
 قراطية الشعبيةمالجمهورية الجزائرية الدي

 ين التوتةعمتوسطة علي بوخالفة                                  وزارة التربية الوطنية                           

 2020/2021السنة الدراسية                            متوسط         ولىللسنة األ ثانيةال ةالمستمر مراقبةال

  دقيقة 45المدة:                                     في مادة:العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا المراقبة المستمرة 

                              

    ...........م1:  القسم .........................................اللقب و االسم:                               

                 : ن(10التمرين األول  ) 

 ن(1×4أجب بصحيح أو خطأ : ) -1

  الجسم المادي هو كل جسم له كتلة و حجم معين.............. 

 بت و حجم ثابت و يمكن مسكه بأصابع اليدالجسم الصلب له شكل ثا .......... 

  اليدالجسم السائل له شكل ثابت و ليس له حجم ثابت و يمكن مسكه بأصابع........... 

 حبيبات الحالة الغازية قريبة من بعضها و أكثر حركة من الحالة الصلبة............. 

 

 ن(0.5×6)أمأل الفراغات بالكلمات المناسبة :  -2

 و ..................المادة على  ظخالل التحول الفيزيائي تحاف...................  

  و أيضا قد يكون قاسيا أو .................. الجسم الصلب قابل للكسر و................... 

 .في االنصهار .................. الحبيبات عن بعضها قليال و .................. حركتها قليال 

 

 ن(0.5×6)أمأل الفراغات بالكلمات المناسبة :  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العوامل المؤثرة في تغيرات حاالت المادة هي : ............................... و.................... 

 

 

 2من  1الصفحة  

 الحالة:...............

 الحالة:............... الغازية الحالة:

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

 التســــــــــــــــامي
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    (:10التمرين الثاني : )

 ن(0.5×10)  أكمل الجدول التالي: -1

 حالـــــة مكوناتــــــــه نوعــــــــــــــــــــــــه الخليــــــــــــــــــــط
طريقة الفصل بين 

 مكونــــــــــاته

 حمـــــــــص + عـــدس

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

 .............................. صلـــــــب+ صلـــــــب

 برادة الحديد

 + مسحوق الكبريت
...............+............... .............................. 

 التركـــــــــــــــــــيد صلــــب+ســـــــــــائل مـــــــــــاء + رمــــــــل

 .............................. ...............+............... مــــــــــــاء + تــــــراب

 .............................. ...............+............... خــــــــــل + زيــــــــــت

 .............................. صلــــب+ســـــــــــائل .............................. مـــاء نقـــي + ملــــــح

 

 ن(0.5×10)تعرف على هذا الجهاز و أجب على األسئلة:   -2

 كيف نسمي هذه العملية؟  -أ

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

 ما الهدف من هذه العملية؟ -ب 

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

 أكمل كتابة البيانات على الرسم. -ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سم التحوالن الحاصالن في هذه العملية و العامل المسبب لكل تحول: -د         

 العامـــــــــــــــل المــــــــسبب اسم التحـــــــــــــــــــــــــول التحــــــــــــــــــــــــــول

 ....................................... ....................................... التحــــــــــــــــــــول األول

 ....................................... ....................................... التحــــــــــــــــــــول الثاني

 

 

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

..... 

........................
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........................
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........................
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 2من  2 الصفحة 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 متوسطة علي بوخالفة عين التوتة                 وزارة التربية الوطنية                                           

 2020/2021السنة الدراسية               متوسط                      ولىالمراقبة المستمرة الثانية للسنة األ

 دقيقة  45المدة:                       المراقبة المستمرة في مادة:العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا               

                              

                                

                 : ن(10التمرين األول  ) 

 ن(1×4أجب بصحيح أو خطأ : ) -4

 صحيح  الجسم المادي هو كل جسم له كتلة و حجم معين 

 صحيح بت و حجم ثابت و يمكن مسكه بأصابع اليد الجسم الصلب له شكل ثا 

 خطأ  الجسم السائل له شكل ثابت و ليس له حجم ثابت و يمكن مسكه بأصابع اليد 

 خطأ  الحالة الغازية قريبة من بعضها و أكثر حركة من الحالة الصلبة حبيبات 

 

 ن(0.5×6)أمأل الفراغات بالكلمات المناسبة :  -5

 كتلتها و نوعها   المادة على ظخالل التحول الفيزيائي تحاف . 

   لينا . و أيضا قد يكون قاسيا أو التجزئة الجسم الصلب قابل للكسر و 

 حركتها قليال. تزداد   الحبيبات عن بعضها قليال و  تتباعد  في االنصهار 

 

 ن(0.5×6)أمأل الفراغات بالكلمات المناسبة :  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الظغط و   درجة الحرارة  المؤثرة في تغيرات حاالت المادة هي :العوامل  . 

 

 

 2من  1الصفحة  

 السائلة الحالة:

 الصلبة الحالة: الحالة: الغازية

 انصهار
 تبخر

 التســــــــــــــــامي

 االجابــــــــــــة النموذجيـــــــــــة و سلم التنقيـــــــــــــــــــط
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    (:10التمرين الثاني : )

 ن(0.5×10)  أكمل الجدول التالي: -3

 حالـــــة مكوناتــــــــه نوعــــــــــــــــــــــــه الخليــــــــــــــــــــط
طريقة الفصل بين 

 مكونــــــــــاته

 حمـــــــــص + عـــدس

 غــــــــير متجانــــــس

 الفـــــرز الـــــــبدوي صلـــــــب+ صلـــــــب

 برادة الحديد

 + مسحوق الكبريت
 الفـــــرز المغناطيسي صلـــــــب + صلـــــــب

 التركـــــــــــــــــــيد صلــــب+ســـــــــــائل مـــــــــــاء + رمــــــــل

 التــــــرشيــــــــــح صلــــب + ســـــــــــائل مــــــــــــاء + تــــــراب

 اإلبــــــــــــــــــانة ــــائلســــ + ـــائلســــــ خــــــــــل + زيــــــــــت

 الكلـــــــــــيالتبخير  صلــــب+ســـــــــــائل متجــــــــــانــــــس مـــاء نقـــي + ملــــــح

 

 ن(0.5×10)تعرف على هذا الجهاز و أجب على األسئلة:   -4

 كيف نسمي هذه العملية؟  -أ

 عملية التقطير

 ما الهدف من هذه العملية؟ -ب 

 ل على الماء النقي )المقطر(والحص

 كتابة البيانات على الرسم. أكمل -ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سم التحوالن الحاصالن في هذه العملية و العامل المسبب لكل تحول: -د         

 العامـــــــــــــــل المــــــــسبب اسم التحـــــــــــــــــــــــــول التحــــــــــــــــــــــــــول

 ارتفـــاع درجة الحـــــــرارة التبخــــــــــــــــــــــــــــــــــــر التحــــــــــــــــــــول األول

 انخفاض درجة الحـــــــرارة التكاثــــــــــــــــــــــــــــــــــف التحــــــــــــــــــــول الثاني

 

 

 جهاز التبريد

 الماء المقطر

 الماء الصافي

 الموقد

 2من  2الصفحة  
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