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 : )نقاط 6( اQمترOن أ<ول

 مزودة بوسائد هوائيةbكون `ديدة Wٔخرى رشاء س�يارة س�يارته القدمية و بيعقّرر وا
 Wٔمحد 
 )Airbags ( فراد .ائلته من خطر لوWٔصطدام  حوادثقاية نفسه وl ح@ث تقوم هذه 

 وذ} zالنتفاخ أ<شvاص املوجودOن دا1ل الس�يارة  .ىل  الوسائد من تقليل pWٔر الصدمة
   ملادة ثاليث Wٔزوت الصوديوم الصلب  ملح البرص ن�@�ة التفكك الرسيعWٔقل من يف 

 املبدWٔ املوحض يف  وفقالوسادة   خا�ي ينفّ   و�از ثنايئ أ<زوت  معطيا الصوديوم
 .�و  � &نيالوثيق 

 
 . حلظة التصادم  Wٔثناءاحلادث  والنواجت من التفا.ل�ّدد املتفا.الت  -1
 ..ىل �دوث التفا.ل حلظة lصطدام  ؤpرالعامل املّمسِ  -2
     Wٔ:            …….…( s )  + ……….. (………)           (s)مكل املعاد� التالية مث وازهنا  -3
 . لتفادي حوادث lصطدام bراها مBاس�بة قّدم نصاحئ  -4
 
 
 
 
 
 : )نقاط  6( اQمترOن الثاين 

لكن ...) الطاقة الرEح@ة  – طاقة املد واجلزر –الطاقة الشمس�ية ( نتاج الطاقة الكهرzئية zس�تغالل طاقات Wٔخرى م&�ددة مهنا إ ا
ول ٕاىل لك  ¡سعى
 .ال±ذج هذه توحض �Wٔد التالية  .�، والوثيقة  مائية°هروحمطات الطاقة الكهرzئية ا<ٔكرث انتا`ا تمت بواسطة 

 
ــح -1  .السلس/ الوظيف@ة  مس�تvدماهذا اQمنوذج بـ ©يف يمت انتاج الكهرzء  وّضِ
 بعض عن طريقاقرتح سلسلتني وظيف@تني Wٔخريتني ٕالشعال مصباح °هرzيئ  -2

 .الطاقات املت�ددة الواردة يف الس�ياق 
 .خصائص الطاقات املت�ددة من  1اصيتني.ىل أ<قل Wٔذ©ر  -3
 
 

 : )نقاط  8( الوضعية إالدماج@ة  

رWٓب بعد �لق معظم Wٔبوابه اتقاء الربد ، ح@ث قام بعض افراد امليف رت .ائ/ مBري ٕاقامة حفل شواء حى املبارك وا�ي �ل¼ يف يوم zرد وماطر ، قر¼ ـيف يوم عيد أ<ض
ل البعض ا<ٓخر اس�تعامل موقد �از البوÄن من  ©بري موقدالعائ/ zٕ.داد   الشديد ءzٕالعيا يدم طويال ح@ث Wٔحس امجليع جفËٔة ، لكن أ<مر ملحفم اخلشب ، بÇ± فض¼
   .وضيق يف التنفس  مصحوz بدوار

ـح سÒب ظهور تÑ أ<عراض .ىل Wٔفراد أ<رسة وذ} بتÎديد  -1  . تÑ أ<عراض �دوث .ىل اليت bكون مسؤو� لك الفرضيات املمكBةوّضِ
 .الناجتة  نواعاملتفا./ وا<ٔ  أ<نواعيف `دول  بعد حتديد يف لك موقدا �دث ×¼ مع ©مييائيا .ّرب ، اكن Äما  احلادث يف املوقدOن�رتاق lض Wٔن رت فن -2
 .ßWصيÒت هبا اليت أ<عراض  �دوث ِمÜْل تÑنصاحئ لتفادي  مBرئ<رسة قّدم  -3

بوهال� .اشور: Wٔس�تاذ املادة  1/1الصفÎة   وفّقــــــمك هللا Eمâد.ني:  اáهتـــــى   

�  الوثيقة  

 الوثيقة�

 ينفجر Wٔن ميكن ، الصوديوم Wٔزيد كذ} åسمى:   
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 : )نقاط 6( اQمترOن أ<ول
 النواجت املتفا.الت -1

