مديرية التربية لوالية جيجل

السنة الـدراسية 2017/2016:

متوسطة بوضياف عبد ﷲ العنصر

المستـوى  4:متوسط
المـدة  :ساعة و نصف

اإلختبار الثالث في مادة العلـوم الفيـزيائية و التكنولـوجية

الجزء األول  12) :نقطة(
التمرين األول  06) :نقاط(
لدى مخبـري المؤسسة قارورة بالستيكية تحتـوي محلـوال كيمـيائيا سقـطت منھا الملصقة
و لمعـرفة المحلـول الموجـود بـداخلھا نأخذ عـينتـين من المحلـول و نقـوم بالتجـربتين ) أنظـر الـوثيقة (1
التجـربة األولى  :عندما نضيف قطرات من ھيدروكسيد الصوديوم إلى

نترات الفضة

ھيدروكسيد الصوديوم

عينة من المحلول يتشكل راسب أخضر
التجـربة الثانية  :عندما نضيف قطرات من نترات الفضة إلى عينة من
المحلول السابق يتشكل راسب أبيض يسود في الضوء
 -1أكتب إسم و صيغة الشاردة التي تم إبـرازھا التجـربة األولى

راسب أخضر

راسب أبيض يسود
في الضوء

-2أكتب إسم و صيغة الشاردة التي تم إبـرازھا التجـربة الثانية
-3أستنتج اإلسم و الصيغة الشاردية للمحلـول الموجـود في القارورة

التجربة األولى

 -4أكتب معادلتي التفاعـل الحاصل في كال التجـربتين بالصيغـة
الشاردية مع مـوازنتـھما

التجربة الثانية
الوثيقة )(1

التمرين الثاني  06) :نقاط(
نحـرك مغـنا طيسا ذھابا و أيابا أمام وشيعـة مـوصولة بجھاز غلـفانـومتر) أنظـر الـوثيقة (2
 -1ما ھي الظاھـرة المـدروسة في ھـذه التجـربة ؟
 -2أذكـر جھازا يعـتمد في عمله على ھـذه الظاھـرة
ب Ăنستبـدل جھـاز الغـلفانـومتر بجھاز راسم اإلھتـزاز المھبطي فحصلنا على
المخطط المبين في الوثيقة 3
أ‐ ما طبيعة التيار الناتج ؟ و لماذا ؟

0

الوثيقة (2) :

ب -كم مرة تكرر المنحنى في ھـذه الـوثيقة
ج -إذا كان تـواتـر ھـذا التيار  50Hzأحسب دوره

الوثيقة )(3
-
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الجـزء الثاني  08):نقاط(
الـوضعية اإلدماجية :
يمثل المخطط جـزء من تـركيب كھـربائي لمنـزل
 -1في المخطط تـوجـد عـدة أخطاء
أ( -أذكـر األخطاء الـواردة في المخطط
ب( -أعـد رسم المخطط مع تصحيح األخطاء الـواردة فيه مع التعـليل
 -2وصلت األم فـرن كھـربائي إستطاعـته الكھـربائية  3500Wبالمأخـذ  1فالحظت أن الفـرن الكھـربائي لم يعـد
يشتغل رغم بـقاء المصابيح متـوھجة) مشتعـلة (
أ‐ ماھـو بـرأيك السبب في عـدم اشتغال الفـرن ؟
ب -أقتـرح حال لھـذه المشكلة
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المأخذ 2

المأخذ1

فـرن كھـربائي
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