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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ديرية التربية لوالية معسكر م                                                                        وزارة التربية الوطنية           

متوسط                    الثالثةالسنة                         2018 /02/12 التاريخ:             -غريس  -متوسطة الشيخ المشرفــي

 ونصف ةــــــالمدة: ساع                                             في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا األول االختبار

 

 نقطة )12(الجزء األول:

ن) 06(:ألولالتمرين ا

اإلنارةتنصيبي فالعديد من واليات الوطن شرعتحيث.المتجددةوالنظيفة،  البديلةالطاقاتمنالشمسيةتعتبرالطاقة

.الكهربائية للطاقةالعقالنياالستهالكحيث تساهم هذه األخيرة في.الشمسيةالطاقةطريقعنالعمومية

؟المتجددة والنظيفةالبديلة ، بالطاقةيقصدماذا)1

 بالطاقة الشمسية.مصباحاشتعالكيفيةاشرح،درستماعلىاعتمادا)2

.لتركيبهذا الالموافقة يةوظيفالالسلسلةنجزا)3

 ن)06( التمرين الثاني:

.الرطوبةوجودوفي2Oاألكسجينغازمعالحديدتفاعلعند)3O2Feالثالثيالحديدأكسيد(الصدأيتشكل

:حيثاألمرفيتلميذانإختلف

.حديديةصفيحةقبلحديديمسمارعلىبسرعةالصدأيتشكل:األولقال

 األكبر. مساحتهابسبب المسمارقبلالصدأفيهايتشكلالتيهيفالصفيحةبالعكس:الثانيقال

.علل؟صوابعلىالتلميذانأي.1

.الفيزيائيةالحالةإبرازمعوازنهاثم،الكيميائيالتفاعلبمعادلةالحاصلالكيميائيالتحولنمذج.2

الصدأ. حدوثىعلالمؤثرةالعواملأذكر.3

؟الصدأحدوثتتجنبكيف.4

نقاط ) 08الوضعية اإلدماجية (  الجزء الثاني:

  يوهم بصدد طه ذهبت عائلة محمد وعلي اللذان يدرسان في السنة الثالثة متوسط  في نزهة إلحدى الغابات المجاورة .

. الفحمهذا  تراقن احمالكربون المنبعث ث البيئة بسبب غاز ثاني أكسيدنساهم في تلو محمد قائال إننا دخلت،  على الجمر الطعام

ية التركيب يسمى بعمل ما أي األكسجينوغاز  )6O12H6C(الغلوكوزوهذا الغاز في صناعة  فرد عليه علي النبات يحتاج الماء

 الضوئي.

 وث.اقترح بعض التدابير الوقائية للحد من التلهي األخطار الناجمة عن التلوث الجوي ؟ ما، رأيكحسب)1

.التحولين الحادثينلكال عيانيا ومجهريا المواد االبتدائية والمواد النهائية  حدد في جدول)2

 .مع موازنتهاالكيميائيالتفاعلمعادلةبنمذج التحولين السابقين)3
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ن)066((::ألولألولن االتمرين ا

الشمسالشمسيةتبرالطاقةتعتبرالطاقة

شمالشمالطاقةالطاقةطريقطريقعنة

النظيفالبديلةالبديلة ، طاقةبالطاقةصد

اشكيفكيفيةاشرحاشرح،،ستدرستا

لترلتركيبللهذا اهذا اللموافقة الموافقة فية

3O2FeF((الحتفاعلتفاعلعند

..حديديةحديديةيحةصفيحةبل

مسمساحتهبسبببسببسمارالمسمارل

الحالحالةرازإبرازمعمعوازنها

وهم بصوهم بصدد طة .ت المجاورة .

