
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 مستغانم-متوسطة الجبلي محمد                                                               وزارة التربية الوطنية    

 2022ماي دورة                                                              إمتحان شهادة التعليم المتوسط تجريبي   

 المدة : ساعة ونصف                              العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                :مادةإختبار في    

 نقطة( 12الجزء األول :)  

  نقاط( 06التمرين األول)  

    I) ستاذه فوجد قارورتين متماثلتين، األولى أمن أجل اجراء بعض التجارب  مع  دخل تلميذ لمخبر المتوسطة 

 والثانية بها   )2Cl 2+Cu ,- (تَحتوي على َمحلول شاردي لكلور النحاس ذي اللون األزرق  صيغته  الشاردية    

 قبل التجريب يجب أخذ جميع االحتياطات نأمحلول شاردي  َمجهول )ال تحمل ملصقة تعريفية( ، فنصحه أستاذه   

 األمنية .   

 ِعند التعامل َمع المواد الكيميائية اتخاذهاالَواجب  االحتياطات بعضأذكر  -أ   

 فَّسر َسبب اللون األزرق لهذا المحلول ؟ -ب   

  II)  َام بعد ذلك بإجراء عملية التحليل الكهربائي البسيط  لمحتوى القارورة ق 

 )َمحلول لكلور النحاس( ، فانطلق غاز عند أحد المسريين وترسب   األولى  

 غلق القاطعة . دبع األخرعند معدن   

 أُّكتب ُمعادلة التفاعل الكيميائي الَحادث بجوار كل َمسرى . -أ  

 -1-الوثيقة                            أّكتب الُمعادلة الكيميائية اإلجمالية للتفاعل الَحادث فِي الوعاء . -ب  

  III) اختبارأخذ عينة منه  وتّم تقسيمها على أنبوبي ،معرفة الَمحلول الَمجهول )القارورة الثانية(  من أجل،    

            .هيدروكسيد الُصوديوم فَتشكل راسب أخضرمحلول ( قَطرات من 1أَضاف لألنبوب ) - 

  .سود في وجود الضوء ا( قطرات من محلول نترات الفضة فتشكل راسب أبيض 2أَضاف لألنبوب ) - 

 عنها في كل أنبوب؟  الشوارد التي تَم الكشفُ  مّ سَ  -أ  

    . ِصيغته الشاردية تبوأكّ المحلول المجهول  مّ سَ  -ب  

 نقاط( 06التمرين الثاني )  

 ، 4Kg تلتهكُ  (S1) اصلب افأحضرت جسم  كونيوازن السُ أرادت مريم دراسة التَ  

  الوقت دَ بكرة في جهة وفي الجهة الثانية علّ خيط في بواسطة  قامت بتعليقهِ  

  5Nكل واحدة  خشبية ثقل قطع فيه ثم وضعت،تلة الكُ  هملمُ  ابالستيكي 

   -2-الوثيقةكما توضحه حتى يتوازن   

 (S1)أحسب ثقل الجسم  -1  

 .تحقق التوازن يكم يلزم مريم من قطعة خشبية حتى  -2 

 . ساكنين و متوازنينبعد تحقيق التوازن أصبح الجسمان   

  ثم مثلها . (S1)أذكر القوى المؤثرة على الجسم  -أ 

 -2-الوثيقة    
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 تابع اختبار مادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.

 القطعة  أصبحتف ،في حوض مائي خشبية  ةقطع  وضعت،بعد أن اكملت مريم تجربتها    

 (-3-وثيقة ال) . تطفو جزئيا  

 ر سبب طفو القطعة الخشبية .فسّ  -ج  

  20Nل القوى المؤثرة على القطعة الخشبية اذا كان ثقلها مثّ  -د   

 

    g=10N/kg ضية في َهذَا المكانالَجاِذبية األر -: الَسنَدات 

    1cm              20Nم  ُسلَم الَرس -               

                                                                            -3-وثيقة ال 

 نقاط( 08الجزء الثاني:)

   : الوضعية اإلدماجية

  شبكةالب هاتوصيلقام ب ،في غسل األوانيكثيرا ها  تتعب آأسامة غسالة األطباق ألمه بعد أن ر اشترى         

 مع اكلما حاول تشغيله  الكهربائية الدارةيقطع القاطع التفاضلي أن  الحظبعد تشغيلها ،  المنزلية الكهربائية    

 سليم . (2)رقم  الكهربائي و المأخذ جديدة  رغم انها  األجهزة األخرى     

 .يجاد حل لهاإسبب هذه المشكلة مع عط أ - 1   

 مثلت في :مشاكل أخرى وتَ األم من  اشتكت الحل التوصل الىبعد    

 .القاطع التفاضلي يقطعُ  (3الكهربائي رقم ) المأخذ استخداملما حاولت األم كُ  -أ        

 غمد أحد المصباحين .تصليح كلما اراد   بصدمة كهربائية أسامة  يصاب ، -ب        

 شكلة مع ايجاد حل لها.أوجد سبب كل مُ  -2   

 لحماية األشخاصعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديالت و االضافات التي تراها مناسبة  أ -3   

 (-4 –)الوثيقة بائية من أخطار التيار الكهربائياألجهزة الكهرو    

 

 

 

 

 

 

 

 -4-وثيقة ال 

 

 

 

يـــع                      بـالـتــوفـيـــق للـجـمـ                                        ب-نصرالدين ع/-أساتذة المادة:هنوس

 2من  2صفحة 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 المستوى :الرابع متوسط                                مديرية التربية لوالية مستغانم                    

 2022ماي  دورة التاريخ :                                             (سيدي علي)الجبلي توسطة محمدم   

 االمتحان التجريبي في مادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                    المدة : ساعة ونصف   

 نقطة( 12الجزء األول :)  

  نقاط( 06تمرين األول)ال  

    I) ستاذه فوجد قارورتين متماثلتين، األولى أمن أجل اجراء بعض التجارب  مع  دخل تلميذ لمخبر المتوسطة 

 والثانية بها   )2Cl 2+Cu ,- (تَحتوي على َمحلول شاردي لكلور النحاس ذي اللون األزرق  صيغته  الشاردية    

 قبل التجريب يجب أخذ جميع االحتياطات نأمحلول شاردي  َمجهول )ال تحمل ملصقة تعريفية( ، فنصحه أستاذه   

 األمنية .   

