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 :ساعة و نصفلمدةا

 والتكنولوجيافي مادة العلوم الفيزيائية  ولالثالثي األ اختبار

 ن)60ول : (التمرين األ

I( الكيميائية التالية مع تحديد الحالة الفيزيائية :وازن المعادالت  
  

1) Zn + O2                        ZnO 
2) C4H10 + O2                CO2 + H2O 
3) Fe + O2                       Fe3O4

II(دول التالي :جليك الإ 
  المتفاعالت المالحظات الزمن
30s  + ماء بارد

 سبرينقرص أ
)01 (البيشر

16s   + ماء ساخن
 سبرينأقرص 

)02 (لبيشرا

 
 عتمادا على معطيات الجدول ؟جل مالحظاتك إس-1
 ؟ئيين في هذين التحولين الكيميا ماهو العامل المؤثر-2

  ليك التركيبة الوظيفية التالية :إن):06(التمرين الثاني 

 النهائي ؟ ماهو الفعل  -1
لى إلجمل المهمة المساهمة في الوصول ماهي ا -2

الفعل النهائي ؟ 
شكل السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة ؟-3
؟شكل السلسلة الطاقوية لهذه التركيبة -4
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  ) :ن80(الوضعية االدماجية 

هذا الطبق لمة لالزدير اوكانت ابنتها تالحظ كل المقا اصوليام ايمان تطهو طبق الفحد األيام كانت أفي أ
افتها ضلوى وأالح  التي كانت أمها تضعها من حين آلخر لكن بعد مدة زمنية أخذت األم كمية من خميرة

 ضافة هذه الخميرة.فاحتارت ايمان عن سبب إ اصوليالى الفإ

لكن ايمان تفاجأت من  لاألكم من ايمان غسل القدر الذي طهت به عند نضج الطبق طلبت األ-
  سفل القدر صعب غسلها.وجود طبقة سوداء أ

  فسر:نطالقا من هذه المعطيات إ-1

  .صولياام الخميرة الى طبق الفسبب إضافة األ-أ      

 سفل القدر .وجود الطبقة السوداء أ سبب-ب      

 هذا السواد؟ لتفادي تشكل قترح حالإ-2
 كتب معادلة التفاعل بعد حل المشكل ووازنها ؟أ-3

 

)4CH( الغاز المستعمل في عملية الطهي هو غاز الميثان :الحظة م

 

 

 

 

 

  

 بالتوفيق للجميع
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سبب إضافةسبب إضافة األ-أ

وجود الطوجود الطبقةسبب

هلتفادي تشكللتفادي تشكلحال
فاعل بعد حة التفاعل بعد حل ال

ة الطهي ملية الطهي هو غاز
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