 الصوديوم  - .ثاليث Wٔزوت الصوديوم  -
 �از ثنايئ أ<زوت  -

 ]. مادة ازيد الصوديوم.ىل  اليت ي0&جها صاعق مس�شعر الصدمة الرشارة الكهرzئيةالناجتة من [ C°300 رارة احل .د العامل املؤpر يف �دوث التفا.ل هو -2
     g(+   (s)    )(s (    :  وموازáهتا الكمييائيةاملعاد�   -3
 :ناس�بة لتفادي حوادث lصطدام امل نصاحئ بعض ال   -4

 ..دم إالفراط يف الرس.ة �
 .ا�رتام ٕاشارات املرور �
 ..دم الت�اوز يف املنعطفات والطرق الضيقة �
 .الع�الت و مراقâة دورية »لفرامل �

 ) :نقاط  6( اQمترOن الثاين
 
مايئ ف@دOره ، وهذا أ<1ري يدOر املنوبة اليت ) عنفة(م@اه السد .رب  مÎBدر شديد ، ف@ندفع املاء بقوة ©برية ا�ي مير .رب توربني عن طريق مترOر يمت انتاج الكهرzء  -1

 .حموالت ومن مث يمت توزيعهااليت مترر .رب و كهرzء ال ت0&ج 
 :خمطط السلس/ الوظيف@ة حملطة °هرومائية  -
 :اقرتاح سلسلتني وظيف@تني ٕالشعال مصباح  -2
 
  :الطاقة الرEح@ة  -:                                                              الطاقة الشمس�ية  -
 
  )1اصيتني حصيحتني  يذ©ر التلميذ(     :بعض خصائص الطاقة املت�ددة   - 3

 م&وفرة يف معظم دول العامل�
 .ال تلوث البùÇة، وحتافظ .ىل الصÎة العامة »لاكئنات احلية�
 .اق&صادية يف كثري من lس�تvدامات�
 .ضامن اس�مترار توافرها وتوا`دها�
� َ ¡ ْ� . تvدم تقBيات �ري معقدةس

 
 ) :نقاط  8( الوضعية إالدماج@ة 

 
 .اQهتوية املناس�بة نقص èسÒب و سÒب ظهور تÑ أ<عراض .ىل Wٔفراد أ<رسة هو تعرضهم خلطر lخ&ناق النامج عن �ازات �lرتاق   -1
 :حتديد لك أ<نواع الكمييائية احملمت/ اليت bكون مسؤو� .ىل �دوث ظاهرة lخ&ناق  -

 . ومن أ<فراد Wٔيضا Wٔثناء التنفس طرف املوقدOن Wٔثناء معلية �lرتاق نقص ثنايئ ا<ٔ©س�ني من املاكن ن�@�ة اس�ت0شاقه واس�هتالكه من�
.الشواء  د1ان �lرتاق يف املوقدOن ومن Wٔفواه افراد العائ/ Wٔيضا اثناء معلية التنفس ومن ان�شار �از ثنايئ Wٔ©س�يد الكربون املسÒب لالخ&ناق الناجت من�
 .قâل Wٔن يصبح مجرا املسÒب »ل�سمم وا�ي من أ<عراض اليت åسÒهبا ا
وار والغثيان  1اصة الفحم انبعاث �از �Wٔادي Wٔ©س�يد الكربون اخلطري من موقد�
 .ان�شار د1ان غين هبباب الفحم من ا�رتاق الفحم وكذ} من شوي قطع ا»لحم �

 : ومعادليت التفا.ل الناجتة عن لك موقد وأ<نواعاملتفا./  أ<نواع`دول  -2
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 �از البوÄنموقد  موقد حفم اخلشب

 أ<نواع الناتــ�ة أ<نواع املتفا./ أ<نواع الناتــ�ة أ<نواع املتفا./
جزيئات ثنايئ Wٔ©س�يد  )الفحم ( ذرات الكربون 

