وزارة التربية الوطنية
االختباراألول للسنة  4متوسط
املادة  :علوم فيزيائية و تكنولوجيا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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التاريخ  :مارس 0202
املدة  :ساعة واحدة ()2
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التمرين األول ( 20ن)
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يستعمل روح امللح لتنظيف القنوات املسدودة و هو اسم تجاري سماه هكذا جابربن حيان أما اسمه الكيميائي فهو كلور
الهيدروجين أو حمض كلوراملاء صيغته اإلحصائية . HCl
قامت األم بوضع هذا املحلول الحمض ي في ايناء مطلي بمعدن القصدير Snفالحظت
انطالق غازالهيدروجين و تشكل محلول شاردي هو كلورالقصدير.
 -2اكتب الصيغة الكيميائية لغازالهيدروجين.
الوثيقة 2
 -0أكتب الصيغة الشاردية  :أ -لحمض كلوراملاء ب -ملحلول كلورالقصدير.
 -3أكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية ثم استنتج املعادلة املختزلة .
الوثيقة 0
بعد ذلك طلبت األم من ابنها الذي يدرس في السنة الرابعة متوسط أن يتخلص من
املحلول الشاردي الناتج  ,فخطرت له فكرة إجراء تحليل كهربائي له لتقويم مكتسباته
,استعمل األدوات املوجودة في املخبرلتركيب الدارة املبينة في الوثيقة 0
 -4اكتب املعادالت الكيميائية بجواركل مسرى.
 -5اكتب املعادلة اإلجمالية للتحليل الكهربائي لهذا املحلول الشاردي.

at
io

-e
du
c

التمرين الثاني ( 25ن)
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أصيبت فراح بإسهال فوصف لها الطبيب أقراص مللح صيغته اإلحصائية  , ZnSO4يجب إذابة هذا امللح في كمية كبيرة من
املاء املقطرللحصول على الدواء (محلول كبريتات الزنك الشاردي).
الوثيقة 3
 -2أكتب الصيغة الشاردية ملحلول كبريتات الزنك.
وضعت فراح دواءها في كأس من معدن األملنيوم ) , (Alإال أن أختها إيمان
التي تدرس في السنة  4منعتها من تناوله بحجة أن املحلول قد تفاعل مع
األملنيوم و بالتالي فسد دواءها.
 -0دعم حجة إيمان بكتابة معادلة التفاعل الحاصل :
ب -بالصيغة اإلحصائية.
أ -بالصيغة الشاردية

الصفحة :
ency-education.com/4am.html

الوضعية اإلدماجية ( 28ن)
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خالل يوم من أيام عطلة قامت األم بتنظيف املنزل بمساعدة كل العائلة و لكن حدثت بعض املشاكل :
 عندما قام األب بلمس هيكل الثالجة أصيب بصدمة كهربائية.
 عند تشغيل الثالجة و املدفأة الكهربائية معا انقطع التيارالكهربائي عن املنزل.
 أذكرسبب  :أ -اصابة األب بصدمة كهربائية عند ملسه لهيكل الثالجة .
ب -انقطاع التيارالكهربائي في املنزل .
 اقترح الحل  :أ -لتفادي اصابة األب بالصدمة الكهربائية عند ملسه لهيكل الثالجة.
ب -لتشغيل الثالجة و املدفأة معا دون انقطاع التيارالكهربائي في املنزل.
 ارسم املخطط الكهربائي مع تصحيح األخطاء املوجودة و كتابة الدالالت املناسبة للمنصهرات.
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