
نقطة ) 12(الجزء األول:
نقـــــــــــاط 06:  ىاالول وضعيةال
 مستعمالليال في خيمته   كهربائياقام محمد بإنجاز  تركيبا   خارج المدينة اثناء رحلة  

 إال ان االضاءة كانت ضعيفة ، ( الحظ السند ) بطارية و مجموعة من المعدات الكهربائية 
 المشكل .تطوعت لحل . م  في خيمهفساد الظال  احد المصابيحين  بعد مدة انكسرو   

ضاءة و انقطاع التيار الكهربائي سر باعتمادك على مخطط سبب ضعف اإلف.1
 بعد تلف المصباح .

اقترح  تركيبا جديدا بالرموز النظامية   يسمح باضاءة مناسبة للمصباحين ..2
 

 نقـــــــــــاط 06:  ةثانيال وضعيةال
 أثناء تصفح ليلى لمجلة علمية لفت انتباهها مجموعة من الصور كما هو مبين في الوثيقة: 

  

 صنف هذه األجسام في الجدول التالي : .1
 

 مضــــــاءةأجسام  مضيئـــــةأجسام 

 اصطناعيـــــة طبيعيــــة اصطناعيـــــة طبيعيــــة

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

 7   -     3   -  2:     برأيك ما الفرق بين األوساط المادية.2
 

ط )اــــــــــنق 08(:الثاني الجزء 
 الوضعية االدماجية  

.فاحتارت في كيفية احضارالماء لطهي الطعام , فطلبت  فتحت أم خليل الحنفية فوجدت ان الماء الذي  يخرج  منها ملوث:

 خليل بك .استعان من ابنها خليل ايجاد حل لها , 

ذكر الطريقة المستعملةمعاعتمادا على ما درست ساعد خليل في تصفية الماء  .1

أ)   هل الماء  المتحصل عليه جسم نقي ؟ مع التعليل . .2
.مثل  الماء  المتحصل بالنموذج الحبيبي  )ب

   
 

 بالتوفيق

 ي2018ما التاريخ :                                                                      ���االخالق احلميدة  :  ةـــــمتوسط

2018 -2017السنة الدراسية:                                                                متوسط                  اوىل املستوى: 
 و نصف املدة : ساعــــــــة

 ﴾افي مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجي  لثالثا ختباراال﴿    

كتــابخشبقمـــرشمعةشمــــسورقة مزيتةزجاج مصقول كــــــرة 
12345678

المستعملة  كهربائيةالمعدات ال

  v 6ـ بطارية داللتها  
 v 6ـ مصباحين داللة كل مصباح  

 ـ اسالك توصيل طويلة 
ـ قاطعة  
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اثنااثناء رح

بطارية وبطارية و مجم
بعد مدة انبعد مدة انكسرو 
فففسر باعتسر باعتمادكفف.1

بعد تلف المصبعد تلف المصباح
رح  تركيبا جدياقترح  تركيبا جديدا بال
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مية لفت انتباههة علمية لفت انتباهها مج
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