 الكربون
 جزيئات ثنايئ Wٔ©س�يد الكربون جزيئات �از البوÄن

 جزيئات خبار املاء جزيئات �از ثنايئ ا<ٔ©س�ني  : جزيئات �از ثنايئ ا<ٔ©س�ني
(s) +  (g)     (g) (l)  + (g)     (g)  +   (g)        :املعاد�           :املعاد� 

 ) .تُقâل نصيحتني حصيحتني( :نصاحئ لتفادي Wٔخطار �ازات �lرتاقال  بعض -3
 .لهذا الغرض من l,سداد البيوت ومراقâة الف&Îات ا�صصة ضامن خروج �ازات �lرتاق 1ارج �
 .مراقâة ف&Îات دخول الهواء يف املواقد حىت Oكون �lرتاق Äما جتنبا النبعاث �از �Wٔادي Wٔ©س�يد الكربون السام �
 .اليت يمت فهيا �lرتاق حىت لو مل bكن �ازات �lرتاق موجودة بدا1لها و هتوئة الغرف وأ<ما©ن ضام	 لتوفر ثنايئ ا<ٔ©س�ني فهيا �
�- b يد الكربون�.ر©يب �از lس�شعار اخلاص بËٔ�ادي Wٔ©س

 :ش�بكة تقومي الوضعية إالدماج@ة  

 املؤرشات السؤال املعيار
العالمة 
 اجلزئية

 العالمة

الرتمجة  -1
السلمية 

 ضعية»لو 

 1س 
 .توضيح سÒب ظهور أ<عراض -
 .ذ©ر بعض أ<نواع الكمييائية املسؤو� .ىل �دوث أ<عراض  -

0.25 
0.5 

02.50 
 2س

 .Oرمس `دول  -
 .يذ©ر أ<فراد املتفا./ وأ<فراد الناجتة  -
 .Oك&ب معادلتني ©مييائي�ني »لتفا.لني احلادثني  -

0.25 
0.5 
0.5 

 0.5 يذ©ر نصاحئ الوقاية من خطر �ازات �lرتاق 3س

lس�تعامل  -2
السلمي 

ٔ<دوات  
 املادة 

 1س 

  :ويذ©ر  لفعل lخ&ناق èسÒب نقص اQهتويةيوحض Wٔن سÒب ظهور أ<عراض راجع  - 
 .يذ©ر نقص ثنايئ ا<ٔ©س�ني èسÒب اس�هتالكه من طرف أ<فراد واملواقد �
 .يذ©ر ان�شار ثنايئ Wٔ©س�يد الكربون ٔ��د نواجت �lرتاق �
يذ©ر انبعاث �Wٔادي Wٔ©س�يد الكربون من موقد الفحم قâل حتو� ٕاىل مجر مع  -�

 .اح�ل انبعاثه ايضا من موقد البوÄن ٕاذا اكن ا�رتاقه �ري Äم 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

04 
 2س

 حيّدد أ<فراد املتفا./ الناجتة عن لك موقد -
 .حيدد أ<فراد الناجتة عن لك موقد�
 .حصيحتنيالتفا.ل احلادث يف املوقدOن مبعادلتني ©مييائي�ني  Oمنذج�

4x0.25 
3x0.25 
2x0.5 

 3س
 

 :ويذ©ر  )تقâل ا`ابتني حصيحتني :( يقّدم نصاحئ حول السالمة من Wٔخطار �ازات �lرتاق * 
 .يذ©ر ضامن رصف الغازات الناجتة من �lرتاق 1ارج البيوت .رب قBوات 1اصة �
 . �زة �lرتاق Wٔ لٔ�ما©ن اليت تتوا`د هبا  ضامن اQهتوئة�
 bر©يب Wٔ�زة الكشف وlس�شعار لغاز �Wٔادي Wٔ©س�يد الكربون  -�

 
 

0.5 x 2 

ا,س�ام  -3
 l`ابة

لك 
 l`ابة

 .ال�سلسل املنطقي لٔ�فاكر -
 

0.5 0.5 

االتقان  -4
 )lبداع(

لك 
 l`ابة

 . وضوح اخلط -
 .تنظمي الفقرات -

0.5 
0.5 

1 
.

 

 

 
بوهال� .اشور: Wٔس�تاذ املادة  التصحيح اáهتـــــى    
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