
2017/2016 : متوسطة  محمد خميستي                                                             العام الدراسي

 المستوى :  األولى  متوسط                                                                 المدة  : ساعة  

االستاذة  :بن زيادي نسيبة

 امتحان  الفصل األول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية  

نقاط ) التمرین األول : (6

إمالء الفراغات التالیة :

8.7cm3=………….ml ; 220ml=………L; 5.2L=……….dm3 ; 12.5Kg=………g

2.5km=……..dam ;4mm=………cm; 100L=……….cm3; 60dag=……….cg

نقاط ) 6) : التمرین الثاني 

.1في الشكل الجھاز المبین فاستخدم  قطعة حجرأراد عمر أن یقیس كتلة  

أعطي اسم لھذا الجھاز  ؟-1

حولھا إلى الكیلوغرام (كغ)  ؟ما ھي كتلة الحجر ؟-2

 ؟كیف یمكنھ القیام بذلك جم ھذا الحجر اشرح في بضعة اسطرأراد عمر أن یقیس ح-3

-1-الشكل 

وضعیة إدماجیة :

أراد والد احمد أن یمال الخزان دم1طول ضلعھ یملك والد احمد في دكانھ خزان للماء العذب مكعب الشكل 

 بالماء .

ما ھو حجم الماء الالزم  لتعبئة الخزان ؟-1

ل 0.1كان الخزان یحتوي حجما من الماء قدره  

خزان ؟برأیك ما ھو حجم الماء الالزم إضافتھ لتعبئة ال-2

 كغ  5كغ  ووزن الخزان وھو فارغ  105إذا كان وزن الماء مع الخزان -3

فاحسب وزن الماء ؟

بالتوفیق 



األستاذ: بلعیدي . ع الفرض الحراسي رقم 01 المستوى: 01 متوسط 

2016-2017

التمرین األول :

حول القیم التالیة :

50m =………….… cm =……………..hm 500m = …………..km = …………..hm

60cm = ………….dm =…………...….m 25dm
3

= ..…………mm
3

= ………… dm
3

10L=……...…... cl =……….……dm
3

536 g = .......…...……….kg = ……………hg

2q=………....…… kg = ………......……hg 30daL = ……………L = ……………hl

التمرین الثاني :

الوضعیة اإلدماجیة :

قدم  لسمیر كوبان من الحلیب متساویان في الحجم كما في الصورة.

100mlحجم كل كأسلكن عندما أراد تذوق الحلیب الموجود في كل كاس الحظ سمیر أن لونیھما مختلف.                        

" كیف یمكنني أن أعرف الحلیب األصلي " فسألھ أخاه محمد السؤال التالي:

تفضل ھذه المعطیات عن كل كاس   " " حسنا سأساعدك فأجابھ محمد :

ف

ي رأیك ماھي األدوات التي استعملھا محمد لقیاس حجم الحلیب وكتلة كل الكأس 

 ضع نفسك مكان سمیر و اشرح كیف یمكنك استغالل المعطیات المقدمة لھ

0201لمعرفة الحلیب األصلي 

1,04g/mlφ=یعطى الكتلة الحجمیة للحلیب

الكأس 01 الكأس 02

m1= 96g m2= 104g

أداة القیاسالوحدةالرمز

...............................................الكتلة

...............................................الحجم

................................................الطول

................................................الكتلة الحجمیة 

بالتوفیق عباقرتي الصغار 



الــــــجمھوریــــة الـــــــــجزائریــــة الــــــــــدیمقراطیـــــة الــــــــــــشعبیــــة 
مدیریة التربیة لوالیة عین الدفلى

الفرض المحروس األول للثالثي األول متوسطة عمر راسم بسیدي بوعبیدة
في العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیة

  متوسط ولىاألالمستوى : 
المدة : ساعة م2017-م 2016السنة الدراسیة : 

  ن) 06(التمرین االول:

أكمل الجدول .

