
 

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 وزارة الرتبية الوطنية                                                          مديرية الرتبية لوالية :قاملة 

        2018أكتوبر:                                 الفرض األول للثالثي األول للسنة الثانية متوسط 

  املدة : ساعة و نصف                                    العلوم الفيزFئية و التكنلوجيا: اختبار يف مادة 

 نقطة )  12: ( الجزء األول
 نقاط)  06: ( التمرين األول

. كيميائيةأو حتوالت   فيزيائيةَصِنْف الَتحوالت التالية حسب طبيعتها إىل : حتوالت )1
تشُكل  الصدأ   �
التحليل الكهرئي للماء�
تفاعل اخلل و بيكربوZت الصوديوم �
تبخر املاء �

 حسب اختيارك   كيميائيوآخر   فيزيائياَأضف للَقائمة السابقة ًحتوال  :)2
؟  كيميائيو آخر  فيزيائي الفرق إذا  بني حتول ما هو )3
 1Lمن صوف احلديد يف وعاء حيتوي على  9gرها يف حصة األعمال املخربية قام األستاذ بوضع كتلة مقدا)4

 من صوف احلديد واختفى كل غاز األكسجني  3.6gمن غاز األوكسجني ،بعد عملية االحرتاق مل يتبقى سوى 
 m1أحسب كتلة صوف احلديد احملرتقة و لتكن  – )أ

) 1.4Kgمن األكسجين تقابل  1L(كتلة  m2أحسب كتلة غاز األكسجني املستعملة ولتكن  – )ب
استنتج كتلة أكسيد احلديد الناجتة  – )ت

 نقاط)  06:( التمرين الثاني

 : يف الشريط املوايل نستعرض عدة جتارب ، أجريت طيلة اuال األول :املادة و حتوالtا 
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 تابع اختبار مادة : العلوم الفيزيائية و التكنلوجيا              المستوى: السنة الثانية متوسط

) 01. (الوثيقة رقم  1قدم عنوان مناسب للتجربة رقم -1
. الكشف عنهاو كيفية  الغازات المتشكلةاستخرج من التجارب السابقة : مجيع -2
. نوع التحولصنف التجارب السابقة حسب -3
؟  علل ؟ 3ماهي الكتلة اليت ستظهر على شاشة امليزان يف التجربة رقم -4
و ذلك بـ:  01أكتب املعادلة اإلمجالية للتحول احلادث على مستوى التجربة رقم -5

للجزيئات . النموذج المتراص�
للجزيئات . الصيغة الكيميائية�

  نقاط) 08:( الجزء الثاني

 :اإلدماجةالوضعية 

من هذا الغاز بصفة كاملة حيتاج لرتين من غاز ثنائي  1Lَتشتغل مدفأة غاز املدينة وهو غاز امليثان ، حيث حبرق 
 األكسجني .

أكتب الصيغة الكيميائية لغاز امليثان .وحدد الذرات املشكلة له ..1

 من غاز امليثان  200mlإذا علمت أن تشغيل هذه املدفأة ملدة ساعة ،تستهلك خالله حجم 

مع العلم أن حجم ثنائي األكسجني يشكل مخس اهلواء .أحسب حجم اهلواء الواجب  لالحرتاق .2
  4x5x2(mإذا كنا نتواجد يف غرفة أبعادها :(.3

أحسب حجم هذه الغرفة ملرت مكعب و اللرت �
tويتها .يف أي مدة زمنية ينفذ غاز ثنائي األكسجني من الغرفة يف حالة عدم �
حدد سبب حدوث االختناق �ذا الغاز خالل فصل الشتاء �
اقرتح حلني على األقل لتجنب الوقوع يف مثل هذه احلوادث مستقبال .�
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