
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل                       وزارة التربية الوطنية                            

  2017دورة :                                                       شهادة التعليم المتوسط            امتحان

  ساعة ونصفالمدة :                                          العلوم الفيزيائية والتكنولوجيااختبار في مادة : 
 

  

  2من  1صفحة 

  (��	
 ا���ء ا�ول:   (12 
 ا������ ا�ول: (06 
	�ط) 

يحتوي على  اختبار وبأنبفي  ) aq) lCHمـن محلـول حمـض كلـور المـاء  كافيةنسكب كمية       

  .ويتشكل محلول شاردي فينطلق غاز  ، )1 –الوثيقة (  Zn من الزنك عدنيةم صفيحة

   .الزنكلصفيحة يحدث  امصف  	)1

  الكيميائية.صيغته  األنبوب واكتبمن  نطلقاز المالغ سمّ   )2

  .أكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء  )3

  بالصيغة الشاردية  اليةتّ ووازن المعـادلـة الكيميـائيـة الأكمل   )4

  .ةالجزيئيّ كتبها بالصيغة اثم      

 Zn (...) + ....(…. + …. )(...)            (Zn 2+ + ...Cl -)(…) +  .…(…)                                    

�� ����� أن ��ارد ا����ر�	ح �
	�� ���ّ ا )5 � -
 lC   لم تتأثر بالتفاعل.  

  

 ������:ا�
��   نقاط) 06( ا�

                         تتحرك على طريق مستقيم أفقي. 10000Nسيارة ثقلها         

  →5000N      1cmباستعمال سلم الرسم ثقل السيارة  ـــ 2ـ ــ الوثيقةعلى  لـمثّ  )1

                                                   السيارة حركة مخطط سرعة  ـــ 3 ـــالوثيقة ل تمثّ  )2

  [0s , 24s] الزمنيد مراحل الحركة في المجال حدّ  –أ 

    السرعة في كل مرحلة. تكونكيف ذكر او      

  ع السيارة لقوة جهتها ضحدى المراحل تخفي إ –ب 

  الحركة. عكس جهة      

  ر إجابتك.ما هي هذه المرحلة؟ برّ      

  18s , 8sن سرعة السيارة في اللحظتين عيّ  –جـ  

 - 2-ا�ـو�ـ�ـ�ـ� 
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 -1-ا�ـو�ـ�ـ�ـ� 
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 -3-ا�ـو�ـ�ـ�ـ� 
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   2017دورةامتحان شهادة التعليم المتوسط                                العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا  :مادة اختبارتابع 

 2من  2صفحة 

 

�: (08 نقاط)
�� ا���ء ا�

 ا�/.-)� ا,د*�()�:

                          فتح أحمد ل،ستقباالااعة ت على جدار قلتغيير مصباح كهربائي مثبّ        

                             للمصباح هوأثناء تغيير  الجدار، مسند على معدني سلم على القاطعة وصعد

  نزلق به السلم.ا ناءـــثالض لصدمة كهربائية وفي هذه المس أحد السلكين فتعرّ 

سبب:ر فسّ    )1  

الكهربائية.لصدمة لض أحمد تعرّ  – أ         

السلم.انزالق  – ب        

  :ا المشكل البد من إدخال تعديل على السلم وعلى دارة المصباحذهفادي لت  )2

ر إجابتك برّ  .السلمب انزالق حال مناسبا لتجنّ  حر اقت – أ        

                    يضمن سالمة المستعمل لدارة المصباح الكهربائي ا نظاميارسم مخططأ –ب       

                أخطار التيار الكهربائي.من  المصباح حمايةو             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 – 4 –الـوثـيـقـة 


