
 

 نقط 8التمرين األول:
 ن(6) :أمأل الفراغ بالكلمات التالية ( 1

 باطن األرض. -تبخرت -أمطار  -واملحيطات البحار  -ألنهار والوديان ا -لوج ث -بخار املاء 

 ............................. إلى الغالف الجوي. تتبخر  مياه البحار و املحيطات تحت تأثير أشعة الشمس و ينتقل ♦

 ....................ه السحب يتحول إلى ................... و بعضها يتحول  إلى ..ذيتكاثف بخار املاء في األجواء العليا الباردة فيتحول إلى سحب، بعض ه  ♦

 .....................، ويتسرب بعضها إلى ......................تصب مياه األمطار و املياه الناتجة عن انصهار الثلوج في .  ♦

 تجري مياه األنهار و الوديان لتعود من جديد إلى ......................................  ♦

 ن(2) :)انطالقا من املؤشر املحدد بنقطة( ارسم السطح الحر للسوائل املوجودة في األواني التالية ( 2

 

 

 نقط 6:نيثاال رينالتم
 ن(3) ( في الخانة املناسبة من الجدول التالي:X( ضع العالمة )1

 

 

 

 

 

 

 

 ن(3)ا الفيزيائية:لتالية حسب حاالتهاصنف األجسام ( 2

 دقيق، خل ، مشروب الشاي، حليب ، هواء، حجر، صحن ، بخار املاء، ثنائي األوكسجين ، نشارة الخشب ، ثنائي أوكسيد الكربون ، زيت.

 صلب
 غاز سائل

 غير متراص متراص

 

 

 

 

  

 نقط 4 :ثالثالتمرين ال

 .)أنظر الشكل جانبه(حليب نتوفر على إناءين نضع في أحدهما مسحوق السكر وفي اآلخر ال

 ن(2) وأيهما يوجد فيه مسحوق السكر؟علل جوابك. أي اإلناءين يوجد فيه الحليب -1

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

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

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

 1المراقبة المستمرة           

            ثانوي إعدادي      أولىالسنة                       

 مادة العلوم الفيزيائية                                  

 دقيقة. 60:مدة اإلنجاز 10/2015 /28بتاريخ:         

 2016-2015:السنة الدراسية               :.......وجف:.........................................االسم الكامل

 الجسم الغازي  الجسم السائل الجسم الصلب 

     يمكن مسكه باألصابع

     يأخذ شكل اإلناء الذي يوجد فيه

     أفقي له سطح مستوي و 

     قابل للجريان
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............................................................................................................. 

 
 

 ن(2) هاذين الجسمين. أذكر خاصيتين مشتركتين بين -2

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

  قط ن3:  4التمرين 

 :  تلميذ التجربة التالية أجنز

 النحاس  وضع كربيتاتII الالمائي على قطعة من تفاح 

  وضع كربيتات النحاسII  الالمائي على الكحول 

 بينما مل يتغري لونه يف حالة الكحول. ازرقا يف حالة قطعة التفاح أصبح  IIلون كربيتات النحاس  أننالحظ 

 ن .1الالمائي :   IIيتات النحاس ما لون كرب  -1

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

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

 

 ن 2ستنتج من خالل هذه التجربة : ماذا ت -2

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

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