
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 بوسعيد عائشةمتوسطة                                                                             عين تموشنتمديرية التربية لوالية 

    2021 يسمبرد1األربعاء                                                         المستوى: سنة ثالثة متوسط                           

  ساعة ونصف: مدةلا                                                   وجياول نكتلوا فيزيائيةلا  علوملا: مادة  في الفصل األول  اختبار

 التمرين االول:)06 نقاط(

  .واجهت العائلة مشكلتانتملك عائلة فردوس سخان ماء يعمل باحتراق غاز الميثان، 
 . : انسداد أنابيب السخان بمادة الكلسالمشكلة األولى

 لون لهب السخان أصفر برتقالي.  : ةالثاني ةالمشكل 
إلى  بعد تسخينه قليل   ملحروح ال أضافت فردوس من أجل حل المشكلة األولى  ✓

  2CaClومحلول كلور الكالسيوم   والماءاز ثنائي أكسيد الكربون طلق غن فاالكلس 
 وفق المعادلة اآلتية: 

(aq).………+ (l)O2H+  (g)……                       (aq)+ HCl  )s(3CaCO 
 ن 1 اذا قامت فردوس بتسخين روح الملح؟لم -1
 ن 1.5دلة التفاعل السابقة ثم وازنها.معاأكمل   -2
 ن1.5  للون االحتراق األصفر برتقالي؟هي األسباب المحتملة ما -3
 ن 2نا من نتائجه؟س أنف نحمي وكيف   طار هذا النوع من االحتراق؟ما هي أخ -4

  نقاط( 60)التمرين الثاني: 

في الليل   والتنفس في النهار يقوم النبات األخضر بعمليتا التركيب الضوئي 
  وتختلف العمليتان من حيث اتجاه التفاعل الكيميائي الذي يقوم به النبات.

بب اختلف اتجاه التفاعل الكيميائي بين العمليتين؟ استنتج  ما س  -1
 ن1.5 .اسم العامل المؤثر في هذه الحالة

النبات الماء وغاز ثنائي   خلل عملية التركيب الضوئي يمتص  -2
سكر   أيضا وينتج أكسيد الكربون ويطرح غاز ثنائي األكسجين  

   المقابلةالوثيقة .الغلوكوز
  حدد عيانيا ومجهريا مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التفاعل .أ 

 ن 1.5 الكيميائي.
 ن 1 ز األكسجين الناتج؟يف يتم الكشف عن غاك .ب
أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل ثم وازنها مبرزا الحالة  .ج

 ن2 الفيزيائية لكل فرد كيميائي.
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 ( نقاط08الوضعية اإلدماجية: )

ال البطاتعتبر  المتجددة  الناتجة   ديلقات  للطاقات  األمثل 
احتراق الفحوم الهيدروجينية والفحم ومن أهمها  عن  

 الطاقة الشمسية،
صديقة    كهربائية   دراجةتمثل الوثيقة المقابلة  

النهار  للبيئة في  الكهروضوئية تغذي ،  الخليا 
 .الوقت رية في نفس المحرك وتشحن بطا

 :مبدأ عملها
 . تقدمغذي الخليا الكهروضوئية محرك الدراجة فت ت    في النهار ❖
 .ويتوهج مصباح اإلنارة تغذي البطارية المحرك فتتحرك الدراجة في الليل ❖

 المطلوب:
 ن 2.5  جمل. 5نهار مكونة من الدراجة في ال لتحريكالوظيفية  أنشئ السلسلة -1
 ن 2 الدراجة في الليل. لتحريكئ السلسلة الوظيفية أنش -2
 ن 1.5 لة الوظيفية لتوهج المصباح بواسطة البطارية.ئ السلسأنش -3
 ن 2 ة؟لماذا تعتبر هذه الدراجة صديقة للبيئ  -4
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