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                                                            ساعة و نصفالمدة :    اختبار الفصل الثالث في العلوم الفیزیائیة و التكنولوجیا       متوسط 4 المستوى :

 ن)12الجزء األول : (

 ن)06الوضعیة األولى : (

 في كأسي بیشر یحتوي أحدھما على Zn مختلفین قام كل من امین و كوثر بوضع قطعة من معدن الزنك نفي تجربتی

2- (محلول كبریتات النحاس 
4SO  + 2+ Cu( اآلخر على حمض كلور الماء و )-+ Cl +(H الوثیقة)1(  

 :سجال المالحظات التالیةبعد مدة زمنیة 

  ، تشكل طبقة حمراء على صفیحة الزنك،  فقاعات غازیة انطالق 

 تشكل محلول وس احاألزرق لكبریتات الن للونتدریجي  اختفاء

 .شاردي عدیم اللون

 وحمض كلور الماء كبریتات النحاسل ةأكتب الصیغة الجزیئی )1

 .في جدول أرفق كل مالحظة بالتجربة المناسبة لھا )2

 

 

 ؟ الكشف عنھسم الغاز المنطلق و بین كیف یتم ) 3

 . من محلول كبریتات النحاس اللون األزرق اختفاءفسر سبب ظھور الطبقة الحمراء على صفیحة الزنك و سبب ) 4 

 .ة فقطیأكتب معادلتي التفاعل الحادث في كل تجربة بالصیغة الشارد )5

 جة).ي كل تجربة ( أي الشاردة المتفرسم الفرد الكیمیائي الذي لم یتفاعل ف )6 

 ن)06الوضعیة الثانیة : (

  اإلقتداءعدما سمع موسى قصة العالم نیوتن و التفاحة أخذه الفضول إلجراء ھذه التجربة و محاولة ب

 كما یفعلھ أقرانھ من التالمیذ فجلب معھ تفاحة للقسم  و السینما مشاھیر كرة القدمب اإلقتداءالعلماء بدل ب

 ) 2في الشكل المقابل (الوثیقة  ةجھازا معینا إلجراء التجربة المبین أستاذهو طلب من 

 سم الجھاز الذي طلبھ موسى من أستاذه. وما ھي وظیفتھ؟  )1

 ھي القیمة التي یشیر إلیھا ھذا الجھاز؟ و ماذا تمثل؟  ما )2 

 ن.توازعند ال اأذكر القوى المؤثرة على التفاحة مع إعطاء رمز كل قوة. ثم مثلھا كیفی )3

  .مؤثرة على التفاحة في ھذه الحالةھي القوة ال قطع موسى الخیط. ماذا الحظ؟ و ما) 4

 )   g =10N ∕ Kgخذ احسب كتلة التفاحة التي جلبھا موسى للقسم ()5

 أمینتجربة  رتجربة كوث 
 المالحظات

 
- 
- 

- 
- 

 Znصفیحة زنك 

 الماءحمض كلور  كبریتات النحاس

 أمینتجربة  تجربة كوثر

 )1الوثیقة (

 )2الوثیقة (
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 ن)08الجزء الثاني : ( 

 الوضعیة اإلدماجیة:

 جراءإمن التالمیذ ب ستاذ بمعیھ فوجرخمیدس قام األأتجربھ دافعھ  ةلدراس

 ).3ة (لموضحھ في الشكل المقابل الوثیقالتجربھ ا 

 .خر بعدیاآمیكانیكیا تالمسیا واستخرج من الشكل فعال  )1

 شد النابض  ة استنتج قیم P= 5Nھي  Sاذا علمت ان شده ثقل الجسم  )2

 .جابتكإثم برر  Sجسم لل

 )3ة (الوثیقغمرا كلیا داخل وعاء بھ ماء كما تبینھ  Sنغمر الجسم  )3

 m = 200g من الماء كتلتھ حجمافیزیح  

 .وسیلتي قیاس حجم السائل المزاح وكتلتھ سم )أ

 .Fa احسب شده دافعھ ارخمیدس )ب

 )g = 10 N ∕ Kg (. 
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