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 لشعبيةايمقراطية لدالجمهورية الجزائرية ا

 2021 ماي:دورة                                                                           مديرية التربية لوالية ورقلة  

 واألخير                                             متوسطة بن عيسى السايح محمد السائحاالختبار الثالثي الثاني 

 نصفوساعة المدة :                                            لتكنولوجياوالفيزيائية م العلودة: امار في ختباا 
 

 :ولألّازء لجا )ةطنق (12

 )طنقا (6 :ولألّن ايرملتّا

فوج األستاذ المتعلمين الي فوجين وقدم لهم الوسائل المناسبة للتحضير وقصد المنافسة في حصة االعمال المخبرية    

 .Cl+ (H +-( شاردي حمضي إنطالقا من محلول الهيدروجين وثنائي الكلور غازيي ثنائي

I - از فنتج غ ،محلول شاردي في وعاء التحليل الكهربائيالوضع  :األولالفوج

ة  Bوغاز الهيدروجين عند المسرى  Aالكلور عند المسرى  ق وثي ل ا (01)  

 تحضير الغازين؟  على ماذا اعتمد الفوج األول ل -1

 كيف نكشف عن الغازين؟و .Bو Aحدد المسريين  -2

يقة                                    اسمه؟ محلول ومالل االحصائيةيغة اكتب الص -3 لوث                                 1ا

                                     .لة التفاعل الكيمائي عند كل مسرىاكتب معاد -4

Ⅱ .ي السابق فانطلق غازمن المحلول الشارد كافياحجما  وسكب عليه زنك النقيالمسحوق وضع  :الفوج الثاني 

 (.02الوثيقة ) الثنائي الزنكوتشكل محلول كلوراختفى مسحوق الزنك هيدروجين وثنائي ال

 لماذا استعمل الزنك كمسحوق و ليس كقطعة ؟ -1

 بالصيغتين:للتفاعل الحادث  ةاكتب المعادلة الكيمائية المنمذج -2

 الشاردية.     ب( االحصائية  (أ

نطالقا من ا الثانية لتحضير غاز ثنائي الكلوروعند محاولة الفوج الثاني االنتقال الي المرحلة  

 األول.، أوقف االستاذ المنافسة وأعلن فوز الفوج الثنائي محلول كلور الزنك

                                              تحضير الغازين؟على ماذا اعتمد الفوج الثاني ل برأيك -3

                                                                               األستاذ فوز الفوج األول؟ أعلنعلى أي أساس  -4

 02 الوثيقة                                                                                                                     

 )طنقا (06 :انيلثّن ايرملتّا

 ةبيتجري مناسبة لمشاهدةوسائل للمتعلمين في حصة االعمال المخبرية قدم األستاذ 

( بقطعة صوف وقربه Aضيب بالستيكي )لظواهر التكهرب، فدلك احد المتعلمين ق

غير ومغلفة بورق االلمنيوم و المصنوعة من بولسيترين (Bقصد مالمسة الكرية )

 ثم ابتعدت عنه (والمسته لبرهة A( نحو القضيب )Bالكرية ) تفانجذب ةمشحون

-03-قة يثالو السابقة.في التجربة  )B( والكريه( Aحدد طريقة التكهرب كل من القضيب ) -1  
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 مع تحديد نوع الشحنة في كل مرة.  )B(( والكريه Aتكهرب القضيب )فسر  -2

 

 نقاط ( 08الجزء الثاني ) 

 دماجيةاألالوضعية 

 kg  500أي t  5حمولةيستعمل العمال رافعة متحركة كتب عليها في ورشة بناء 

 ؟ت بالكتلة وليس بالثقللماذا كتبو t5 ماذا تعني الكتابة  -1

 (4 ثيقةولا ) .نيمعّ عتفاار ىلإ عةفالرا ةطس اوب gK =300 m تلتهاك (s) ةلوحم الورشة لامع عفر

 .نلمكاافي  10N/Kg g= رباعتبا (s) لةولحما لثق  دةشّ  بحسا -2

 كرت و رافعة لا لتشغي للعاما فقوأ المعينا عاالرتفا  غوبل دنع -3

  .توازن هال دثحف ،انزالها راظنتا يف لالحببمعلقة  (s) ةلولحما

 رمزا لكل منها. طعأو (s) ةلولحما يفثرة ؤملا ىوقلا ركذا - )أ 

 وازنلتّافي حالة  (s) لةولحماعلى وى لقاه ذهل مثّ  -) ب  

 (1000N            1cm )        رسم  السلم باستعمال         

   فعلين متبادلين ؟ هل يمكن اعتبار قوتي وضع التوازن  -ج(   

 برر؟      

 ثم مثل فعلين  متبادلين  4قة اعد رسم الوثي -د(    

 برر استعمال الرافعات في ورشات البناء  -4

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 بالتوفيق

أستاذ المادة : تلي 
 

 (4)ثيقة ولا
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