الكتلة.………الطولالمقدار الفیزیائي

..………m3.………لقیاس المقدار الفیزیائيالوحدة األساسیة

.…………………………أداة قیاس المقدار الفیزیائي

ن)           06(التمرین الثاني :

.)2() و 1ین (تمعن جیدا في الشكل

.m1أوجد كتلة المخبار وهو فارغ -1

.m2أوجد كتلة (البیشر + الماء)  -2

.(Kg)ثم بالكیلوغرام (g)بالغرام (m)استنتج كتلة الماء -3

الموجود في البیشر المدرج . علما أن  الحجم (l)ثم باللتر(Cm3)) حجم الماء بـ 2حدد من الشكل (-4

.50Cm3بین كل تدریجة وأخرى 

ن 08الوضعیة االدماجیة :

ولى بمتوسطة عمر راسم بسیدي بوعبیدة على  خاتم معدني ، غیر أنھا لم عثرت فریال التي تدرس السنة األ
لمنیوم أو الفضة .األمن  الجزم حول مادة صنع الخاتم ھل ھوتستطع 

قیام بالتجارب الموضحة في األشكال ة العلوم الفیزیائیة للنت فریال أستاذللتعرف على مادة صنع الخاتم استأذو
الكتروني عب ، میزان مخبار مدرج بوحدة السنتمتر مكباستعمال الوسائل التالیة :لك ذفي الورشة ، و3و1،2

.وماء

100
g

2
g

الشكل(1)

بیشربھ فارغ

50
2
g

الشكل(2)

بیشربھ بھ ماء

50
200
g

100
g



الخاتم المعدني . كتلة  -: أنتج إست-1

)حجم الخاتم المعدني  -ب          V ).

مستعینا بالجدول المقابل ساعد فلایر على-2

تحدید مادة صنع الخاتم . مع التعلیل .

كیف تفسر غوص الخاتم المعدني في الماء ؟-3

)(الكتلة الحجمیة للمادة نوع المادة ߩ

gب   / Cm3

10.5الفضة

2.7األلمنیوم

میزان الكتروني
27g

الشكــــل 3الشكــــل 2 الشكـــــل 1

الخاتم المعدني 
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50

60
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مخبار مدرج بھ ماء
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m2=200gكتلة (البیشر + الماء)   +100g +2g=302gm2

=302g

ن 01ن +  01..............(g)بالغرام (m)ج كتلة الماء ااستنت-3

m1كتلة المخبار وهو فارغ -m2كتلة (البیشر + الماء)  =mكتلة الماء 

m=102gكتلة الماء  – 302g=200g

200gm=

0.2هي :  (Kg)بالكیلوغرام mكتلة الماء  Kg

ن 01ن +  01............(Cm3)حجم الماء بـ ید حدت-4

.200Cm3حجم الماء هو : 

0.2lحجم الماء باللترهو : 

  ن 08الوضعیة االدماجیة :

.mكتلة الخاتم المعدني  -ج : أاإستنت-1

m=27g...................................0.5 ن  

)حجم الخاتم المعدني  - ب          V ن 0.5ن + 0.5ن + 0.25ن +  0.25........(

V1 = 40Cm3 , V2 = 50Cm3

V = V2 – V1

V = 50Cm3 – 40Cm3 = 10Cm3 V = 10Cm3

تحدید مادة صنع الخاتم . مع التعلیل .  -2

)(یجب حساب الكتلة الحجمیة للخاتم المعدني تحدید مادة صنع الخاتم ل ن 01ن + 01..........ߩ

=ߩ m / V

=ߩ 27g / 10Cm3 = 2.7 g / Cm3 =ߩ 2.7 g / Cm3

لأللمنیومالكتلة الحجمیة المحسوبة للخاتم المعدني تساوي الكتلة الحجمیة ألن األلمنیوممن مادة صنع الخاتم اذن : 

  ن 01ن +  01.................حسب الجدول .

