
 

  

 ......م1: القسم... ...............................: ..............االسم: .................................. قبالل

  متوسطط  11المستوى:  

  متوسطة قاسم رابح المجبارة الجلفة  

  االختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيةة

  22018/    22017السنة الدراسية:  
  دقيقةة  330المدة: ساعة وو

  ن))112الجزء األول: ((
  ن))44الوضعية األولى: ((

 : أو خطأ أجب بصح
 يعتبر األرض أكبر كواكب المجموعة الشمسية (................) – 1
 يعتبر القمر مصدر ضوئي (..............)ال  – 2
 يحدث ظاهرة الفصول األربعة بسبب دوران األرض حول الشمس (...............) – 3
 تعتبر السنة الضوئية هي وحدة تقاس بها المسافات في الفضاء (................) – 4

  ن))44الوضعية الثانية: ((
 ما هو العنصر مستقصر في كل حالة؟ 

  العالمة النهائية:
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  ن))44ثالثة: ((الوضعية الل 
 أكمل الفراغات بما يناسبها:

 يعتبر القمر جسم ................ و ............... جسم مضيء – 1
 .........................و .........يحدث ظاهرة الكسوف عندما يكون القمر بين .....  - 2
 ................ والسنة الكوكب عندما يدور حول ..............يسمى اليوم الكوكب عندما يدور حول ..... – 3
 عند إستقصار البطارية ............. بسرعة، وعند إستقصار المصباح ................ – 4

  ن))88الوضعية اإلدماجية: (( –الجزء الثاني 
: كيف ينتشر الضوء؟ فأجابه التلميذ األول: إن الضوء ينتشر في جميع سأل األستاذ تالميذه - 1

 وفق خطوط منحنية، وأجابه الثاني: ينتشر الضوء وفق خطوط مستقيمة. االتجاهات
 ما هو التلميذ على صواب؟ اإلجابة: .......................... – أ

 ماهي تجربة المناسبة إلثبات ذلك؟ – ب
 
 
 
 
وسأل األستاذ أيضا كم مجموعة كواكب تتكون منها المجموعة الشمسية؟ فأجابه التلميذ األول:  – 2

 انها تتكون من مجموعة واحدة، وأجابه الثاني: تتكون من ثالث مجموعات.
 ما هو التلميذ على صواب؟ اإلجابة: .......................... –أ 

 ماهي المجموعة الشمسية؟  –ب 
 ...............................................................................................................................................اإلجابة: ...

............................................................................................................................................................... 
 ما هي المجموعات الكواكب التي تتكون منها المجموعة الشمسية؟ –ج 

 ..............................اإلجابة: .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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فق خطوطوفق خطوط منحنيت
على صواب؟ميذ على صواب؟ اإلجا

ة إلثبات ذلمناسبة إلثبات ذلك؟

نها المجموعن منها المجموعة الش
الث مجموعمن ثالث مجموعات.
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