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 20192018/ سنة الدراسية:ال          ﴾ية و التكنولوجية   يف مادة العلوم الفيز�ئ األولاالختبــــار ﴿            متوسط  ثــالثـــــــــــةاملستوى 

 ن : 12اجلزء األول 
 :ن06 األوىل وضعيةال

 

)أرادت شيماء اعداد وجبة العشاء ولضيق الوقت وضعت المكونات في قدر  cocotte minute ووضعتها على الموقد  (
و بعد مدة الحظت ظهور مادة سوداء على حواف القدر  4CHميثانال الذي يشتعل بغاز

 و استواء الطعام في مدة زمنية قصيرة .
 أذكر التحوالت الكيميائية الحادثة ؟ وما هي العوامل المؤثرة في كل تفاعل ؟)1
كيف تفسر ظهور اللون األسود على حواف  القدر ؟)2
 ميائية ووازنها ؟عبر عن تفاعل احتراق غاز البوتان بمعادلة كي)3

 : ن06 ةالثاني وضعيةال
 

تسعى الشركة من  حيث  كشفت شركة "سونو موتورز" في ميونيخ، عن سيارة "سيون" التي تعمل على الطاقة الشمسية
خاللها إلى مساعدة ألمانيا على تحقيق هدفها وهو مليون سيارة كهربائية بحلول 

السيارة وتمتلك  2019ا في أواخر صدارها في ألماني، ومن المتوقع إ 2020العام 
خلية شمسية مدمجة في السقف  330خاليا شمسية مدمجة في هيكلها، مع نحو 

وغطاء المحرك وجوانب السيارة. كما انّها قابلة على إعادة شحن بطاريتها عند 
 .وصول أشعة الشمس إلى الخاليا حتى ولو كانت متوقفة

ة ثم الحصيلة الطاقوية لحركة شكل السلسلة الوظيفية , السلسلة الطاقوي
السيارة بالطاقة الشمسية ؟

                            

 ن : 08اجلزء الثاين 
 :ن08الوضعية اإلدماجية 

 
 ث المتعلقةالبحو أصبحت البرازيل أول دولة في العالم ترفع شعار 'من حقولنا ننتج وقود سياراتنا' بعد أن قررت تطوير

) O6H2C ثانولت الموجودة ببعض العصائر النباتية وخاصة منها قصب السكر إلى كحول إثيلي (إيبتحويل أنواع السكريا
تبنت الواليات  1990، وفي عام  1975ات إلى عام يعود استخدام اإليثانول كوقود للسيارو  قابل لالستخدام كوقود للسيارات

  عملية إنتاج اإليثانول من الذرة المتحدة
 10H4C  البوتانحتراق االيثانول في وجود غاز األكسجين نفس نواتج احترق غاز ينتج عن ا مالحظة :

 
ماهي أسباب لجوء البرازيل الى هذا النوع من الوقود في رأيك ؟)1
ما نوع التحول الذي حدث لكحول االيثانول ؟ علل ذلك ؟)2
                                ؟                       هي نواتج احتراق االيثانول في وجود غاز األكسجينما )3
وازنها؟    و احتراق االيثانول  ةأكتب معادل)4
برأيك ماهي االحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب تلوث الغالف الجوي ؟ )5

                           )03( أذكر 

 أساتذة املــــادة 1/1الصفحــــــــــــــــة ;لتــــــــوفيق
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أرادأرادت شيما

الذي يشتعلالذي يشتعل بغا
يو استواء الطعو استواء الطعام في  

ر التحر التحوأذكر التحوأذكر التحوالت)11
ظهوركيف تفسر ظكيف تفسر ظهور)2 يف تكيف تف

اعاعل احترار عن تفاعل احعبر عن تفاعل احتر عب

e::نن0660606يييةةيثاني
رز في ميونورز" في ميونيخز" في ميوني موتورز" في ميونيخ، 

ى تحقيق هدفعلى تحقيق هدفحقيق هدفهيا على تحقيق هدفها وه
ييا في ارها فيصدارها فيا في ألمانيصدارها في ألماني

خليةخلية شم330333033وحوحومع نحووو حو  مع نحو 
قابها قابلا قابلة علىها قابلة على إعادة ّّهههاناا انكما انّّّّها

متوولو كانت متوقفة .انت

الحصي ثم الحصيلة الطة ثم الحصيلةة ثم الحصيلة الطاقطاقوي ثم ي

راتنا' بعداراتنا' بعدتنا' بعد أن قررت سياراتنا' بعد أن قررت
ى كح إلى كحكر إلى كحوصب السكر إلى كحول إثي لسكرب السكر

، وفي ، وفي عام 19759775575امم عام

1010HHHH444CC   نلبوتان
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