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 متوسط رابعةاملستوى:                                                               عني متوشنت  –  بوسعيد عائشة متوسطة  
 ونصف املدة: ساعة                                             ة العلوم الفيز;ئية والتكنلوجييف مادة  الثاينالفصل    اختبار

 
 ن) 12ال��ء األول: (

 ن) 6ال���� األول: (
�ه� إلى   تالم��هق� تأك األس�اذ م	 اس��عاب  �ان ال�ادة وت!�التها ق��أف�اج وقم    ثالث  ل

 . لل�4ام 3عة ت2ارب له� ال�سائل ال�.اس-ة

��ة م	 ح�@ ?ل�ر ال�اء على ق:عة م	 ال!ي فان:ل9 غاز 1ت��ة الف�ج  ? BC�: قام�ا 3

  1ال�ث�قة  الH.ائي.  وتCFل م!ل�ل ?ل�ر ال!ي

��ع�ل -1� ن 0.5 أك�B ال��غة الFاردLة لل!�@ ال

 ن 1 أك�B معادلة ال�فاعل ال!اصل 3ال��غة الFاردLة. -2

ووضع�ه في وعاء ال�!ل�ل الUهSTائي  1: رش!�ا ال�!ل�ل ال.اتج م	 الف�ج 2ت��ة الف�ج 

 .2م��YTه م	 الغTاف�W ال�ث�قة  

1- �� ن B 0.5و  �YA	  T س� ال

  ن1.5 ت ن�^�ة ومعادلة اج�ال�ة.ن��ج ه�ا ال�!ل�ل الUهSTائي 3�عادال  -2

الف�ج   الل�ن   4CuSO  غ�Tوا ق:عة م	 الcنb في م!ل�ل ?�YTaات ال.!اس  :3ت��ة   hذ

  3األزرق. ال�ث�قة 

 ن 1 .تا3عها ال�الم�� في ه�ه ال�ST2ةأذ?T ثالث مالحkات   -1

��ائي  -2�Uجة له�ا ال�فاعل ال��.� ن1 أك�B 3ال��غة الFاردLة ال�عادلة ال

�C	 الFUف ع	 شاردتي م!ل�ل ?�YTaات ال.!اس.   -3L mن0.5ك� 

 
 ن) 6ل���� ال�اني: (ا 

nس�ا3عة م�Tة ال.�ال�ST2ة ال��a.ة في   خالل ح�ة األع�ال ال�YTaoة حق9 تالم�� ال

  .4ال�ث�قة 

 ن 1 س� الkاهTة ال�!ققة في ه�ه ال�ST2ة.  -1
 ن 1دور ?ل ع.�T. س� الع.�YT	 ال�Tق��	 م!دا -2

3-  T?ةأذTاهkال qله على نف�أ عaفي م � ن 0.5. ع.�T ?هSTائي Lع�

ـ اس�ع�ل.ا راس� االه�cاز ال�ه-:ي ف�!�ل.ا  3غTض معاي.ة ال��تT الUهSTائي ال.اتج ع	 ال�ST2ة

 5على أح أشCال ال�ث�قة 

 

 

 
  

 
  اقل� ال�ف�ة                                                                                                                        2م�  �1ف�ة  ال

 

 ف�!�ل.ا  
en

cy
-ed

uc
ati

on
.co

m/ex
am

s

www.ency-education.com/4am



روسة؟  -1��Hل الkاهTة الL 	ل�CFال hن0.5أ  

 ن 1�ع ه�ا ال��ار وحد رمcه. ناس�.�ج  -2

�ي له�ا ال��ار عاذا ?ان ال��تT األ  -3k=4VmaxU  هTات�وتF= 25Hz 

 ن T 2دوره ث�   effUاس�.�ج ت�تTه الفعال -

 ن)08ال��ء ال�اني: (
 ال�ض%!ة االدماج!ة: 

 ن�?T م.ها:   عال2هام  ?�^�ة ت�اجه.ا في ح�ات.ا ال��م�ة عة مFاكل ون�o 3ال�?T تلb ال�ي تعل�.ا  

�    qلUادة ال�اد األناب�B ال.!اس�ة ل�oان ال�اء 3� CaCO)3(ان

�C	 معال2ة ه�ا ال�CFل؟ -أL mن 1 ك� 

3�عادلة ?���ائ�ة 3ال��غة الFاردLة. -ب  bر اجاب�Tن 1.5 ب 

 ن 1.5 اإلصا3ة �3مة ?هSTائ�ة ع. مالم�ة اله�Cل ال�عني ل2هاز ?هSTائي.  �

 ال��-اح رغ� أن القا�عة تU�ن مف��حة.  �� ن1  اإلصا3ة �3مة ?هSTائ�ة ع. مالم�ة غ

�  . ن 1 انق:اع ال��ار الUهSTائي ع	 ?ل ال�.cل ع. تFغ�ل عة أجهcة في آن واح

 ما سBa ال�Fاكل ال�ا3قة؟  -1

 حل�ال لUل مCFل. اق�Tح   -2

�!�Tما ?ل شTو�  ح ـ وم�-ا م	 اخ��ارك  أرس� دارة ?هSTائ�ة م.cل�ة مC�نة م	 مأخ�ي	 ?هSTائ��	 وجهازY	 ?هSTائ��	  -3

 ن 2األم	 الUهSTائي. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  أسات<ة ال�ادة ي��;�ن ل79 4ل ال��ف+*                                                                                                  2م�   2صف�ة 
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