
 متوسط األولىالمستوى 

 ﴿    االختبار األول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية   ﴾

  )نقاط03:(التمرين األول 

  :إمالء الفراغات بالعبارات املناسبة                    

  ...............و..............العوامل املسبب للتحول الفيزيائي هي  -)1

  .............و يتغري...........يائي حتافظ املادة علىعند التحول الفيز  -)2

  .............و...........السطح احلر للسوائل يف حالة الراحة يكون -)3

  )نقاط  04:(التمرين الثاني

  )حسب الشكل ( حوض مائي على شكل متوازي مستطيالت 

  .أحسب حجم هذا احلوض -

  .cm4افرغ فيه كمية من املاء على ارتفاع  -

 .سب حجم هذا املاءاح -

   )04نقاط:( التمرين الثالث

  .أربط بسهم بني احلاالت و الكلمات املناسبة هلا 

  .ميكن مسكها بأصابع اليد -1        

  .  هي نوعان متماسكة و جمزأة -2        

  .ال ميكن مسكها بأصابع اليد -3    الحالة الغازية)  أ 

  .غري قابلة لالنضغاط -4    الحالة الصلبة)  ب

  .قابلة للسكب و اجلريان -5           حالة السائلةال)  ج

  .قابلة لالنضغاط -6        

  .تأخذ شكل اإلناء املوضوعة فيه -7        

  )09نقاط( :التمرين الرابع 

  .أمام العبارة اخلاطئة و صححها ) خ(أمام العبارة الصحيحة و ) ص(تأكد من معارفك و أجب بوضع ) ا               

  .وق و عذب و له رائحة و لونه أبيض املاء النقي له ذ -1

  .أثناء مرحلة حتول حالة اجلسم من سائلة إىل غازية ترتفع درجة احلرارة -2

 .درجة مئوية و يتجمد يف صفر درجة مئوية 100املاء الصايف يغلي يف   -3

 .أذكر ثالث معايري أخرى للماء النقي   ) ب

  متجانس ، جسم خليط غري متجانس جسم نقي ، جسم خليط: مثل باستعمال النموذج احلبييب )   ج 
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 ﴾   تصحيح االختبار األول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية﴿   

  )نقاط03:(التمرين األول 

  :ملئ الفراغات بالعبارات املناسبة                    

  )01(. درجة الحرارةو  الضغطالعوامل املسبب للتحول الفيزيائي هي  -)1

  )01(. حجمهاو يتغري كتلتها عند التحول الفيزيائي حتافظ املادة على  -)2

  )01( .أفقياو  مستوياالسطح احلر للسوائل يف حالة الراحة يكون  -)3

  )نقاط  04:(التمرين الثاني

  )V= Lxhxh      )01:حجم احلوض هو -

V= 50x10x7                

V= 3500cm
3
                        )01.5(                                            )01.5( 

   )03.5نقاط:( التمرين الثالث

  .أربط بسهم بني احلاالت و الكلمات املناسبة هلا 

  )0.5(.  ميكن مسكها بأصابع اليد -1        

  )0.5(.  هي نوعان متماسكة و جمزأة -2        

  )0.5(. ال ميكن مسكها بأصابع اليد -3    الحالة الغازية)  أ 

  )0.5. (غري قابلة لالنضغاط -4    الحالة الصلبة)  ب

  )0.5(. قابلة للسكب و اجلريان -5           الحالة السائلة)  ج

  )0.5(. قابلة لالنضغاط -6        

  )0.5(. تأخذ شكل اإلناء املوضوعة فيه -7        

  )09.5نقاط( :التمرين الرابع 

  .أمام العبارة اخلاطئة و صححها ) خ(أمام العبارة الصحيحة و ) ص(تأكد من معارفك و أجب بوضع ) ا               

  )02(خطأ. املاء النقي له ذوق و عذب و له رائحة و لونه أبيض  -4

  )01(صحيح. أثناء مرحلة حتول حالة اجلسم من سائلة إىل غازية ترتفع درجة احلرارة -5

 )02(خطأ .درجة مئوية و يتجمد يف صفر درجة مئوية 100املاء الصايف يغلي يف   -6

 )01.5( .مذيب جيد ، سائل في الشروط العادية ، عديم اللون .معايري أخرى للماء النقي   ) ب

  :جسم نقي ، جسم خليط متجانس ، جسم خليط غري متجانس : التمثيل باستعمال النموذج احلبييب )   ج 
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 V= Lxhxh:حجم املاء هو        

V= 50x10x4                

V= 2000cm
3                                   

 

)01( )01( )01( 