.الالفحمهذا هذا حتراقتراقم احن احم

لية التركيب ية التركيب بعمل
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 مديرية التربية لوالية معسكر                                                                           وزارة التربية الوطنية           

متوسط                   الثالثةالسنة                                                                     -غريس  -متوسطة الشيخ المشرفــي

 في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا األول االختبارتصحيح 

 

 نقطة )12(الجزء األول:

ن) 06(:ألولالتمرين ا

هي نوع من أنواع الّطاقة التي ال تنضب وال تنفد، وتشير تسميتها إلى أنّها كلما شارفت على االنتهاء  الطاقة المتجددة)1

تتواجد مجدّداً، ويكون مصدرها أحد الموارد الطبيعيّة، كالّرياح، والمياه، والّشمس، وأهّم ما يميزها أنّها طاقة نظيفة 

ن 02   .أكسيد الكربون، وال تؤثّر سلباً على البيئة المحيطة بها وصديقة للبيئة، كونها ال تخلّف غازات ضاّرة كثاني
الشمس تشع فتثير الخلية الكهروضوئية التي تغذي المدخرة بدورها هذه  : بالطاقة الشمسيةمصباحاشتعالكيفيةشرح)2

 ن 02                      األخيرة تغذي المصباح فيتوهج.

ن 02 :لتركيبهذا الالموافقة يةوظيفالالسلسلةزانجا)3
 

 

 ن)06( التمرين الثاني:

ن 02 .حديديالمسماركبير مقارنة مع ال سطح تالمسهاالن ، أوال تصدأ حديديةالصفيحةال:صوابعلىالثاني التلميذ.1

ن 02                                                       :الكيميائيالتفاعلبمعادلةالحاصلالكيميائيالتحولةنمذج.2

                                          (s)3O2Fe2                                                          )g(2O3+(s)Fe4    

ن 01                        ، سطح التالمس. ودرجة الحرارة الرطوبة ، الضوء : الصدأ حدوثفيالمؤثرةالعوامل.3
ن 01 .التزييت أو التشحيم ،  بمادة مقاومة للماء والهواء المواد المعدنيةوتغطية طالء  :الصدأحدوثتجنبيةكيف.4

نقاط ) 08الوضعية اإلدماجية (  الجزء الثاني:

0.5 + 0.25                                      االحتباس الحراري  - : األخطار الناجمة عن التلوث الجوي)1
 ثقب طبقة األوزون.اتساع يادة ز  -                                               

 0.5 + 0.25        المحافظة على الغطاء النباتي. - : لتدابير الوقائية للحد من التلوثح بعض اااقتر-

 ترشيد استخدام الطاقة الحفرية (البترول ). -

 تنويع مصادر الطاقة . -

:لكال التحولين الحادثينعيانيا ومجهريا المواد االبتدائية والمواد النهائية د في جدوليحدت)2
 
 

 المصباح المدخرة الخلية الشمس
 تغذي تغذي تضيئ

 يتوهج  تنفذ تثار تشع
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ن)066((::ألولألولن االتمرين ا

هي نوطاقة المتجددةالطاقة المتجددة)

ًدداً، ويكون مص، ويكون مصد ّّجداجد مجدّّ

فة، كونها ال للبيئة، كونها ال تخلّف غ

بالطاقبالطاقة الشمصباحمصباحشتعال
                    فيتوهج.صباح فيتوهج.

:لتركيبلتركيبلهذا اهذا القة الموافقة 

كبيسطح تالمسهاسطح تالمسهاالن 

                                        
O3++(s)(FeFe44    

              التالمسسطح التالمس.
التزييت أوالتزييت أو التشحيم، هواء

0.2++00.5

on
.c

on
.cدخرnnn

3am.ency-education.com



01 + 0.25 احتراق الكربون. التحول األول :
 

  مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول التحول بعدمكونات الجملة الكيميائية 

الكربون � غاز ثنائي أكسيد الكربون�

 غاز األكسجين�

 عيانيا

2CO C

2O

 مجهريا

 

01.5+  0.25 التركيب الضوئي.عملية  التحول الثاني :
 

  مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول التحول الكيميائية بعدمكونات الجملة 

 غاز األكسجين�

 الغلوكوز�

 الماء�

غاز ثنائي أكسيد الكربون�

 عيانيا

2O

6O12H6C 

O2H

2CO 

 مجهريا

:مع موازنتهاالكيميائيالتفاعلمعادلةبالتحولين السابقين ةنمذج)3
 01 + 0.25 احتراق الكربون. التحول األول :

                           (g)2CO                                                                      (g)2O+)s(C

 01 + 0.25 التركيب الضوئي. التحول الثاني :

(g)2O6+)aq(6O12H6C                                                                                                          (g)2CO6+)l(O2H6

 

للتنظيم ونظافة الورقة نقطة
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