
 نماذج منقولة عن سلسلة مدرستي ـ مطبوعات الشھاب ـ

 " عبد العزیز بعین الخضراء والیة المسیلة/الشھید عطري العمري: متوسطةشیخي زھیة : ةإعداد األستاذ

 الموضوع األول
  )  نقط 06( التمرین األول 

  
  .ططا لتركیب تجریبي لتحضیر غاز في المخبریمثل الشكل المقابل مخ

  نسكب حمض كلور الماء على كمیة قلیلة من صوف
  ,فنالحظ انطالق غاز,  الحدید الموجود في القارورة

  و ظھور لون أخضر یعود,  و اختفاء صوف الحدید
   ھو كلور الحدید الثنائي  إلى تشكل مركب شاردي

  .  FeCl2الذي صیغتھ الجزیئیة
  نقرب عود ثقاب مشتعل, بعد فترة من بدأ انطالق الغاز

  فیحترق الغاز مع حدوث , من فوھة أنبوب االنطالق
  .فرقعة ممیزة

  .4, 3, 2, 1ـ سم البیانات المرقمة 1
  ـ ما اسم الغاز المنطلق خالل ھذا التفاعل 2

  .ابتكالكیمیائي؟ برر إج
  .ـ اكتب معادلة التفاعل الكیمیائي بالصیغة الجزیئیة و بالصیغة الشاردیة3
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
أحد فغرز مسمارا حدیدیا على , أراد عمر أن یعلق إطارا لمنظر طبیعي في غرفتھ

ھذا الجدار یحجب ضمنھ سلكي الطور و الحیادي لشبكة التغذیة الكھربائیة . الجدران
  . زلیةالمن

  .ـ ما نوع التیار الكھربائي المستعمل في ھذه الشبكة؟ اعط الرمز النظامي لھ1
  ـ ماذا یحدث إذا المس سلكي الطور و الحیادي معا؟ 2
  .ـ إذا المس المسمار سلك الطور فقط ماذا یحدث لعمر؟ اشرح3
  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
 10قدر قطر القمر باستعمال قطعة نقدیة من فئة فأراد أن ی, ینظر عمر إلى القمر و ھو بدر

   .2.5cmقطرھا , دنانیر جزائریة
  . موضحا ذلك برسم تخطیطي مناسب, ـ اقترح بروتوكوال تجریبیا یسمح بتقدیر ھذا القطر1
 2.7cmـ إذا علمت أن بعد قطعة النقود عن عین عمر عند حجبھا للقمر ھو 2

53,75و أن البعد بین القمر و سطح األرض 10 km´ احسب قطر القمر.   

  



 نماذج منقولة عن سلسلة مدرستي ـ مطبوعات الشھاب ـ

 " عبد العزیز بعین الخضراء والیة المسیلة/الشھید عطري العمري: متوسطة شیخي زھیة: إعداد األستاذة

 الموضوع الثاني 
  )  نقط 06( التمرین األول 

  :أكتب الصیغة الشاردیة و الصیغة الجزیئیة للمركبات التالیة  ـ   1
  . كبریتات الحدید الثنائي و كبریتات الصودیوم, تاسیومبرمنغنات البو, كبریتات النحاس

  :علما أن 
  

  شاردة الكبریتات
( S O4  

2-
   ) 

  شاردة الحدید الثنائي
( F e 2+ ) 

  شاردة البوتاسیوم
 ( K + ) 

  شاردة الفحمات
 ( C O3 

2- )  
  شاردة البرمنغنات
 ( M n O 4 

- )  
  شاردة النحاس

 ( C u 2+ ) 
  
  :  أعطى تفاعل النحاس مع محلول كبریتات الحدید الثنائي النواتج التالیة ـ2 

  .و الحدید محلول كبریتات النحاس  
  .أكتب معادلة التفاعل الكیمیائي بالصیغة الجزیئیة و بالصیغة الشاردیة•  
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  

  (S)یوجد منبع ضوئي , مرآة مستویة أفقیة
  من ھذه المرآة  cm 10 بعد على

  :كما في الشكل
 Iارسم الشعاع الوارد في النقطة  ـ 1
 .سبارسم الشعاع المنعكس المنا ـ 2
  حدد على الشكل موضع الصورة ـ 3

