
نقطة ) 12(الجزء األول:
 نقـــــــــــاط 06: الوضعية األولى

، الحظت أن األواني قد تلطخت بطبقة من هباب الفحم و  )4CH(بينما كانت األم تحضر الغذاء على موقد يشتغل بغاز الميثان 
أن لون اللهب قد أصبح أصفر برتقالي ، فتفحص أحد أبنائها المتمدرس في السنة الثالثة متوسط الموقد فوجد أن هناك انسداد 

  .في بعض ثقوب الموقد . وما إن تم إصالح ذلك تحول لون اللهب إلى اللون األزرق العادي
؟ راق غاز الميثان في الحالتين ( قبل و بعد إصالح الموقد )ما نوع احت.1
. الموقدو معادلة التفاعل بعد اصالح .التحول الكيميائي لهذا المواد االبتدائية و المواد النهائية حدد في جدول .2

  الجملة الكيميائية قبل التفاعل الجملة الكيميائية بعد التفاعل

 قبل إصالح الموقد األفراد الكيميائية 

 إصالح الموقد بعد   الكيميائية األفراد   

 هاتوازنمع م الموقداصالح   بعد  التفاعل  معادلة  

 
 ؟ ما هو العامل المؤثر في هذا التحول.3

 نقـــــــــــاط 06: ثانيةالوضعية ال
 توقف هطول المطر ،خرج أحمد للتجوال فشد انتباهه ظهور قوس بعد

 الفضاء بألوانه الجميلة .قزح في 
قدم تفسيرا لكيفية حدوث هذه الظاهرة ..1
. إشرح كيف يتم الحصول على هذه األضواء الملونة  تجريبيا أ ) .2

ه .أكمل، ثم مخطط نموذج التركيب الجمعي لألضواءاعد رسم  ب )
 

 ط )اــــــــــنق 08(:الثاني الجزء 

 الوضعية االدماجية  
 منير و سليم دراجة جديدة ، فقاما بتركيب قطعها ،  لكنهما اختلفا  في تركيب وضعية المصابيح االمامية و الخلفية  اشترى 

6V(حيث اقترح منير المصباح  ,6W(هو المصباح االمامي ،اما سليم المصباح )6V,12W هو المصباح االمامي ،تدخل (

 مبينا  معتمدا على الوثيقةلحل االشكال 
أي االخوين كان صائبا ؟ لماذا ؟.1
قيمة شدة التيار المارة في المصباح ..2
 .دقائق من التشغيل 10قيمة طاقته الكهربائية المحولة خالل .3

 
 

      
  بالتوفيق                                                            

 اي2018مــــــــــــــــــــ التاريخ :                                                                      ���االخالق احلميدة  :  ةـــــمتوسط

2018 -2017السنة الدراسية:                                                                متوسط                  الثالثةاملستوى: 
 املدة : ساعــــــــة و نصـــــــــــف

 ﴾     و التكنولوجيا يف مادة العلوم الفيز(ئيةاالختبار الثالث       ﴿ 

 

 أصفر  أحمر 

 سماوي

نموذج التركيب الجمعي 

……. 

……. 

……. 
……

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
sوالوضعsبينما كانتبينما كانت األم

ن لون اللهبأن لون اللهب قد أص
عض ثقوب المفي بعض ثقوب الموقد

تراقراق غازا نوع احتما نوع احت1

المواالمواد االي جدول حدد في جدول 

.exmmmm/mommmmcon/عد التفاعلئية بعد التفاعل
ور قوسه ظهور قوس

ح االمامية ومصابيح االمامية و الخلف
لمصباح االمامي المصباح االمامي ،تدخ

ed
uc

at

ed
uc

at
dudu

c
وذج الترك

en
c

en
c

ssss

3am.ency-education.com


