فوجدت أن الماء ملوث وغیر صافي  -

 ذي یدرس في السنة أولى متوسط بھذهفتعذر علیھا استعمالھ فأخبرت ابنھا ولید ال

  .فقال لھا ال علیك یا أمي سأقوم بتصفیة لك كمیة من الماء ةالمشكل



                                

 
 

اقترح بروتوكول تجریبي من أجل تصفیة كمیة من الماء العكر موضحا ذلك برسومات  -1

  .بسیطة

  علل إجابتك؟.بین نوع الخلیط المتحصل علیھ بعد عملیة التصفیة  -2

من الماء الصافي الذي تحصلت  إقترح طریقة تمكنك من الحصول على الماء النقي إنطالقا -3

  .علیھ ثم مثل كل من الماء النقي و الماء الصافي بالنموذج الحبیبي

  :5وضعیة
 َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ : قال سبحانھ و تعالى 

ع أخیھ شاھد ذات یوم م,أحمد تلمیذ في األولى متوسط یحب البحر الذي یعتبر آیة من آیات هللا في الكون  -

عمر شریط علمي یتحدث عن أھمیة البحر في تزوید سكان المعمورة بالمیاه  واستعمال میاھھ كذلك لعالج 

  g/lالعدید من األمراض بسبب األمالح التي تحتویھا بحیث تقدر نسبة الملوحة في میاه البحر ألبیض المتوسط

ر في كیفیة حساب نسبة الملوحة فقال لھ فتساءل عمر عن كیفیة األستفادة من میاه البحر وكذلك احتا 35

أحمد البأس سأوضح لك األمور وسنقوم مع بعض بتحضیر محلول ملحي مشابھ لمیاه البحر األبیض 

  .المتوسط

  

  :لو كنت مكان أحمد حاول اإلجابة عن األسئلة التالیة

  :باستعمال األدوات التالیة  -1

              
  طریقة تجریبیة لتحضیر محلول ملحي بتركیز میاه البحر األبیض المتوسط مبینا مكونات ھذا المحلول؟ إقترح

  .بین كیف تكون میاه البحر سببا في تساقط األمطار والثلوج موضحا مختلف التحوالت الفیزیائیة الحادثة -2

ر ومثل كل من ماءالبحر والماء إقترح طریقة تمكننا من الحصول على الماء النقي إنطالقا من ماء البح-3

  .النقي بالنموذج الحبیبي



  :6وضعیة

إلى أحد المعارض التي یعرض الذي یعمل كبائع للعسل في أحد األیام رافق محمد أخاه رضا  -

لكن الخیمة التي قدمت لھ ال یوجد  ,الذي تزخربھ بالدنا  فیھا العدید من أنواع العسل الطبیعي

      :                                                        التجھیزات التالیة بھا إنارة فقام بشراء

                                                                                               V18ثالثة مصابیح ذات الداللة  -

                                                                                                                      

    V 35مصباح یحمل الداللة -

                                                                    

  

  

   .بھما ثالث مرابطبسیطة وقاطعتین قاطعة وكذا   V 24بطاریة سیارة -

  

  أسالك توصیل -

  

  

 V 35خارج الخیمة أما المصباح ذي الداللة V 18تشغیل المصابیح ذات الداللة رضافأراد 

داخل و الخارج فلما قام بتركیب الدارات الفأراد تشغیلھ داخل الخیمة والتحكم فیھ من 

جد ضعیف وكذلك المصباح ذي   V 18الكھربائیة الحظ بأن توھج المصابییح ذات الداللة

أین یكمن الخلل فقال لھ محمد الذي یدرس في األولى متوسط فتساءل رضا  V35  الداللة 

  .سأقترح علیك طریقة من أجل الحصول على اإلنارة المناسبة

  :ضع نفسك مكان محمد وحاول اإلجابة على األسئلة التالیة -

نارة المناسبة خارج الخیمة موضحا ذلك بمخططات إلاقترح طریقة للحصول على ا -1

  )نارة الغیر مناسبة واإلنارة المناسبةفي حالة اإل(یة ئكھربا

؟ ومالحل للحصول على اإلنارة V 35بماذا تفسر التوھج الضعیف للمصباح ذي الداللة -2

  المناسبة؟

من داخل الخیمة مثل بمخطط كھربائي الدارة الكھربائیة للتحكم في تشغیل المصباح  -3

   .وخارجھا

  




