
م2014دیسمبر  01التاریخ:متوسطة محیوتي بلعید ( ع / بوشقیف )                                      المؤسسة:

ساعة و نصــــــف المـــــدة:السنة الثالثة متوســـــــــــــــــــــــــــــــط                                      المستوى:

اختبار الفصل األول في مادة العلوم الفیزیائیة و التكنولوجیا

الجزء األول

ما یلي: صحح نقاط ) 06( التمرین األول : 

 ألن الجزیئات غیر محفوظة. محفوظة.غیر  في التفاعل الكیمیائي تكون الكتلة

.لعزلھا عن الحرارة التي تعمل على تفاعلھا مع األكسجین الموجود في  یتم طالء األبواب الحدیدیة بطالء خاص

الھواء.

یزید في سرعة حركة الجزیئات مما یؤدي إلى ألن ذلك  درجة الحرارة. انخفاضإمكانیة التفاعل الكیمیائي ب قلت

تصادمھا مع بعضھا.

 التإمكانیة التفاعل الكیمیائي بزیادة مساحة سطح التالمس بین المتفاعتقل.

 عندما یعزل عن الضوء لفترة طویلة ینمو بسرعة فائقة.النبات األخضر

.كلما قل تركیز األحماض كلما زادت إمكانیة تفاعلھا مع المعادن

أتمم و وازن المعادالت التالیة:نقاط ) 06( التمرین الثاني: 

 � ڮ ���՜ ���� ǥ،                                   Ǥ�����՜ 

  ڮ ��՜ ڮ  ،                                   � �ǥ Ǥ՜ ⋯+

ǥ Ǥ�۴܍۽��՜ ۽ܔۯ� + ….               ،ǥ Ǥ۽���՜ ۽܍���۴

الجزء الثاني

نقاط ) 08(  الوضعیة اإلدماجیة:

t1النبات األخضر في وجود الضوء و في مجال حراري معین [ السند: ,t2 یصنع سكر الغلوكوز [ሺ)  و غاز

الذي یمتصھ من  الذي یمتصھ من الجو و من الماء  انطالقا من غاز ثنائي أكسید الكربون   ଶܱاألكسجین 

التربة.

التعلیمة:

ما ھي المتفاعالت و النواتج في ھذا التفاعل الكیمیائي؟  -1

حدد من السند العوامل المؤثرة في ھذا التفاعل الكیمیائي؟ -2

اكتب معادلة ھذا التفاعل الكیمیائي مع موازنتھا؟-3

 :إذا كانت كمیة الماء ھي-4 ൌ ૡھي :و كمیة ثنائي أكسید الكربون   Ԣൌ 

فكم تكون كتلة سكر الغلوكوز الناتج علما أنھ یشكل -



من كتلة النواتج.

أحسب كتلة األكسجین الناتج عندئذ؟-

      بالتوفیق
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اختبار الفصل األول في مادة العلوم الفیزیائیة و التكنولوجیا

الجزء األول

صحح ما یلي: نقاط )06(التمرین األول : 

.في التفاعل الكیمیائي تكون الكتلة  محفوظة. ألن الذرات محفوظة

ألكسجین الموجود في یتم طالء األبواب الحدیدیة بطالء خاص. لعزلھا عن الرطوبة  التي تعمل على تفاعلھا مع ا

الھواء.

 تزید إمكانیة التفاعل الكیمیائي بارتفاع درجة الحرارة. ألن ذلك یزید في سرعة حركة الجزیئات مما یؤدي إلى

تصادمھا مع بعضھا.

.تزید إمكانیة التفاعل الكیمیائي بزیادة مساحة سطح التالمس بین المتفاعالت

ة طویلة یذبل ثم یموت.النبات األخضر عندما یعزل عن الضوء لفتر

.كلما زاد تركیز األحماض كلما زادت إمكانیة تفاعلھا مع المعادن

أتمم و وازن المعادالت التالیة:نقاط )06(التمرین الثاني: 

 +� � → ���� ���+،                 → 
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الجزء الثاني

نقاط )08(الوضعیة اإلدماجیة:

.ھي الماء و ثنائي أكسید الكربونالمتفاعالت في ھذا التفاعل الكیمیائي-1

.النواتج في ھذا التفاعل الكیمیائي ھي سكر الغلوكوز و غاز األكسجین-2

ھي : الحرارة و الضوء.العوامل المؤثرة في ھذا التفاعل الكیمیائي-3

6HଶOھي: معادلة ھذا التفاعل الكیمیائي -4 + 6COଶ →  + 6Oଶ

إذا كانت كمیة الماء ھي: -5 = ૡو كمیة ثنائي أكسید الكربون ھي : ′ = 

ܯالكتلة اإلجمالیة للنواتج ھي : -6 ᇱᇱ= ܯ + ܯ ᇱ= 108݃+ 264݃ = 372݃

ଵܯ:ھي كتلة سكر الغلوكوز الناتج - = 372 ∗



= ૡعلما أنھ یشكل 




من كتلة النواتج.

ଶܯھي: كتلة األكسجین الناتج عندئذ- = 372 ∗



= ૢ

بالتوفیق  
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