2.7)األلمنیوم(: الكتلة الحجمیة لمادة صنع الخاتم یغوص الخاتم المعدني في الماء ألن -3 g / Cm3 أكبر من

1gالحجمیة للماء الكتلة  /Cm3................................01 ن

ن على تنظیم الوضعیة 01+



ن)06التمرين األول: (
ࡧɑɃȒȲȆȻ ȓȍȷࡧ�ࡧלɬȆɭǷȓȉȆȡࡧࡧXࡧל ȆɳםȄ

ȓɨǾȆȸࡧ)1 ɦȄࡧȓɦȆݰ ɵࡧȄݍ ɭࡧࡧɤɽ Ȩ ȗɦȄʄڲǻࡧࡧࡧࡧə țȆɢȗɦȄࡧՌՌࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȯ ɮȣ ȗɦȄࡧࡧՌࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȳȬ ȍȗɦȄࡧՌՌࡧࡧࡧʃɮȸ Ȗࡧȓȍɨɀ ɦȄࡧȓɦȆݰ Ȅݍ

2(ɦȄࡧȓɦȆݰ ɵࡧȄݍ ɭࡧࡧɤɽ Ȩ ȗɦȄȓȍɨɀࡧʄڲǻࡧࡧȓɦȆݰ ʃɮȸࡧࡧࡧՌՌࡧȘɦȄࡧȄȓʈȴȆɔɦȄݍ ȖʎɭȆȸࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȗɦȄࡧࡧՌ�ȳȬ ȍט�ࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ՌՌȲȆɺɀࡧ ɱ

3(ɦȄࡧȓɦȆݰ ɵࡧȄݍ ɭࡧࡧɤɽ Ȩ ȗɦȄȓʈȴȆɔࡧʄڲǻࡧɦȄࡧȓɦȆݰ ט�ࡧȄȓɨǾȆȸݍ ʃɮȸࡧࡧࡧՌՌࡧ ȖȲȆɺɀ ɱࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȯ ɮȣ ȗɦȄࡧࡧՌࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧə țȆɢȗɦȄࡧՌՌ

4(ȶ ȆʊɜɦࡧȒȄȮǷࡧȓʈɽ ɳɜɦȄࡧɬȯ ɜɦȄࡧࡧɯݱݨ الطول ՌՌࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧՌȓɨȗɡɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧՌՌࡧȄݍ

5(ȑ ɨɀ ɦȄࡧɯȸ ȔࡧȄםȒȮȆࡧࡩʏࡧȄݍݨ Ȇȍʋȍȧ ɰɽࡧ ɡȕࡧࡧȓȿ ȄفɭࡧՌՌࡧࡧՌࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȓȋȲȆɜȗɭࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧՌՌȒف؆ɐȍɭࡧɼࡧȒȯ ɏ Ȇȍȗɭ

6(ǷࡧɬȆȸ ȡכ ɤɽࡧɘɦȄ؈قʎǿȆʆࡧࡧࡧȮȄȮȵȕࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧǴȆɳțࡧȓɨȗɟȗɦȄࡧ ȨࡧࡧࡧࡧࡧȓȗȉȆțࡧʃɜȍȕࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɁ ɜɳȕࡧՌՌ

ࡧɤɼȯݍݨȄࡧɪ ɮɟǷʎȖࡧכ�ȑࡧ ȷ ȆɳʆࡧȆɮȉ

�ȓʊɦȆȗɦȄࡧȔ Ȇȷ ȆʊɜɦȄࡧɤ Ȅɽ ɇ Ƿࡧȓɮʊɛࡧɉ ɏ Ƿ

d 1 =………………..mm

d 2=………………..mm

�ࡧ�ʎɲȆȝɦȄࡧɵ ʈȳɮȗɦȄ���ɰ

ࡧȮȄɽ ɣࡧȄם ʆȯ ɦȓʊȕך�Ɇࡧࡧࡧ ɽ ɔɄ ɭࡧȴȆɓ ȲȆȬࡧǴȆɭࡧՌࡧ ȉࡧՌࡧࡧȑ ǾȄȰࡧɑɮȻ ǴȄɽࡧՌࡧ ɸࡧՌݏݮࡧࡧțࡧș ʈȴࡧࡧՌࡧࡧȒȲɼȲȆɜɦȄࡧʏࡩ.

