
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية       

 وزارة الرتبية الوطنية                                                                        مديرية الرتبية لوالية :قاملة 

  2018)                                  نوفمرب :2فرض الثالثي األول للسنة الثانية متوسط (النموذج رقم 

 دقيقة  30املدة : ساعة و                                    العلوم الفيزFئية و التكنلوجيااختبار يف مادة : 

 نـقطة )  12: ( اجلزء األول

 نقاط)  06( :التمرين األول

 ما ُهو الفرق بني التحول الفيز�ئي و التحول الكيميائي ،اعط مثال لكل منهما .-1

 أي من الكتا*ت التالية متثل : -2

 2H2 ،H،2Hذرتني منفصلتني من اهليدروجني : �

 H2O ،HO2 ،2HOصيغة جزيء املاء : �

  4CH4،C4H10،4C4H10الصيغة الكيميائية ألربعة جزيئات من غاز البو=ن : �

 . FeSO4إليك الكتابة اآلتية للجزيء : -3

 كيف نسمي هذه الكتابة؟�

 أعط االسم العلمي هلذا اجلزيء  �

 4ماذا يعين الرقم :�

 سم الذرات املكونة هلذا اجلزيء�

 مثل كل ذرة بنموذجها الذري .�

  نقاط)  06: ( التمرين الثاين
هل خترب ، فشاهد[ا زميلتها مث تساءلت : يف امل سندس سلسبيلُميثل الَشكل املوايل جتربة قامت Uا : 

 ]التجربة موضحة يف الشكل أدZه  [تقومني بتبخري املاء ؟     
  2من  1صفحة 
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 التحول الفيز�ئ بني التحول الفيز�ئي و
متثل : تالية متثل : 

2H22دروجني : ن اهليدروجني : 

H،HOHO2 ،2HO2HO

H4ن غاز البو=ن ت من غاز البو=ن : 
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2am.ency-education.com



 �2018بع اختبار مادة : العلوم الفيزFئية و التكنلوجيا        للسنة الثانية متوسط         نوفمرب
 و تعرف على البياfت . ضع العنوان املناسب للتجربة ،�

 اشرح الفرق بني التجربة و تبخري املاء �

 ) 2)و (1اشرح طريقة الكشف عن األجسام (�

 عرب عن هذا التحول *لنموذج اجلزيئي و الصيغ الكيميائية .�

 
 :  اجلزء الثاين

 نقاط)  08: ( الوضعية اإلدماجة
هلب قداحة مشتعلة ، فالحظت تشكل قطرات مائية على جدران قامت سلمى بنكس أنبوب إخبار زجاجي فوق 

وعند تدوين مالحظا[ا  44g، كما تصاعد غاز يعكر رائق الكلس كتلته : 36gاألنبوب الداخلية كتلتها :
 تذكرت أ}ا مل تقم بقياس كتلة غاز األكسجني .

  16gإذا علمت أن الغاز احملرتق هو غاز امليثان  ، و كتلته :-

 لتحول احلادث ؟ علل ؟ما نوع ا.1

 وضح يف جدول املواد االبتدائية و النهائية هلذا التحول *ستعمال:.2

 جمسمات اجلزيئات �

 الصيغ الكيميائية�

 احلالة الفيز�ئية �

 ساعد سلمى يف معرفة كتلة غاز األكسجني املستعملة . مع التعليل ..3
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(غاز امليثان) 1الوثيقة   
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 إخبار زجاج أنبوب إخبار زجاجي ف
، كما تصاعد، كما تصاعد غاز36

كسجني . األكسجني .
16gg، و كتلته :يثان  ، و كتلته :

تحول *ستعمهلذا التحول *ستعمال:

y-e
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