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 الجوهىريت الجزائريت الديوقراطيت الشعبيت

 ينارو -هتىسطت هجاهري عبدهللا                                هديريت التربيت لىاليت هستغانن                                           

 2018 فيفريدورة :                                                                          للرابعت هتىسط ثانيالثالثي ال اختبار

 ونصف الودة: ســاعت                                                          في هادة: العلىم الفيزيائيت والتكنىلىجيا  ثاني اختبار

 قطت(ن 12) االول:الجزء 

 نقاط( 00)التورين االول:

 الشاردية نسكب كمية كافية من محمول صيغتو الكيميائية (H+ + Cl
في انبوب اختبار يحتوي عمى صفيحة معدنية من  (-

Fe)( ,فينطمق غاز و يتشكل محمول صيغتو الشاردية-1-انظر الىثيقت ) (Fe)الحديد 
2++ 2Cl

 خضر.المون األذو   (-
 يدل المون االخضر لممحمول. عمى ماذا -1
 كل من: كتب الصيغة الجزيئية لأثم  سّم  -2

H++ Cl) تينالصيغذو  نيلالمحمو  ( أ
Fe)و  (-

2+ + 2Cl
-). 

 الكشف عنو. و بّين كيف يتمالغاز المنطمق  ( ب
 :الحادث و وازنيا بالصيغتينالتفاعل الكيميائي  معادلةثم  اكتب -3

 الجزيئية ب(            الشاردية   ( أ
  و نضعيا  ذو المون االخضرية من المحمول م, نأخذ كالسابق نياية التفاعلبعد

 .في وعاء التحميل الكيربائي ثم نوصل الوعاء بدارة كيربائية
 

 فييا. ما يحدثصف لتجربة ثم ىذه ادارة ل الرسم التخطيطي عطّ أ -1
 عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة االجمالية ليذا التحميل الكيربائي. الحادثة كتب معادلة التفاعلأ -2

 

 نقاط( 00):ثانيالتورين ال

 حيث كان المضمار سيال نوعا ما، انطمق السباق من , مسابقة لسباق الدراجات ينارو بمدية بمناسبة أول نوفمبر نظمت 
  وخالل السباق تم حصول عمى مخطط ،Dحتى وصوليم إلى النقطة  Cو  Bعبر المتسابقون النقطتين A.النقطة 

 التالي: (2الوثيقة )كما ىو مبين في  المتسابق األول
 : حدد من خالل المخطط ( أ

 مع تحديد مجاليا الزمني.سابق تبيا الم المراحل التي مر   -1
 طبيعة السرعة في كل مرحمة. -2
 و المراحل التي خضعت فييا دراجة المتسابق أالمرحمة  استنتج -3

 لقوة مع تحديد جيتيا بالنسبة لجية الحركة.      
 . بدراجتوقدم التالسباق وجد المتسابق صعوبة في خالل  ( ب

  .حدث مع المتسابق ماعممي لر يفسّ قدم ت -1
 .في ىذه الحالةالعجمة المحركة  ثرة عمىى المؤّ القوّ  لمثّ  -2
 استنتج المحظة التي توقف فييا المتسابق. -3

 (S2)العجلت 

 (S1)العجلت 

(2الوثيقة )  
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 ثانيالجزء ال: 

 نقاط( 08) : الوضعية اإلدماجية

 منيا :  لك نذكرو سببت عدة مشاكل و والتي بيا عدة عيوب  (3الوثيقة )في  موضحةاليك الغسالة ال 
 .ر مستعمميا في تمك المحظة بصدمة كيربائيةشععند لمسيا ي ( أ

 .فيو CaCO3))كربونات الكالسيوم  ترسبانسداد أنبوب صرف الماء بعد الغسيل نتيجة  ( ب
 . المنزل غرف مأخذ باقيفي  رغم توفره بالغسالة, الخاصالتيار الكيربائي في المأخذ  عدم توفر ج(
 
 و اعتمادا على السند :درست  من خالل ما 
 الحقيقية وراء :سباب االبرايك ماهي  -1

 .شعور مستعمل الغسالة بالصدمة الكيربائية 
  المأخذ خاص بالغسالة.في عدم توفر التيار الكيربائي فقط 

 )أ( و )ب( و )ج( كل من مشكمة  بين كيف يتم اصالح -2
 حماية الغسالة ن سالمة المستعمل وارسم مخططا نظاميا لدارة الغسالة يضم -3

 التيار الكيربائي.خطار أمن                      
 

 

 

 ****   بالتوفيق للجميعو  انتهى  ****   

 

 

 والدقدور أمحدعن استاذ املادة : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 مسند عازل

 الوثيقة )3(

(220V / 5A) 
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