ࡧȮȄɽ əࡧȄם ɳȿȓʊȕࡧࡧࡧךɤɼȯݍݨȄࡧࡧʏࡩʎȖכ�

ȓȍɨȿ ȮȄɽࡧ ɭȓɨǾȆȷ ȮȄɽࡧ ɭȓʈȴȆɓ ȮȄɽࡧ ɭ

ȓʆȮȆɐɦȄࡧɆ ɼȳȼ ɦȄࡧʏࡩ

ʏࡧࡩȓʆȮȆɐɦȄ؈فࡧɓ Ɇࡧ ɼȳȼ ɦȄ

ȓȍɨɐɦȄࡧȓɨȗɟࡧȶ ȆʊɜȉࡧɬȆɜɗ؈فࡧɀ ɐɦȄࡧȓɨȗɟࡧȓɗȳɐɭࡧȮȄȲǷࡧɼࡧɻɟȄɽ ɘɦȄ؈فࡧɀ ɏ ȓȍɨɏࡧ ȯࡧ ɮȧ ǷࡧɾفȻ ȄࡧࡧࡧȒǴɽ ɨɮɭࡧʏۂɼ

Ȇɸȯࡧࡧࡧ ȡ ɽ ɗ�m2=218g�ࡧࡧɯ ț�ࡧȆɸȯ ȡ ɽ ɗࡧȓɓȲȆɗࡧʏۂɼࡧȓȍɨɐɦȄࡧȓɨȗɟࡧȶ ȆɛɼࡧȆ٭ڈȳȻm1 = 12g(

أحسبm؈فࡧࡧɀ ɐɦȄࡧȓɨȗɟ�

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

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

�ɯ ȷ ..............................ט

..............................اللقب:

�ࡧɯ ȸ ɜɦȄ�ɬ........:الرقم..........

Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɦȄɼࡧȓʊǾȆʆ؈قɘɦȄࡧɬɽ ɨɐɦȄ ۜܢ ɽ؟ ɭࡧȴȄɽ ɨɛࡧȓɈ ȷ ɽ ȗɭࡧࡧȯ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȻ ȄȲɽ ȉࡧՌՌՌ

ـــ

ɉࡧاملستوى: ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȷ ɽ ȗɭࡧɤɼכ

�ȓʊȷ ȄȲȯ ɦȄࡧȓɳȸ ɦȄ2016/2017

Ȓȯࡧ�ࡧ Ȅ�əם ɀ ɱɼȆՌՌȷ כ� ɪࡧ ɀ ɘɦȄࡧȲȆȍȗȫ Ȅ ول

Ȓȯ ȧ ɽ ɦȄࡧȆɸȵɭȲɼȶ ȆʊɜɦȄࡧȒȄȮǷ

الطول 

ȒȲȄȳݰ ȓȡȲȮࡧȄݍ

الصفحة :
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0



ȄȰǻࡧࡧș ɮɨɏɰ Ƿ؈ف�ࡧɀ ɐɦȄࡧȓȍɨɏࡧɪ ɢȻ ʅȴȄɽࡧࡧࡧȆɺɦࡧ ȗɭستطيال املȔࡧࡧࡧࡧࡧȆɺɦɽ ɇ ɪࡧ ɢȼ ɦȄL=5cmࡧࡧ�ȳɏ ɼɺɏࡧࡧࡧࡧ=Ȇɺcm4aࡧضɼࡧ ȆɘȕȲȄࡧࡧࡧاcm11h=

ȑ ȸ ȧ ȄࡧV؈فࡧࡧࡧࡧɀ ɐɦȄࡧɯݯݨʏࡧࡩȮɽ ȡ ɽ ɯࡧȄࡧࡧȄם ɨɐɦȄࡧɑɭࡧȓȍɨɐɦȆٰڈ ǷࡧȒǴɽ ɨɮɭ.

