
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات             وزارة التربية الوطنية                                             

  2018دورة:                       امتحان شهادة التعليم المتوسط                                                  

   اعة ونصفس المدة:                                                 العلوم الفيزيائية والتكنولوجيااختبار في مادة: 

 

  2من  1صفحة 

ـ 1ا��
	�� ـ   

ـ 2ا��
	�� ـ   

  نقطة) 12( :الجزء األول

  نقاط) 06(: التمرين األول
من بين هذه المحاليل  .مراضألباتات من بعض اعالجة النّ لمُ َيستعِمل الُمزارعون بعض المحاليل الشاردية      

2-(حاس محلول كبريتات الن نذكر: 
4+ S02+ (Cu زرقون األاللّ  يذ.  

 هذا المحلول ع بوضعقام ُمزارِ باتات، ش هذا المحلول على النّ و بغرض رَ 
              . ) - 1 – الوثيقة (  (Zn)الزنك معدن طلي بطبقة من و مَ لْ في دَ 
طبقة ل كّ تشبو ، لمحلولاألزرق لون لّ لبزوال االُمزارع تفاجأ ، ة زمنيةدّ مُ  بعد

  .ونعديم اللّ ل جديد محلو  هورظوبلو، اخلي للدّ الجدار الدّ حمراء على 
  :فّسر )1

  . للمحلول األزرقون لّ لا زوال )أ 
  .لواخلي للدّ على الجدار الدّ حمراء الطبقة الل كّ تش )ب

  كتب صيغته الشاردية.أهو كبريتات الزنك، ، اتجون النّ المحلول عديم اللّ  )2
  :بالصيغة الشاردية التفاعل الكيميائي الحادث عادلةمُ  أكمل) أ )3

  
  بالصيغة الجزيئية. أعد كتابتها) ب

  ؟المحاليلوع من استعمال هذا النّ لتفادي ما حدث أثناء زارع المُ  نصحُ تَ  بماذا )4

  )نقاط 06(: التمرين الثاني

كهربائي  كحرّ دة بمُ زوّ مُ ،  -صديقة للبيئة  -اجة درّ صورة  )- 2 -الوثيقة(ل ُتمثّ  
بةبمُ هذه البطارية ن شحّ تُ .  بطاريةيه غذّ تُ  حركةاجة في حالة عندما تكون الدرّ  نو.  
بن مُ تكوّ ت) 1 ن، ما هما؟يأساسي عنصريناجة من الدرّ  ةنو 
  اجة:أثناء حركة الدرّ ) 2
  بةعلى مستوى المُ  الظاهرة الحادثة سم العنصر الُمحّرض والعنصر ، وحّدد نو

بة.ابقين للمُ األساسيين السّ  الُمتحّرض من بين العنصرين نو  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ا���رة �
	�ك ا��رّ 

Zn(s) + (Cu2+ + S04
2-)(aq)                    …………… + ………..….. 



  

 2018دورة:  امتحان شهادة التعليم المتوسط              العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا     تابع اختبار مادة: 
 

 2من  2صفحة 

بة أثناء ُمعاينة التوتّ  بغرض) 3 اجة، استعملناحركة الدرّ ر الكهربائي بين طرفي البطارية، ثُّم بين طرفي الُمنو    

  ). - 3 –الوثيقة (في  )2(و  )1( لنا على الشكلينراسم اهتزاز مهبطي فتحصّ  
  
  
  
  
  
  
  

  . البطارية بين طرفي الكهربائي رتوتّ ال -: وافق لكل منالشكل المُ  حدد )أ
 .ةبنوّ المُ  بين طرفي الكهربائي رتوتّ ال -                               

   .من حيث القيمة والجهة همابين قارن رين الكهربائيين؟ما نوع هذين التوتّ  )ب
  .ر هذه الدّراجة صديقة للبيئةاعتبا سبب بّين )4

  

  نقاط) 08( :الثانيالجزء 

   :اإلدماجيةلوضعية ا

ن شاحنته للعمل، سالكا طريقا ُمستقيما وُمعّبدا. في مرحلة من مراحل تْ في يوم ُممطر، توّجه أحمد على مَ      
، الحركة، اعترض طريق الشاحنة حيوانًا، فاضطّر أحمد إلى الفرملة، مّما أّدى إلى توّقف العجالت عن الّدوران

   فة الطريق فتوّقفت.وبدأت الشاحنة باالنزالق حّتى اصطدمت بحا
  ُمخّطط السرعة لحركة الشاحنة.)  – 4 –الوثيقة  ( ُتمّثل
 وة، ُمحّددا جهتها بالنسبة لجهة الحركة ( دون تمثيل ) .المراحل التي خضعت فيها الشاحنة لقُ بّين  )1
 ناسب.ّررا إجابتك بتفسير علمي مُ بلتي أّدت إلى انزالق الشاحنة، مُ حّدد األسباب ا )أ  )2

  .)  - 5 –على إحدى عجالت الشاحنة ( الوثيقة  القوى الُمؤّثرةالفرملة، في مرحلة مّثل  )ب
  روف؟ ركبات في مثل هذه الظ قّدمها لسائقي المَ ماهي الّنصائح التي تُ  )3

                                             

    
  )2(ا����   )1(ا���� 

  ��	
  - 3 -ا��

V (Km/h) 

5 

30 

t (min) 0 
 ��	
-  4 –ا��   ��	
-  5 –ا��  

 

U(v)  U(v)  

t(ms)  t(ms)  