 ِعند التعامل َمع المواد الكيميائية اتخاذهاالَواجب  االحتياطات أذكر بعض -أ   

 فَّسر َسبب اللون األزرق لهذا المحلول ؟ -ب   

  II)  َام بعد ذلك بإجراء عملية التحليل الكهربائي البسيط  لمحتوى القارورة ق 

 )َمحلول لكلور النحاس( ، فانطلق غاز عند أحد المسريين وترسب   األولى  

 غلق القاطعة . دبع األخرعند معدن   

 أُّكتب ُمعادلة التفاعل الكيميائي الَحادث بجوار كل َمسرى . -أ  

 (-1-الوثيقة )                            الكيميائية اإلجمالية للتفاعل الَحادث فِي الوعاء .أّكتب الُمعادلة  -ب  

  III) اختبارأخذ عينة منه  وتّم تقسيمها على أنبوبي ،معرفة الَمحلول الَمجهول )القارورة الثانية(  من أجل،    

 ( قَطرات من محلول هيدروكسيد الُصوديوم فَتشكل راسب أخضر.           1أَضاف لألنبوب ) - 

 سود في وجود الضوء . ا( قطرات من محلول نترات الفضة فتشكل راسب أبيض 2أَضاف لألنبوب ) - 

 عنها في كل أنبوب؟  الشوارد التي تَم الكشفُ  مّ سَ  -أ  

    . تب ِصيغته الشارديةالمحلول المجهول وأكّ  مّ سَ  -ب  

 نقاط( 06التمرين الثاني )  

 ، 4Kg ُكتلته (S1) اصلب اكوني  فأحضرت جسموازن السُ أرادت مريم دراسة التَ  

  الوقت دَ بكرة في جهة وفي الجهة الثانية علّ خيط في بواسطة  قامت بتعليقهِ  

  5Nكل واحدة  خشبية ثقل قطع فيه ،ثم وضعتتلة الكُ  هملمُ  ابالستيكي 

   -2-الوثيقةكما توضحه حتى يتوازن   

 (S1)أحسب ثقل الجسم  -1  

 .تحقق التوازن يكم يلزم مريم من قطعة خشبية حتى  -2 

 ساكنين و متوازنين .بعد تحقيق التوازن أصبح الجسمان   

  ثم مثلها . (S1)أذكر القوى المؤثرة على الجسم  -أ 

 (-2-الوثيقة )   
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 اختبار مادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.تابع 

 القطعة  أصبحت ،في حوض مائيومسمار حديدي  خشبية  ةوضعت االن قطع،بعد أن اكملت مريم تجربتها    

 و المسمار غاص في الحوض. تطفو جزئيا الخشبية  

 فّسر سبب غوص المسمار و طفو القطعة الخشبية . -ج  

 (-3-وثيقة ال) 20Nل القوى المؤثرة على القطعة الخشبية اذا كان ثقلها مثّ  -د   

 

    g=10N/kg الَجاِذبية األرضية في َهذَا المكان -: الَسنَدات 

    1cm              20Nُسلَم الَرسم   -               

   (                                                                           -3-وثيقة ال) 

 نقاط( 08الجزء الثاني:)    

   : الوضعية اإلدماجية

  شبكةالب هاتوصيلاشترى أسامة غسالة األطباق ألمه بعد أن رآها  تتعب كثيرا في غسل األواني، قام ب         

 ا معكلما حاول تشغيله  الكهربائية الدارةيقطع القاطع التفاضلي أن  الحظبعد تشغيلها ،  المنزلية الكهربائية    

 ( سليم .2األجهزة األخرى  رغم انها  جديدة  و المأخذ الكهربائي رقم )    

 .يجاد حل لهاإسبب هذه المشكلة مع عط أ - 1   

 مثلت في :مشاكل أخرى وتَ اشتكت األم من  الحل التوصل الىبعد    

 . مسها تشعر بصدمة كهربائيةند تشغيل الثالجة الكهربائية و لَ عِ  -أ   

 القاطع التفاضلي يقطعُ  (3الكهربائي رقم ) المأخذفي  (chargeur)شَّاحن الكهربائيلما حاولت األم تشغيل الكُ  -ب   

 . طبوجد به أي عُ سليم و ال يُ   المأخذوأنّ  بأخر ستبدالهاغم الدارة رَ    

 يصاب بصدمة كهربائية ،ينطفئ الثاني  هما ه عندما يتلف أحدنّ أاضاءة المصباحين ضعيفة و  أنّ  كما -ج   

  تصليح ِغمدَيهما كلما اراد     

 شكلة مع ايجاد حل لها.أوجد سبب كل مُ  -2   

 األشخاصلحماية عد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديالت و االضافات التي تراها مناسبة  أ -3   

 (-4 –)الوثيقة بائية من أخطار التيار الكهربائياألجهزة الكهرو    

 

 

 

 

 

 

 

 (-4-وثيقة ال) 

يـــع                      انــــتــــهـــــى                                                            بـالـتــوفـيـــق للـجـمـ

 2من  2صفحة 
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