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

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

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

ȓʊȡࡧ� ȆɭȮל ȓʊɐɃࡧ ɽ ɦȄ08:(ن

ȮȄȲǸɗࡧɰɽ ȗʈՔȵɦȄࡧș ʈȴࡧɵ ɭࡧȓʊՔɮɟࡧȈ כ Ȼفɾࡧ ȄࡧɻɳȉȄࡧȷ ȲȮࡧȆɮȉࡧȆɳʊɐȗȸ ɭࡧɉ ʊɨȫ ȹࡧ ʋɦࡧɼࡧɖ Ȇȿ ɰɽࡧ ȗʈȴࡧș ʈȴࡧɻ
Ք
ɱǷࡧɵ ɭࡧȯ

Ք
ɟǸ
Ք
ȗɦȄࡧʎɭȄȲـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ Ȓࡧــ ՔȮȆɭࡧʏࡧࡩɻ

ݯݨȆɺɮال șࡧ ʈՔȵɦȄࡧɵ ɭࡧȓɳՔʊɏ ȱࡧʎɭȄȲࡧ ȫ Ƿࡧ�ȓʊǾȆʆ؈قɘɦȄࡧɬɽ ɨɐࡧࡧࡧV=10 cm3ȡ ɽ ɗࡧȆْڈɨȗɟࡧȹ ʋɜȉࡧɬȆɛࡧɼࡧࡧدm=9.2 g.

֚ࡧ.1 ȓɨȗɡɦȄࡧȹ ʋɜɦࡧʎɭȄȲࡧɪ ɮɐȗȷ ȄࡧȴȆɺȡ Քʅࡧ Ƿ

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

2.֚ș ʈȵɦȄࡧɯݯݨ ȹࡧ ʋɜɦࡧʎɭȄȲࡧɪ ɮɐȗȷ ȄࡧȴȆɺȡ Քʅࡧ Ƿ

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

Ȇɸȱࡧ�ʎɭȄȲࡧ.3 ȫ Ƿۘܣࡧ ɦȄࡧȓɳՔʊɐɨɦࡧȓ Քʊɮݱݨ ȑࡧȓɨȗɡɦȄࡧȄݍ ȸ ȧ Ƿ

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

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

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

ۂʏࡧ4 ɖࡧȓʆȮȆɐɦȄࡧ ɼȳɋ Ȇɀࡩʏࡧࡩʏࡧ ɦȄࡧɰɽ ȗʈՔȵɦȄࡧș ʈȵɦࡧȓ Քʊɮݱݨ ࡧȓɨȗɡɦȄࡧȄݍ
Ք
ɰ Ƿࡧș ɮɨɏ ȄȰǼՌρࡧ = 0.92 g/cm3.

ַ֚ ɖࡧɬǷࡧ Ȇȿ ɰɽࡧ ȗʈȴࡧș ʈȴࡧɽ ɸࡧș ʈՔȵɦȄࡧ
Ք
ɰ Ƿࡧɪ ɸࡧȮ Քȯ ȧ.علل 

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

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

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

ݯݨɯࡧ5 ȹࡧ ɘɱࡧȆɺɦࡧș ʈՔȵɦȄࡧɵ ɭࡧɾȳȫ ǷࡧȓɳՔʊɏ ȱࡧʎɭȄȲࡧ ȫ ǷࡧՌV=10 cm3ࡧȈ ɽ ȍɱǷࡧʏࡧࡩȆɺɐɃ ɼɼȲȆȍȗȫ ȄࡧɻȉࡧǴȆɭࡧࡧȦ ȆȕȳʆࡧɻɟȳȕࡧՔɯ țࡧȄȯ Քʊȡ ɻࡧ ՔɄ ȫ ɼࡧ

ɚࡧȄםȆࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɽ ɗࡧș ʈՔȵɦȄࡧɽ ɘɈ ʆࡧɪ ɸࡧՌࡧǷȾ ɽ ɔʇࡧɬǷࡧǴ.ࡧɪ ɨɏ ɣ֚ࡧ ȗȉȆȡ ǻ.

