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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المستوى :السنة الرابعة متوسط

متوسطة :صياد علي انسيغة_ خنشلة

اختبار الثالثي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المدة :ساعة ونصف

الجزء األول 51( :نقطة)
التمرين األول56( :نقاط)
-1

إن حملول حمض الكبريتيك حملول شاردي صيغته الكيميائية تتكون من شاردتي هيدروجين و شاردة كبريتات.

 اكتب صيغته الشاردية. -2نسكب قليال من هذا احمللول على صفيحة رقيقة من احليدييد ييحيد يوران

و يتصاعيد غاز يتفرقع في وجود لهب ( .وثيقة ) 5

وبعيد هناية التفاعل نرشح احمللول الناتج يف أنبوب اختبار ونضيف له قطرات من
محلول هيدروكسيد الصوديوم ييتشكل راسب لونه أخضر فاتح.

ا -سم الغاز املنطلق واكتب صيغته الكيميائية.
ب -على ماذا ييدل اللون األخضر للراسب املتشكل؟
وثيقة ()5
ج -أكتب املعادلة الكيميائية اإلمجالية للتفاعل الكيميائي بالصيغتني الشاردية وبااليراد املتفاعلة يقط.
التمرين الثاني 56( :نقاط)
-1
أ-
ب-

نسقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية حسب املخطط املوضح بالوثيقة  2التالية:
سم البيانات املرقمة من  2اىل . 8
عرف كال من الزاويتني  Iو  Rاملمثلتني

بالرقمني  6و  7على الرتتيب .
ت -أوجيد قيمة الزاوية  Iو استنتج قيمة الزاوية . R
 -2نقوم مرة أخرى بإسقاط شعاعا ضوئيا عموديا على
سطح مرآة مستوية مث نقوم بتيدوير املرآة بزاوية  αيف نفس جهة
حركة عقارب الساعة ينتحصل على زاوية انعكاس قيدرها . β=8°
أ -ارسم خمطط توضيحي لذلك.
ب -يف أي جهة يتحرك الشعاع املنعكس ؟
ت -ماهي قيمة زاوية  α؟

وثيقة ()1
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اقلب الصفحة

الجزء الثاني50( :نقاط)
الوضعية اإلدماجية:
ينتقل دراج ليال على طريق مستقيم أيقي بيدراجة مزودة مبنوبة موصولة مبصباحني
أحيدمها أمامي و اآلخر خلفي .

)V ( m/s

ميثل املخطط البياين املقابل مراحل حركة اليدراجة  (.وثيقة ) 3

5

)t( s

وثيقة ()3

 -1برر توهج مصباحي اليدراجة اثناء احلركة  .دعم إجابتك مبخطط كهربائي .
 -2بالنظر إىل املخطط البياين حلركة اليدراجة .

أ) أكمل اجليدول اآليت بوضع عالمة ×
مراحل الحركة

50

يف اخلانة املناسبة.

المصباحان منطفئان

تزايد إضاءة المصباحين

إضاءة ثابتة للمصباحين

تناقص إضاءة المصباحين

المرحلة األولى

[] 1 111 s
المرحلة الثانية
[] 111 151 s
المرحلة الثالثة
[] 151 251 s
المرحلة الرابعة
[] 251 011 s
جهة الحركة

 برر إضاءة املصباحني يف كل مرحلة .ب) مثل قوة احتكاك العجلة باألرض على الشكل يف املرحلة الرابعة وحيدد نوعها.

المرحلة الرابعة

استاذ المادة يتمنى لكم التوفيق
انتهى

0

الصفحة 1/1

بالتوفيق

