
 

 ة ـــــة الشعبيــة الديمقراطيـــورية الجزائريـالجمه
بي المــــــــــــــــــــــــغي  ة ـــــــة لواليـــــــــربيـــــــة التــــــــــديريم           ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                         ةــــــة الوطنيـــــوزارة الير

ي لشهادة التعليم المتوسط           نسيغة أالمجاهد العايز بوبكر بتوسطة م           م               االمتحان التجريب 

ي  
 
يائية والتكنولو  مادة: اختبار ف  ونصفساعة  دة: ــــالم                         2022دورة مــاي         جيا    العلوم الفي  

 نقطة(  12) الجزء األول:

  (نقاط 06) التمرين األول:

   2ClCu  والثاين لكور النحاس الثنائ   4CuSO كربيتات النحاس الثنائ صناعية حملولني مائيني الأول   خمربي مؤسسة  حّض  

 يت حتمل أأسامء احمللولني  ـــ ات الـ ع امللصقـ ي أأن يضـاجية لكن نسـ حيث وضع لك حملول يف قارورة زج   

 . ( 1عليه بسبب تشابه احمللولني ـ الوثيقة )   ت فاختلط   رتني ارو ـــعىل الق

 ؟ للك حملول الشاردية  الصيغة  أأكتب  أأ ـ  /  1

 ؟ يدل اللون الأزرق لالك احمللولني   عىل ماذا ب ـ       

 جـ ـ هل هذه احملاليل انقةل للتيار الكهرابئ؟ علل.     

  أأجل الكشف عىل حمتوى القارورتني.   ضة من حلل هذا املشلك قام اخملربي بتجربة مس تعمال يف ذكل حملول نرتات الف/  2 

 ـ يف رأأيك ما يه اخلطوات التجريبية اليت مسحت للمخربي من الكشف عىل حمتوى لك قارورة زجاجية.   أأ        

 ؟ برر جابتك. ( Fe)   احمللول الأول يف قارورة مطلية بطبقة من احلديد   ع  ض  ماذا حيدث لو و  ب ـ         

 

 نقاط( 06) التمرين الثاني: 

I /    ( انبض 2الوثيقة ) متثل (R )    ذو حلقات غري متصةل وكتلته هممةل مثبت من طرفه السفيل، نضع فوق طرفه الأعىل جسام صلبا

 (S )   كتلته  m = 150 g   . 

    (؟ S)   سم للج (   P)   ثقل ال أأ ـ أأحسب شدة  

 ( وأأعط رمزا للك مهنا. Sب ـ أأذكر القوى املؤثرة عىل اجلسم ) 

 مع ذكر رشط توازنه    ( Sمثل هذه القوى عىل اجلسم )   ج ـ 

س تعامل سمل الرمس:                                                       N          1cm 1.5      وابإ

                                                    

 أقلب الصفحــــــة                              2من   1صفحة                               
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( 2الوثيقة )   
( 2الوثيقة )   
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يائية والتكنولوجياتابع   ي لشهادة التعليم المتوسط                                                          اختبار مادة: العلوم الفي    االمتحان التجريب 

 

II /   ( نغمر اجلسمS  لكيا يف ) 3مدرج حيتوي عىل جحم    بيشm    𝟏, 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟒  =1V    من املاء فيس تقر السطح احلر لهذا الأخري

× 3m    𝟐يف التدرجية   𝟏𝟎−𝟒  =2V    ( 3الوثيقة ) .  

 رمخيدس ؟ أأ أأ ـ عرف دافعة  

 (؟ lVب ـ حدد جحم السائل املزاح )  

 ( ؟    AFج ـ أأحسب شدة دافعة أأرمخيدس ) 

                g = 10 N/Kg  :املعطيات            
3m/Kg 1000= ماءρ  

 

 نقاط(  08: )الجزء الثاني 

 الوضعية اإلدماجية :    

ّل عد بالدان اجلزائر من البدلان الغنية ابلطاقات  ت   نتاج الكهرابء يف بالدان يعمتد بدرجة أأوىل عىل الغاز    أأنّ   املتجددة والصديقة للبيئة اإ اإ

نطالقا من الغاز الطبيعي والرايح حيث لك مهنام يش 4الطبيعي، الوثيقة )  نتاج الكهرابء اإ اكن يف مبدأأ  رت ( املقابةل متثل أأحد طرق اإ

نتاج التيار الكهرابئ   .  لإحتواهئام عىل منوابت   اإ

 

 

                       

 

 

نتاج التيار الكهرابئ املتناوب؟ / ذكّ 1  ر مببدأأ اإ

 نوابت من عنرصين أأساس يني ما هام ؟ / تتكون امل 2

س تعامل  /  3  أأثناء معاينة التوتر الكهرابئ بني طريف أأحد املنوابت ابإ

 رامس الإهزتاز املهبطي حتصلنا عىل الشلك التايل:      

س تنتج من املنحين قمية التوتر ــ        . )effeU(   املنتج   اإ

نتاج الكهرابء تكون صديقة للبيئة.   4                 / أأذكر طرق أأخرى لإ

                 1220/2220                                         2من  2صفحة                               

 

( 3الوثيقة )   

( 4الوثيقة )   

نتاج الكهرابء ابلغاز   منوب لإ

نتاج الكهرابء     ابلرايح   منوب لإ
نتاج الكهرابء اب  لرايح منوب لإ  
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