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 2من  1صفحة 

  نقطة(  21): الجزء األول
 نقاط(  06)  :التمرين األول

 . "(1) الوثيقة"  اجاف اشاردي ااه من الغرافيت، مسحوقينضع في وعاء تحميل كهربائي مسر  .2
 إجابتك. رر  ؟ ب، هل يتوهج المصباحغمق القاطعة بعد -         

  لنتحصل عمى محمول مائي اابق ماء مقطر نضيف لممسحوق الس   .1
 عند المصعد،   Cl2، فينطمق غاز الكمور القاطعة ثم نغمق

 عند المهبط. Snوتترسب شعيرات من معدن القصدير 
 لمحمول.هذا ال الشاردية  الصيغة الكيميائية استنتج  -أ   
 .متفاعل الحادث عند كل مسرىالمنمذجة لكيميائية اكتب المعادلة ال  -ب      
 الحادث في الكيميائي لمنمذجة لمتفاعل اإلجمالية االمعادلة  استنتج  -ج      

 .وعاء التحميل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي        
 
 

 نقاط(   06)  :التمرين الثاني
 ."(2الوثيقة )"كما في  (′MM) مرآة مستويةعمى  (SI) شعاعا ضوئيانسمط 
 .(SI) عاعالش   سم   .2
 عاع المنعكس.رسم الش  ا .1
 .االنعكاسزاوية قيمة  استنتج ؟الورود قيمة زاوية ما .3
 مقموبة في مقدمةAMBULANCE أو كتابة كممة إسعاف   عم لبماذا ت .4

 ؟ بهذا الشكل )            أو                  (سيارة اإلسعاف      
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 2من  2صفحة 

 (نقاط 00: )الجزء الثاني
 :  الوضعية  اإلدماجية

السيار المؤدي إلى طريق ال عمىهما اتفقا عمى التسابق أثناء عودتو  ،اشترى صديقان سيارتين جديدتين من نفس النوع
وهما عمى طريق أفقي مستقيم، وكانت السيارة األولى ، V=130 km/h تهما أثناء السباق القيمةسرعمدينتهما. بمغت 

جموعة من السيارات تعترض طريقهما موفجأة شاهدا في نفس المحظة ، (3الوثيقة ) أمتار ةببضع الثانية  نمتقدمة ع
توقفت العجالت المحركة عن الدوران وبدأت و  ،في آن واحد )المكابح( ضغطا عمى الفراملفحادث مرور، إثر 

سيارة ال، بينما توقفت أصيب صاحبها بجروح بميغةالحادث و بسيارات  ىاألولسيارة الاصطدمت  .باالنزالقالسيارتان 
 .قع الحادثى مو الوصول إلقبل  ةالثاني

 ؟من ذلكاألولى سيارة المكن ولم تتموقع الحادث بموغها قبل الثانية سيارة اللماذا توقفت  .2
 في الحالتين التاليتين:إلحدى السيارتين  الطريقالمحركة مع  العجمةمثل قوة احتكاك  .1

 )الكبح(.  قبل الفرممة . أ
 أثناء الفرممة. . ب

 0000تحصد حوالي  في الجزائر إذا عممت أن حوادث المرور هي النصائح التي تقدمها لسائقي المركبات ما .3
 ؟ ضحية سنويا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 السرعة
(km/h) 

      السيارة فمسافة توق
 (m)رملة بعد الف

40 16 
60 36 
80 64 
90 81 
100 100 
120 144 
130 169 

 (3ة )الوثيق

 




