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 نقطة ) 12(الجزء األول:

نقاط ) 06(التمرين األول:

I.فنتج عنه )-10-( الشكل موجودة داخل قارورة كما في زنكنضيف كمية من حمض كلور الماء إلى صفيحة رقيقة من ال

 .)Cl2,+2Zn-(الزنكانطالق غاز وتشكل محلول كلور 

اكتب صيغته الكيميائية. ما اسم الغاز المنطلق ؟.1

أكتب معادلة التفاعل بالصيغتين الشاردية ثم الجزيئية..2

.اكتب المعادلة دون تدوين األفراد الكيميائية التي لم تشارك في التفاعل ( الصيغة المختزلة ).3

II. 2,-(نرشح المحلول الناتجCl2+Zn(  ونجري له عملية التحليل الكهربائي البسيط

 . -20-الشكل مستعملين التركيب التجريبي الموضح في 

التيار الكهربائي و حركة االلكترونات .حدد على المخطط جهة كل من .1

سم المسرين . .2

صف ماذا يحدث بجوار كل مسرى مع كتابة المعادلة عند كل منهما ..3

استنتج المعادلة االجمالية ..4

 نقاط ) 06(التمرين الثاني:
I. ننجز التركيب الكهربائي المقابل الذي يتكون من حامل و في النهاية السفلىمن الخيط

 .المقابل -03- كما هو موضح في الشكلمغلفة باأللمنيوم m=1gكتلتها(B)نعلق كريه

.،الحامل) األرضجملة( الكرية ،الخيط ،مثل مخطط األجسام المتأثرة لل.1

علىاألفعال الميكانيكية المؤثرة حدد خصائص  ،توازنالكرية في حالة  أنعلمت  إذا.2

 .)1Cm          0.01Nالسلم التالي ( ثم مثلها باستعمال  الكريه 

II.. ندلك مسطرة من البالستيك بقطعة قماش ونقربها من الكريه 
.صف ما يحدث بين الكريه والمسطرة  .أ

 g=10N/Kgالمعطيات:                              والمسطرة ؟ما نوع الشحنة التي تحملها كل من الكريه  .ب

  

 2 من 1صفحة 
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xaكمية من حمضضيف كمية من حمض كلو

شكل محلول كغاز وتشكل محلول كلور

اكتباكتب صيغتهلق ؟ز المنطلق ؟

بالصيغتين الشاعل بالصيغتين الشاردية

ألفراد الكيمياوين األفراد الكيميائية التي

2Zn(ونجري له عونجري له عملية الت

ئي و حركة االكهربائي و حركة االلكترو.n..--200-الشكلالشكل ح في 

 كل منهما .لة عند كل منهما .
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 نقاط ) 08الوضعية اإلدماجية ( الجزء الثاني:

أرادت ربة بيت فتح ثالجة،وأثناء لمسها للهيكل المعدني أصيبت بصدمة كهربائية،بعد تصليح العطل شغلت المكيف  

 .-1-مع ثالجة في آن واحد من نفس المأخذ انقطع التيار الكهربائي الوثيقة  (10A)داللته 

 ما سبب :.1

 إصابة األم بصدمة كهربائية. .أ

 انقطاع التيار الكهربائي . .ب

 اقترح حل لكل مشكلة..2

اعد رسم المخطط مع ذكر التعديالت و اإلضافات..3
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اقترح حلاقترح حل لكل..22

عد رسم المخططاعد رسم المخطط مع3
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