
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 وزارة الرتبية الوطنية                                                            مديرية الرتبية لوالية : قاملة

 2018امتحان 'اية الثالثي األول للسنة الثانية متوسط                                      ديسمرب :

  ساعة و نصفاملدة :                العلوم الفيز�ئية و التكنلوجيا                اختبار يف  مادة : 

 نقطة )  12: ( اجلزء األول

  نقاط) 06(: الوضعية األوىل

 (C6H12O6): عملية تقوم Aا النبا@ت اخلضراء .تستعمل فيها الطاقة الضوئية من أجل انتاج الغلوكوز الرتكيب الضوئي 

 : نموذج مبسط للتركيب الضوئي) 1(الوثيقة       وغاز ثنائي األكسجني انطالقا من غاز : ثنائي أكسيد الكربون و املاء 

 ؟  علل؟  هذا التحولما نوع  -1

 C6H12O6هي املسؤولة عن انتاج الطاقة : -السكر–جزيئة الغلوكوز -2

 جلزيء الغلوكوز ؟  السابقة الكتابةكيف نسمي �

 ) يف الكتابة السابقة ؟6،12،6(ماذا تعين األرقام �

 املكونة هلذا اجلزيء ؟  الذراتسم �

 مثل كل ذرة بنموذجها حمرتما : احلجم و اللون .�

1)إذا علمت أنه خالل دقيقة واحدة -3 mn)  ،: 0.82متتص إحدى أنواع النبات حوايلg  من ثنائي
 من ثنائي األكسجني . 0.46gمن الغلوكوز و حترر 1.12gأكسيد الكربون و تنتج 

 . <لصيغ اجلزيئيةعرب عن هذا التحول �

 من طرف هذا النوع من النبات ؟ تصةماملكتلة املاء أحسب �

تعلمُت خالل امليدان األول (املادة و حتوالjا) أنه يوجد نوعني من أمتم الفراغات لتحصل على فقرة سليمة :  -4
التحوالت :........و آخر ............األول مثل:............والثاين مثل:............وخالل التحولني تكون 

  الكتلة ...........أي كتلة املتفاعالت .........كتلة ..........

  -1-الوثيقة رقم 
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Aا النبا@ت اخلضقوم Aا النبا@ت اخلضراء
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� ☼     (2AM))ئية و التكنلوجيا           امتحان Hاية الثالثي األول للسنة الثانية متوسط Bبع اختبار: العلوم الفيز

 الوضعية الثانية : (06 نقاط) 

( غاز ثنائي خالل حصة األعمال املخربية  أحضر أستاذ مادة الفيزoء ثالثة قارورات  حتتوي كل واحدة منها على غاز معني 
غاز ثنائي اهليدروجني) قصد اجراء بعض التجارب يف املخترب بعد أن جرد كل  –غاز ثنائي األكسجني  –أكسيد الكربون 

 قارورة من ملصقتها اليت حتمل اسم الغاز و صيغته الكيميائية .

 ماهي القاعدة اليت يستند إليها يف حتديد الصيغة الكيميائية جلزيء ؟-1
  . O2  - H2 – CO2أن الصيغ مبعثرة هي كاآليت : أرفق كل جزيء بصيغته الكيميائية إذا  علمت -2

 . الثالثو  لثاينااقرتح جتربة متكنك من احلصول على الغاز : -3
  )2( الوثيقة  قصد إنتاج الغازين الثاين و الثالث اقرتح األستاذ جتربة ممثلة يف الوثيقة املوالية :-4

 . عنوان مناسب هلذه التجربة قدم�

  الصيغ الكيميائيةمث  <لنموذج اجلزيئيعرب عن هذا التحول : �

 نقاط)  08: (اجلزء الثاين
 الوضعية اإلدماجة: 

ذرات   4إن غاز املدينة ال يتوفر يف املناطق النائية لذلك و يف فصل الشتاء يزاد الطلب على غاز القارورة الذي يتكون من 
 بغاز االوكسجني ينتج غاز ثنائي اكسيد الكربون و خبار املاء .ذرات هيدروجني فعند احرتاقه  10كربون و 

 وعليه عند استخدامه خاصة يف التدفئة جيب أخذ احليطة و احلذر ألنه يؤدي اىل االختناق .
 )  معلومات عن أخطار احرتاق غاز القارورة .-4-، متثل (الوثيقة  ) النموذج اخلاص Aذا الغاز -3-متثل (الوثيقة 

 ؟  االسم  العلمي اخلاص بغاز القارورةما هو  )1
 ؟  املسؤول  عن حدوث حاالت االختناقحدد الغاز  -أ)   )2

 ؟  الكشف عن هذا الغازحدد طريقة  -ب)         
 :  أمتم اجلدول التايل ) 3

  قبل التـحول بعد التـحول
النموذج  اجلزيئي     
الصيغة الكيميائية     

                      +  املعادلة  + 
 ؟ لتجنب حدوث االختناقما هي االحتياطات الالزمة  -)4

  -2-الوثيقة ر قم 
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قارورة منقارورة من ملصق

ماهي القماهي القاعد--1
أرفق كل جزيأرفق كل جزيء بص

جتربة متكنك مناقرتح جتربة متكنك من احلص
 الغازين الثاين ونتاج الغازين الثاين و الثالث

ب هلذه التجرمناسب هلذه التجربة
<لنموذج اجل<لنموذج اجلزيئيول : 

ط)

صل الشتاء يزاد اليف فصل الشتاء يزاد الط
ني ينتج غاز ثناسجني ينتج غاز ثنائي اك

 ألنه يؤدي اىلحلذر ألنه يؤدي اىل االخ
علومات عن)  معلومات عن أخط
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