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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 مديرية التربية لوالية برج بوعريريج                                                                         وزارة التربية الوطنية

 0100 امتحان تجريبي لشهادة التعليم المتوسط                        -بئر عيسى–متوسطة: الشهيد محمد الحسين زيان 

               ساعة ونصفاملدة:                                          العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا     اختبار في مادة: 

نقطة( 00الجزء األول: )  

نقاط( 10التمرين األول: )  

لمعالجة العشب األخضر للمالعب    𝐹𝑒𝑆𝑂4    كبريتات الحديد الثنائيتستعمل   

بعد فتح كيس  (،10الوثيقة والتي تباع تجاريا على شكل مسحوق أخضر ) الرياضية،

أذاب البستاني كمية من المسحوق األخضر في الماء ثم أخذ عينة من المحلول  جديد،

وبعد  (،10الوثيقة ) (Zn)مادة الزنك المحصل عليه ووضعه في دلو مصنوع من 

مدة زمنية أراد هذا البستاني استعمال المحلول ذو اللون األخضر تفاجأ بتغير لونه الى 

 من معدن الحديد على جدار الداخلي للدلو.وتشكل طبقة رمادية عديم اللون )شفاف( 

 سبب تغير لون المحلول من األخضر الى عديم اللون )شفاف(. فسر -10

المتواجدة في محلول كبريتات الحديد الثنائي ثم اكتب  األفراد الكيميائيةماهي  -10

 .صيغته الشاردية

 بالصيغة الشاردية:معادلة التفاعل الكيميائي الحادث  أكمل) أ -10

𝑍𝑛(… ) + (… … . +. . … )(..)                         𝐹𝑒(..) + (… . + … . )(..) 

 .بالصيغة اإلحصائيةكتابتها  أعد) ب       

 المحلول الناتج في معالجة العشب األخضر للمالعب؟ يستعمل البستاني برأيك هل -10

 علل ثم بماذا تنصحه مستقبال؟

 نقاط(10التمرين الثاني: )

وهو التيار المستعمل في  التاريخية،وله األسبقية  (Direct current) تيار مستمرمبدئيا التيار الكهربائي نوعين وهما 

المتناوب أيضا  ما يسمىأو  التيار المترددوالنوع الثاني هو  ،اديسون ماسلتوكان السبق  البطاريات، حيث

(Alternating current)  ية.التطبيقات الصناعالمنازل و المستخدم فيوهو  ،تسال نيكوالومكتشفه هو العالم الكبير 

 .10الوثيقة  في ضحتانالمو لميذة هبة الرحمان بإجراء التجربتينومن أجل معرفة الفرق بينهما قامت الت

 

 قارن بين إضاءة الصمامين في كل تجربة؟ -10

 القيمة.وقارن بينهما من حيث الجهة وتجربة؟ التيار في كل  ما نوع -10
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وسم الظاهرة  ؟10 التجربة ينتج نفس التيار الناتج فيتم دراسته في السنة الرابعة متوسط  تجهيزاذكر  -10

 المدروسة؟

 10 الشكلو 10 كلالشلمهبطي فتحصلت على هبة الرحمان باستبدال الصمامين الضوئيين بجهاز راسم االهتزاز ا قامت 

 .10الوثيقة ي ف

            

 

 .10الناتج في التجربة لتوتر الكهربائي ا  -   الشكل الموافق لكل من:  حدد  -10

 .10الناتج في التجربة التوتر الكهربائي  -

 نقاط( 10الجزء الثاني: )

 نقاط(10الوضعية اإلدماجية: )

 لفي قاعة االستقبا ةجديد بتركيب ثريا عبد الرؤوفأبوك قام بمناسبة عيد الفطر المبار

 .(10)الوثيقة 

 مع الترميز. (D) لثرياماهي القوى المؤثرة على ا -10

  01cm            08 N:    القوى باستعمال سلم الرسم التاليمثل هذه  -10

 g=10 N/Kg األرضية الجاذبيةو m=1600gعلما أن الثريا في حالة توازن وكتلتها: 

لمنزل . لكهربائي عن ا,فانقطع التيار ا ثرياتشغيل المصباح الموجود في ال أنفال ابنتهأرادت 

 :10الوثيقة الكهربائي الموضح في  مخطط استنادا على

 

 ما سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل؟ -10

 ؟Ph – N – 220V – 75Wماذا تعني الدالالت التالية:  -10

 أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديالت واإلضافات المناسبة والمحترمة لقواعد األمن الكهربائي. -10
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