
( 1AM)متوسط   الأوىل :املس توى

سا 02:00املدة:                     مادة العلوم الفزيايئيةاختبار الفصل الأول يف 

 : ن 6 التمرين االول

  امال الفراغات التالٌة

وهً  الحالة       ..……………… عدد الحاالت التً  ٌكون علٌها الجسم المادي  هً -1

 ………والحالة   ..………والحالة   .………………

لٌس لها شكل معٌن  بل  ..………خاص  به  بٌنما   االجسام   …………ٌتمٌز كل جسم صلب ب  -2

فٌه  ..…………………االناء     ..………تاخذ 

   ..……………على    ..……………نعٌن  الكتلة الحجمٌة لالجسام   السائلة  والصلبة    بقسمة   -3

   ………………للجسم  على   .…………بقسمة نعٌن  كثافة  جسم  صلب او سائل  بالنسبة  للماء   -4

 للماء 

جدا   من بعضها  البعض   .…………………الجسم  الغازي  تكون  حبٌباته  -5

 :ن6التمرين   الثاني  

 .الماء النقً لخص  فً جدول  ممٌزات  -1

     :صنف  الخالئط  التالٌة -2

قهوة  + حلٌب  

سكر  +الحلٌب  

 زٌت +  الماء 

التراب  +الماء    

 ؟ما الفرق  بٌن الخلٌط  المتجانس   والخلٌط  الغٌر متجانس  -3

1/2الصفحة 
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 ن8_االدماجية  الوضعية  

 ًمحمد تلمٌذ  فً السنة االولى متوسط  اراد قٌاس حجم حبة بطاطا فاستعمل الطرٌقة المبٌنة ف

 : الشكل المقابل 

 ؟ما اسم هذه الطرٌقة  -1

 ؟ ) (1ما هو حجم الماء فً االناء *

 ؟ (2)هو الحجم فً االناء   ما* 

 ؟ حجم حبة البطاطا احسب-2

 ؟لماذا    ؟هل ٌمكن ان نستعمل  هذه الطرٌقة لقٌاس  حجم قطعة من السكر -3

  نخرج حبة البطاطا  من المخبار ونضعها فً كفة مٌزان و نضع فً الكفة الثانٌة  كتلتٌن

 : عٌارٌتٌن 

=50g m1   وdg  m2=100  فٌحدث  التوازن

؟ gبوحدة الغرام  احسب كتلة  حبة البطاطا  -4

بالتوفٌق

2/2الصفحة 

2اإلناء  1اإلناء 

ml
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االجابة  النموذجية 

امال الفراغات التالٌة :ن  6 التمرين االول

  .الصلبةوالحالة   السائلةوهً  الحالة       ثالثة هيعدد الحاالت التً  ٌكون علٌها الجسم المادي  -1

 الغازية والحالة 

 .شكللٌس لها شكل معٌن  بل تاخذ  السائلةخاص  به  بٌنما   االجسام   بشكل ٌتمٌز كل جسم صلب-2

 االناء 

فٌه  الموضوعة 

الحجم على    .الكتلة نعٌن  الكتلة الحجمٌة لالجسام   السائلة  والصلبة    بقسمة  -3

الكتلة ى للجسم  عل  بقسمة الكتلة الحجميةنعٌن  كثافة  جسم  صلب او سائل  بالنسبة  للماء  -4

 للماء الحجمية    

من بعضها  البعض    متباعدة   جداالجسم  الغازي  تكون  حبٌباته -

 :ن6التمرين   الثاني  

ممٌزات الماء النقً-1

الماء النقً

ماء  :االسم -

 الرائحة له:الرائحة  -

 الذوق  له :الذوق -

عدٌم اللون :اللون  -

   كلغ1 :كتلة  لتر من الماء  -
 H2O  :صٌغته  الكمٌائٌة -

سائل   :الحالة الفٌزٌائٌة  فً الشروط  العادٌة -
 مذٌب جٌد   :عالمة  خاصة -

تصنٌف  الخالئط -2
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خلٌط  متجانس قهوة  + حلٌب 

 خلٌط متجانس سكر  +الحلٌب 

 خلٌط غٌر متجانس  زٌت  +  ماء

خلٌط  غٌر متجانس  التراب  +الماء   

الفرق  بٌن الخلٌط المتجانس والغٌر متجانس هو ان الخلٌط  المتجانس  ٌحدث  امتزاج  كلً  للمواد   -3

وال ٌمكن  التمٌٌز  بٌن مكوناته  بالعٌن المجرة لكن الخلٌط  الغٌر المتجانس   الٌحدث  امتزاج  كلً  

 للمواد  وبالتالً  ٌمكن  الفصل  بٌن  مكوناته  بالعٌن المجردة 

 ن 8_الوضعية  االدماجية

اسم  الطرٌقة  هً  طرٌقة  الغمر -1

=ml44 V1   :حجم  الماء  الموجود  فً االناء  هو-

60ml = V2 :حجم الماء الموجود  فً االناء   هو -

20ml = V1 - V=V2      :هوحجم حبة  البطاطا    -2

قطعة  السكر  لها   ابعاد  وهً  قابلة لالنحالل  فً الماء  الن:الٌمكن   -3

g =60 m1+m2 = m   :كتلة  حبة  البطاطا  هً -4
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