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

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

�ȓɌࡧ ȧֺ ɭࡧࡧǴȆɮɨɦࡧȓʊɮݱݨ ȓɨȗɡɦȄρࡧȄݍ = 1 g/cm3

ࡧɼȯ ȍʆࡧʅ ȱ ɦȄࡧɵ ʈȳɮȗɦȆȉࡧǷȯ ȉȄַࡧ ۘܢࡧ ȧ ֺࡧ ɺȷ ɣࡧ ɦࡧ�ɵ ʈȲȆɮȗɦȄࡧɰ ɤࡧȉ؈ Ȇɜȗɱט șࡧࡩʏࡧ ɛɽ ɦȄࡧɑʊɄ ȕ

ࡧɯ ɺɗࡧ
Ք
ɰֿ ȑࡧ ʊȣ ȕࡧɰ Ƿࡧɪ ȍɛࡧȄȯ ʊȡ ɵࡧ ʈȳɮȗɦȄࡧǷȳɛȄɼࡧȵ

Ք
ɟȳȕࡧɰ ǷࡧɤɼȆȧ�Ȉ ȄɽݍݨȄࡧə ɀ ɱࡧɤ ȄǺȸ ɦȄ

�ȓȉȆȡל ɏڴʄࡧ ɞࡧ ȯ ɏ Ȇȸ Șȷ ٰڈȆࡧ ֿ ɝࡧ ʊɛȮɼܷݳࡧ Ȅɼࡧɪ ɢȼ ȊࡧȔ Ȇɭɽ ȷ ȳɦȄࡧɯ ȷ ȲȄ

�ɣ ȗɛȲɼɼࡧɣ ȗȉȆȡ ǻࡧɯ Ɍ ɳȕࡧɰ ǷࡧɤɼȆȧ

ȩࡧɮɭࡧيا ʈȳɦȄࡧȑ ɨɈ ȗɦࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɻȗɭȯ Ȭ ȉࡧʃɜȼ Ȗࡧɯ ɟࡧɯȸ ــــɬȮȆȫࡧȄݍݨ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ɰـ Ȅȳȸ ȫ Ȇࡧɻʊɗࡧ

ɰ Ȇȸ ɲǻࡧɯ ȸ ַࡧȆȉݍݨ ȹࡧ ɘɳɦȆȉࡧș ɱǸɗࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȆɺɨǾȆɄ ɗࡧɪ ɮɟǷɼࡧȹ ɘɳɦȄࡧʄڴɏ ɪࡧ ȍɛǷ

الصفحة :




̛ ̸̙̀˕̤Ǫࠅ� ȇ�߷



نقاط )6(األول :التمرین 

100یزن مصعد    Kg 45یدخل  فیھ أربعة أشخاص كتلتھم على الترتیب Kg , 0.60q , 900 hg , 64000 g

أحسب كتلة المصعد و حمولتھ من األشخاص -

م .2م و ارتفاعھ 1.2م و طولھ 1ھدا المصعد شكلھ متوازي  المستطیالت عرضھ 

أحسب حجم المصعد .-

نقاط )6(التمرین الثاني :

الحظ الرسومات التالیة:

  ؟ 3، 2، 1ماھي حالة الجسم في الشكل -
بما تتمیز الحبیبات في كل حالة؟-
أذكر ظواھر التحول في كل من: أ ، ب ، ج ، د . -
,3إلى الشكل 2اعط مثال عن تحول المادة من الشكل -
؟ ما اسم ھذه الظاھرة ؟ اذكر مثال عنھا.3إلى الشكل 1ھل تتحول المادة من من الشكل -

(الوضعیة اإلشكالیة  نقاط )8:

تكنولوجیة .تنازع تلمیذان حول سمك كتاب العلوم الفیزیائیة و ال

10قال التلمیذ األول سمكھ حوالي  mm 9.8تقریبا و قال الثاني سمكھ بالدقةmm

ما ھي األداة التي استعملھا التلمیذ األول -

ماھي األداة التي استعملھا التلمیذ الثاني -

أي التلمیذین قیاسھ أدق .-

من خالل الرسومات التالیة  :

