
 

 

 

 

 نقاط(  6) :التمرين األول
 الكيميائية اآلتية:وازن المعادالت 

Mg+     O2               MgO 

C3H8+   O2             CO2+   H2O 

Al2O3                Al+   O3 

 مخبري أن يقوم بحرق كمية من الكربون في األكسجين الخالص، أي: أراد

2CO             2C + O 

 األكسجين؟غاز  صناعةاقترح تجربة تمكن المخبري من  -1
 الكربون )يمكنك استعمال رسم توضيحي( وثاني أكسيدكيف نكشف عن غازي األكسجين  -2

 نقاط 6 الثاني:التمرين 

 إليك الجدول اآلتي:

 الجملة نمط تخزين الطاقة رمز تخزين الطاقة نمط تحويل الطاقة رمز تحويل الطاقة
We تحويل كهربائي Ec مواالديندوران  طاقة حركية  

……. + Er المصباحتوهج  طاقة داخلية ...... .........+تحويل حراري  
  عجلة سيارةدوران  ........ Ec تحويل ميكانيكي .........

  Epe .......... استطالة نابض 
 سقوط حجر كامنة ثقلية + حركية ......+......  

 أكمل الفراغات في الجدول. -1
اذا اكتسبت جملة طاقة أو فقدتها فإنها بالضرورة أخذتها من جملة  ال تستحدث و ال تزولالطاقة  -2

 .أو قدمها لها
 من خالل نص مبدأ انحفاظ الطاقة السابق اشرح معنى الطاقة ال تستحدث وال تزول. -

 من بين العالقات اآلتية اختر عالقتين صحيحتين: -3

𝑬 = 𝑷 × 𝒕    ,     𝑷 = 𝑬 × 𝒕    ,     𝑷 =
𝑬

𝒕
    ,      𝑬 =

𝑷

𝒕
   ,       𝒕 = 𝑷 × 𝑬 

 

 اقلب الصفحة -½ الصفحة 

في مادة العلوم  الثانيالثالثي  فرض  

ــــانولوجيـــيزيائية والتكـــالف  

2017/2018السنة الدراسية                             حدو : األستاذ  

3  المستوى

 متوسط

 المدة  ساعة
  واحدة

 متوسطة 

بوسعيد 

 عائشة

www.ency-educatio
n.com/exams

3am.ency-education.com



 نقـــــاط. 8 اإلدماجــــــــية:الوضــــــعية 

عند عمر دراجة هوائية فأراد أن يركب بها مصباح يعمل بالطاقة الشمسية بدل الدينامو فاقترح عليه أخوه 
بطارية لتخزين الطاقة منصف الذي يدرس في السنة الثالثة متوسط أن يشتري خاليا كهروضوئية، 

.ومصباح كهربائيالكهربائية   

شكل السلسلة الوظيفية ثم الطاقوية مبينا باستعمال الثالث جمل السابقة باإلضافة إلى الشمس،  -1
 التحويالت الطاقوية الغير مفيدة.

 يقوم عمر بتحريك الدراجة وفق السلسلة اآلتية: -2
 

 

 
 

 المناسبة. وأفعال األداءأكمل السلسلة السابقة مبينا أفعال الحالة  -
 إضافة المحيط. السابق دونالموافقة للتركيب  أنشئ السلسلة الطاقوية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهى - 2/2الصفحة 

 الدراجة العجلة الدواسة عمر

 عن اإلمام علّي ) عليه السالم ( :

وَجلََس ِعنَد العالِِم ساَعتَيِن ، وَسِمَع  َمن َمشى في طَلَِب الِعلِم ُخطَوتَيِن ، 

ِمَن الُمَعلِِّم َكلَِمتَيِن ، أوَجَب هللاُ لَهُ َجنَّتَيِن ؛ َكما قاَل هللاُ َولَِمْن َخاَف َمقَاَم 

  َربِّه َجنَّتَانِ 
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