
الجمـهورية الجــزائرية الديمقــراطية الشعــبية
        معسكر-  وزارة التربية الوطنية                                                                                         متوسطة سلطاني الطيب 

 2018   ماي: دورة                                                             التعليم المتوسط                     تجريبي لشهادةامتحان
 ساعة و نصف: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                                                                           الــمـدة: في مادة اختبار 

  )نقاط06(: الــــتــمــــرين األول*
)2(و  )1(الحظ الدارتني الكهربائيتني املمثلتني يف الشكلني 

 :  K1 و  K2عند غلق القاطعتني  - 
 ماذا حيدث للمصباحني مع العلم أن دالليت املصباحني متماثلتني مع دالليت البطاريتني؟- 1

 .  برر إجابتك
 ) .2(نضيف املاء املقطر لبلورات كلور النحاس يف الشكل - 
 .أكتب الصيغة الشاردية هلذا احمللول ؟ هل يتوهج املصباح ؟ علل- 2
 ما لون حملول كلور النحاس ؟ على ماذا يدل هذا اللون ؟- 3
 .يف هذه احلالة  )2(ماذا حيدث عند املسريني املصنوعني من الغرافيت يف الدارة املمثلة يف الشكل - أ-  4

 .منذج مبعادلة كيميائية التفاعل احلادث عند كل من املصعد و املهبط يف هذه الدارة -      ب
 .استنتج املعادلة الكيميائية اإلمجالية هلذا التفاعل الكيميائي -       ج

 
  )نقاط06(:الــــتــمــــرين الـــثـاني* 
I( نعلق جسما صلبا (S) 900 كتلتهg بواسطة خيطf يف حامل ، مث نرتكه و شأنه  

  .01كما هو مبني يف الوثيقة 
 ).g=10N/Kg (تؤخذ اجلاذبية األرضية ( ؟ (S)أحسب ثقل اجلسم - 1
 مث مثلها؟(S)أذكر القوى املؤثرة يف اجلسم - 2

     :بأخذ مقياس الرسم 
 : حنو األرض ، بإمهال تأثري اهلواء (S) فيسقط اجلسم (f)نقطع اخليط -3

  أثناء السقوط ؟ (S)أذكر القوى املؤثرة على اجلسم  - أ

 .؟ علل  أثناء السقوط(S)كيف تتغري سرعة اجلسم  - ب

 ؟أرسم بشكل كيفي خمطط السرعة يف هذه احلالة - ت

II ( اآلن نضع اجلسم الصلب(S) على مستو مث حنرره من النقطة A لينزلق على املسار ABCD املتكون من جزأين ABC،أملس متاما   
  .02 خشن كما هو مبني يف الوثيقة CDو 
  متثيال كيفيا ؟CD  و AB  اجلزأين يف(S)مثل القوى املؤثرة على اجلسم -
 
 
 
 

 أساتذة المادة 1/2الصفحــــــــــــــــة  السنة الرابعة متوسط
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ماذا حيدثماذا حيدث للمصبا- 11

..ابتكبرر إجابتك
ء املقطر لبلوراتف املاء املقطر لبلورات كلور

 الشاردية هلذا احمللول ؟صيغة الشاردية هلذا احمللول ؟
نحاس ؟ على كلور النحاس ؟ على ماذا يد

 املصنوعني من املسريني املصنوعني من الغرا
 احلادث عند التفاعل احلادث عند كل من

ية هلذا التفاعلإلمجالية هلذا التفاعل الكيميا
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)نقاط08(: الوضعية اإلدماجية *
اشرتى شخص غسالة مستعملة ذات هيكل معدين ، أعلمه البائع بوجود عيب فيها و املتمثل يف إنسداد أنبوب صرف املاء نتيجة ترسب الكلس فيه ** 

(CaCO3  و لكن الشخص مبجرد توصيله للغسالة بالتغذية الكهربائية مع االجهزة الكهربائية ينقطع التيار الكهربائي و كذلك  شعور مستعملها يف (
 . ، حاول سحب الثالجة قصد معاينة الصدمة الكهربائية و لكنه مل يستطع فعل ذلك لوحده.تلك اللحظة بصدمة كهربائية

 .املرفقة خمطط الرتكيب الكهربائي ملنزل هذا الشخص )03(متثل الوثيقة 
 حدوث الصدمة الكهربائية ؟   - أ:  برأيك ماهي أسباب-1

إنقطاع التيار الكهربائي ؟-                            ب
  من سحب الثالجة لوحده ؟عدم متكن الشخص-                           ج

اقرتح حال لكل مشكلة ؟  اقرتح - أ- 2
       . بني كيف يتم إصالح إنسداد أنبوب صرف املاء ؟ برر إجابتك -   ب

 ..أعد رسم خمطط الرتكيب الكهربائي مبينا عليه التعديالت و اإلضافات اليت تراها مناسبة مع تربير كل التعديالت اإلضافية- 3
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اقرتح حالاقرتح حال لكاقرتح اقرتح - أأ- 2

ني كيف يتم إصال بني كيف يتم إصالح إنس-
طط الرتكيب الكهسم خمطط الرتكيب الكهربائي
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