أیھم یشیر إلى نتیجة التلمیذ الثاني .-

0 10 20

0

0 10 20

13 2

أ
ب

ج د



ماھو القیس في الرسم األخر؟ -



2016-2017 متوسطة محمد ضفیرات                                       المستوى اولى متوسط

.......................القسم:................اللقب:      ................االسم: 

في العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیةالفرض االول 

التمرین االول:

امال الجدول التالي:

اداة القیاس الوحدة الرمز المقدار

الحجم

الكتلة

XXXXXXXXXXXXXXXXXX الكتلة الحجمیة

درجة الحرارة

حول ما یلي:

10m= ……………cm ; 20Kg= ……………….g ; 1m3= ………………..L

: اربط بسھم بین الحالة والكلمات المناسبة لھا.التمرین الثاني

یمكن مسكھا بالید

ھي نوعان متماسكة ومجزاءة

غیر قابلة لالنضغاط

الیمكن مسكھا بالیدالحالة الغازیة   

قابلة للسكب والجریانالحالة الصلبة   

ل االناء الموضوعة فیھتاخذ شكالحالة السائلة    

قابلة لالنضغاط والتمدد

سطحھا الحر دوما مستو وافقي

حجمھا ثابت وشكلھا متغیر

الوضعیة االماجیة:

وانت في الطریق تعثرت بحجر صغیر فرفعتھ واردت ان تعرف حجمھ فاستعملت طریقة الغمر. 

؟برسم تخطیطي اشرح ھذه الطریقة   

اثناء الغمر ؟لماذا غاص الحجر 

ھل یمكن حساب حجم الحجر بطریقة اخرى ؟ لماذا ؟.



ن):7التمرین األول: (

بین كل مقدار بالوسیلة المناسبة التي تمنكن من قیاسھ: أربط بسھم

سمك كراس                                                        متر شریطي

درجة الحرارة                                                     طریقة الغمر

تطبیق القانون           طول قاعة الدراسة                                    

حجم مكعب                                                        محرار

حجم حبة التفاح                                                  مخبار  مدرج

حجم كمیة من اللبن                                              میزان الكتروني

علبة المربى                                                قدم القنویةكتلة 

ن):5التمرین الثاني (

          التدریجیة فیرتفع الماء الملون الى cm10وارتفاعھا2cm2مساحة قاعدتھا أسطوانة حدیدیة یحتوي على ماء ملون جنضع في مخبار مدر

ml150.

؟الحدیدیة ماھو حجم األسطوانة-

ماھو حجم الماء الملون قبل غمر تلك االسطوانة في المخبار المدرج؟-

استنتج طریقة القراءة السلیمة لحجوم مختلف السوائل باستعمال الزجاجیات المدرجة؟-

الوضعیة اإلدماجیة: 

عن الطول الحقیقي لنملة شاھداھا و ھي تحمل حبة شعیر متجھة نحو قریتھا. خالدو أمنھ  ـتتنازع

 طول مرات)2( تجریبي یسمح لنا بقیاس الطول الحقیقي للنملة دون القیام بإیذائھا (لمسھا) علما أن طولھا یساوي ضعفي بروتوكول  حاقتر-

؟حبة الشعیر

.وزن جسمھا عدة أضعافتستطیع النملة حمل أشیاء تزن -
 عشرین ضعف,بحیث وزن قطعة الخبز یساوي 1200mg لو علمت انھا حملت قطعة من الخبز وزنھا بالغرام وزن جسمھا وما ھبرایك  -

الحقیقي؟  مرة) وزنھا 20(

ةوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیالجمھ
وزارة التربیة الوطنیة

2017-2016 المستوى: أولى متوسط          متوسطة المجاھد المتوفى طالح احمد اعاللن                                                      
المدة : ساعة                                                       فرض الفصل األول              المادة: العلوم الفزیائیة و التكنولوجیا                

