
     

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 01/12/2021التاريخ:                                                         مستغانم -متوسطة محمد الجبلي  

          2021ديسمبر: دورة                                                                  متوسط الثالثةالمستوى:   

 ونصف  ساعة: مدةلا                                        اوجينولكتلوا فيزيائيةلا علوملا: مادة في إختبار 

 ن12 الجزء األول:

   (ن06)ول:التمرين األ

،مأحررحاد مح ّ ررلماحن رر ّدمحدررحّ م  ررومHClحّضر محمدررحمحميرربنفسماررجم محنم ررومنمدررءم يررب محندرر  م

فجرج منرسماراحمحنجم نرلمم3CaCO  ابّر  محنك نسرفب ممحسمبقمكدفةمحسحنمنجم مم لمحميبلمأض ف

م.احند  محعمحّطالقمغ زميعك م حئقمحنكي م2CaCl يب محنك نسفب 

م

م

م

م

مّسومحنغ زمحندجطيق -1

م  ابّ  محنك نسفب ماشكلمأس ع؟نيّلمإج اجك حسمبقمفدمأيمت  اةميخجمدم-2

منبّ منسمااحمحنجم نلمادع  نةم فدف ئفة م-3

 تؤ  مفدمحنجم نال محنكفدف ئفة أخ ىمحذ  مم ال ةمنبححلم-4

   (ن06):الثانيالتمرين 

خجبر  ح مرر  مأ ج  محنجح بمأّتمازحالئكمنيىمحبحزّةمحندعر  ت محنكفدف ئفرةماغ يرةمحنجمضرف منمجر  محإمم

محندع  نةمحنكفدف ئفةمحنج نفةمحنخ صةماإحج حقمفمومافح اجفجدم أححمزحالئكم

O2+10H28CO                         2+  13O  YHX2C 

ححّ ا محنم  ّتمحبجب  مفردمح مابمحندصطيحمحنعيددمنألنحح محنجدمتومإض فجه مندبحزّةمحع  نةم فدف ئفة؟-1

محندع  نةمحند فقة 

م حنطمّصمحبحأمحّمم ظمحنكجية-2

محعمذ  محسومحنممومحنهفح اجفجدمحندمج ق؟مYامXحسججج مقفدةممم-3

 -1/2-الصفحة

 كربونات الكالسيوم

 كربونات الكالسيوم

مرّكز حمض الكلور الماء  

 

الكلور الماء مّمددحمض   

(2التجربة)  

 

(1التجربة)  
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   (ن08) :الثانيالجزء 

 الوضعية اإلدماجيةّ:

حندم فظةمنييىمحنبفئةمق حمحق لمحن  ن ةمحجبسطمابمثمحبلم فمفةميح سمحسجبىممأ ج  مقف  متيدفام

 نيددميصفمحنسف  ح محندعجدح مححي  ماحنسف  ح محندعجدح محسجقبالماأيهد مصحيقةمنيبفئةم 

 خالصةمحندق لمفدمحن حالمحنج ند:

محنسف  ح محندعجدح محسجقبالمحنسف  ح محندعجدح مححي  م

حنط قةمحندعجدح م

فدمتشغفلم

محندم ك)حنبقب (

سف مغ زمم(6H6Cاجليس)

(GPL) 

8H3Cم

 ج ئدم

محنهفح اجفس

2H 

حنط قةممحنط قةمحنشدسفة

محنكه ا ئفة

اعءم

محنخص ئص

فموم

افح اجفجدم

يمج قم

ححج حقم

مغف ت  

فموم

افح اجفجدم

يمج قم

مححج حقمت  

يجم نلمفدم

حندم كم

غ زم

حنهفح اجفسم

حعمغ زم

حت سف فسم

حجج  ماخ  م

محند  م

تعجدحمفدمنديه م

نيىمأنبح م

م) ه اضبئفةم

خيفةم

ح بجةمشدسفة(

نيىمافكلم

محنسف   م

تعجدحمنيىم

حنجف  محنكه ا ئدم

فدمنديه مأيم

أّه مق ايةمنيشمسم

اتخليسمحنط قةم

محنكه ا ئفة

مح ذحميقصحماممومافح اجفجدم؟-1

مح ادمّبحت محإحج حقما نجسبةمنيسف  ح محندعجدح مححي  م؟ماح محنع حلمحندؤ  ؟-2

أنطمحندع  ت محنكفدف ئفةمحنخ صةما نجم نال محنكفدف ئفةمنيىمحسجبىمسف  تدمسف م-3

ما ج ئدمحنهفح اجفس مم(GPL)غ ز

مأيمحسمحنسف  ح متعجب مصحيقةمنيبفئة-أ-4

محنطمّصفمجفسمنجم  يمحبح ثمحند ا  -بمم

م

 انتهـــــــــــــــــــــــــــى

م

  

 -2/2-الصفحة

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3am.ency-education.com




