
 2 من 1 الصفحة
 

 املستوى : سنة رابعة متوسط                                                                                                        املجاهد رويين خلرض ةمتوسط
 2018/ 2017:  السنة ادلراسية                                                                                                                  الفصل اثلاين  امتحان
 نصفواملدة : ساعة                          العلوم الفزييائية واتلكنولوجيا                                             : يف مادة اختبار

 ن(06)التمرين األول : 

 شاردي ، والثانية بها محلول  نحاسبها محلول كلور ال قارورتين زجاجيتين ، األولى )تحمل ملصقة( و  ينالد

 تحمل ملصقة( . مجهول )ل 

 ( 2Cl+2Cu,-)  النحاسبعملية التحليل الكهربائي ملحلول كلور قمنا  -أ

 
 
 [ 1عند املسرى اآلخر . ]وثيقة معدنل فانطلق غاز عند أحد املسريين وتشك

 ما هو الغاز املنطلق واملعدن املتشكل ؟ (1

2)  
 
 ج التفاعل الكيميائي الحادث عند كل مسرى بمعادلة .نمذ

 اكتب املعادلة اإلجمالية للتفاعل . (3

 : ثم 2و 1 في أنبوبي اختبار  ناهاوضع و  هكمية من نا،أخذ املحلول املجهول )القارورة الثانية( ملعرفة -ب

 . فتشكل راسب أبيض 2BaCl كلوريد الباريومقطرات من  1لألنبوب  ناأضف -

 . أخضر فظهر راسب  NaOHقطرات من هيدروكسيد الصوديوم  2و أضاف لألنبوب  -

 دة في هذا املحلول ؟ما هي الشوارد املتواج (1

 .املحلول و اكتب صيغته الشاردية  استنتج اسم (2

 ن(06)التمرين الثاني : 

 ( ثم نثبتfبواسطة خيط حريري ) (+)( شحنتها موجبة Sنربط كرية ) -أ

  -2-، كما في الوثيقة  N 0.8الخيط في معالق الجهاز املقابل فيشير إلى القيمة 

 وماذا تمثل القيمة التي أشار إليها ؟ ما اسم هذا الجهاز ؟ .1

ل القوى املؤثرة على الكرية ) .2
 
م : Sمث

 
 .                          ( باستعمال السل

 بقطعة صوف . امدلوك (B) ابالستيكي ا( قضيبSب من هذه الكرية )نقر   -ب

ل إجابتك . للكرية صف ماذا يحدث .1
 
 . عل

ل كيفيا القوى املؤثرة على الكرية في هذه الحالة  .2
 
 .مث

ر إجابتك  .3  ماذا يحدث لو استبدلنا القضيب البالستيكي بآخر زجاجي مدلوك ؟ بر 
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 كرية
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  ن(80)الوضعية اإلدماجية: 

فهي تحتاج إلى تشغيل مسخن املاء وآلة الغسيل ومصباح في آن واحد،  أم عليتراكمت األعمال املنزلية على 

لحظت في كل مرة تضيف عندها الفرن إلى األجهزة السابقة انقطاع التيار الكهربائي مع سماع الصوت الذي  و 

 . آلة الغسيليحدثه القاطع ، كما أنها تشعر بصدمة كهربائية عند ملسها لهيكل 

 

 الفرن املصباح آلة الغسيل مسخن املاء اجلهاز
 A 6 A 4 A 8 A 10 شدة اتليار

 زاهجلا لك اهب لغتشي يتلا رايتلا ةدش حضوي لودجلا                
 
 بولطملا

ر ل -1  : ىـ)أسباب( محتملة إل سبب ألمفس 

 انقطاع التيار الكهربائي . ✓

 شعورها بالصدمة الكهربائية . ✓

 )حلول( لـــ : اهياقترح عل -2
 

 حال

 تشغيل الفرن دون انقطاع التيار الكهربائي . ✓

ب الصدمة الكهربائية . ✓  تجن 

م إجابتك برسم مخطط كهربائي مراعيا  •  األمنية .الشروط جميع دع 

25A 
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