2020

بالتوفیق



االسم : ...........................دـیـعـسـان الـزیـ: أممتوسطة -

اللقب : ...........................المستوى : أولى متوسط         

القسم  : ..............2017-2016،المدة : ساعة

الفرض المحروس األول في مادة 

العلوم الفيزيائية و التكنولوجية

ن )6(:التمرین األول 

  : ليأكمل الجدول التا/1

:بأداة القیاس المناسبةأكمل الفراغات التالیة/2

...................................لـمـعـتـسـة نـلـتـاس الكـیـقـل -

..............................................لـمـعـتـسـدا نـرة جـیـغـصـاد الـعـباس األـیـقـل -

....................................................ل ـمـعـتـسـل نـائـم سـسـم جـجـاس حـیـقـل -

  .......................................ة ......ـقـم نعتمد على طریـظـتـنـر مـیـب غـم صلـسـم جـجـاس حـیـقـل -

ن ) 3:(  يالثانالتمرین 

h=3cmھاـاعـفـو ارتl=10cmرضھا ـو عL=20cmولھاـیالت طـطـتـسـوازي مـتـل مـكـب لھا شـشـعة خـطـق

  ة  ؟ـیـبـشـخـة الـعـطـقـذه الـم ھـجـب حـسـ/ أح1

=V................................................القانون :

=V.............................................التعویض :

=V...............................................النتیجة :

  ) ؟ lر (ـتـلـدة الـوحـمھا بـجـب حـسـ/ أح2

.......................................................V=

ن ) 3:(الثالثالتمرین 

m2=850gھ ـتـلـتـت كـحـبـأصـت فـزیـن الـة مـیـمـھ كـیـا فـنـبـكــس.  m1=250gھ ـتـلـتـارغ كـأس فـك

)رامـغـالدة ـوحـب)mت ( ـزیـة الـلـتـب كـسـأح/1 g   ) ؟ kg(رامـوغـلـیـالكـم بـث (

=m.........................القانون : ........................

=m...............................................التعویض : 

=m.................................................النتیجة : 

=m........................التحویل  : ........................

ھـاسـیـدة قـوح

زهـرم

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

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

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

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

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

ةـافـثـكـال لة الحجمیةتالك مـجـحـالیزیائيـمقدار الفـال ةـلـتـكـال

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

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

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



:ن ) 8(التمرین الرابع

أخذھا إلى الصائغ للتأكد من طبیعتھاة.ـضـن فـة مـوعـنـصـم ظن أنھاـف ظمـتـنـمر ـیـھا غـلكـة شـیـدنـعـة مـطعـوجد أحمد ق

أما حـجـمھا فـقـاسـھ بالطریقة الـمـبـیـنـة فـي الـشـكـل الـمـقـابـل :m=210gقـاس كـتـلـتھا فـوجـدھا 

  ة ؟ـقـریـطـذه الـھـة بـیـدنـعـمـطعة الـقـذه الـم ھـجـح الصائغاسـاذا قـمـك لـي رأیـف/  1

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

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

  ) ؟ Vة ( ـیـدنـعـمـة الـعـطـقـذه الـم ھـجـب حـسـأح/2

=V........................................القانون :

=V.......................................التعویض :

=V.......................................النتیجة : 

؟ة ـیـدنـعـمـة الـعـطـقـذه الـھـلكـتـلـة الـحـجـمـیـة ـأحـسـب ال/3

=.....................................القانون : 

=.....................................التعویض : 

....................النتیجة :...................=

=:أن لماـعوم ـیـنـمـة أو األلـضـفـن الـم ـةوعـنـصـي مـل ھـھ/4 10.5 g/cm3
=و فضة 2.7 g/cm3

  ؟  ألمنیوم

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

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

=:ند وضعھا في الماء علما أنـلماذا غاصت ھذه القطعة المعدنیة ع/5 1 g/cm3
  ؟   ماء

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

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

؟ علل إجابتك ؟زئبق=g/cm313.55ھذه القطعة عند وضعھا في سائل الزئبق علما أن أم تطفووصـغـھل ت/6

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

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

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

Cm3 Cm3

V1

V2