    (S) االفتراضیة للمنبع الضوئي
 

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
  

 أرادت تركیبھا في دارة (v ; 1000w 220)سالة كتبت علیھا الداللتان اشترت أم ھناء غ
تتمثل في وجود مأخذ كھربائي واحد فقط و بعید عن موضع , المطبخ فصادفتھا مشكلة

  .لةالغسا
    ماذا تقترح كحل لھذه المشكلة؟  ـ1
  .  أنجز رسما تخطیطیا لدارة كھربائیة تساعد على تشغیل الغسالة في وضعیة آمنة ـ2
   ؟( v ; 1000 w 220 )  ماذا تعني الداللتان  ـ3
إذا كان معدل ,  جد كلفة الطاقة المستھلكة من طرف الغسالة خالل ثالثة أشھر ـ 4

   .DA 15و ثمن الكیلو واط ساعي ھو ,  في الیوماستعمالھا ھو ساعتان
  
  



 نماذج منقولة عن سلسلة مدرستي ـ مطبوعات الشھاب ـ

 " عبد العزیز بعین الخضراء والیة المسیلة/الشھید عطري العمري: متوسطةشیخي زھیة : ةإعداد األستاذ

 الموضوع الثالث
  )  نقط 06( التمرین األول 

في وعاء كھربائي  (CuCl2 )نجري التحلیل الكھربائي لمحلول مائي لكلور النحاس 
  . مسریاه من الغرافیت

  .و بین أنھ ناقل للتیار الكھربائي,  اعط الصیغة الشاردیة لمحلول كلور النحاسـ1
  . صف ماذا یحدث عند المسریینـ2
  . أكتب معادلة التفاعل الكیمیائي اإلجماليـ3

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  :لدینا مخطط األجسام المتأثرة اآلتیة

  
  . استنتج الشكل المناسب لھذا المخططـ 1 
  . حدد مراحل حركة ھذه السیارة من البیانـ2
  .من خالل البیان فسر تغیر سرعة السیارة في كل مرحلة ـ3

  
  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 

بسبب الظواھر , األمطار الحمضیة عبارة عن ناتج للتفاعالت الكیمیائیة التي تتم في الجو
مخلفات الصناعة و , الكربون, احتراق البترول, البراكین و النشاطات الصناعیة(الطبیعیة 
 للذوبان في الماء داخل الغیوم و تتحول إلى حیث تحتجز الغازات القابلة   .....).الفالحة 

   .(H2SO4)حمض الكبریت  ,  (HNO3)أحماض مختلفة مثل حمض اآلزوت
   ما ھي أضرار األمطار الحمضیة؟ـ1
  .أكتب الصیغة الشاردیة لكل من حمض اآلزوت و حمض الكبریتـ 2
   كیف یتم الكشف عن شاردة الكبریتات؟ـ3
   ما ھو لون الراسب المتشكل؟ ـ4
   .اعط بروتوكوال توضیحیا لھذه التجربةـ 5
  



 نماذج منقولة عن سلسلة مدرستي ـ مطبوعات الشھاب ـ

 " عبد العزیز بعین الخضراء والیة المسیلة/الشھید عطري العمري: متوسطة شیخي زھیة: إعداد األستاذة

 الموضوع الرابع
  )  نقط 06( التمرین األول 

  
  :تفاعل معدن األلمنیوم مع حمض الكلور وفق المعادلة السندیة المقروءة التالیة

  حمض كلور الماء +  األلومنیوم Òكلور األلومنیوم + غاز الھیدروجین 
  .ي شكلھا الشاردي اكتب معادلة التفاعل الكیمیائي فـ1
  . وازن المعادلةـ2
  . اكتب األیونات التي ظھرت قبل و بعد التفاعل الكیمیائيـ3
   كیف نكشف عن غاز الھیدروجین؟ ـ4
    ؟ m = 273  g ما ھي كتلة المتفاعالت إذا علمت أن كتلة النواتج ھي  ـ5
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  
   .(M1)ویة  من مرآة مست3cm نضع جسما على بعد ـ1

   .(A) للجسم (M1) التي تشكلھا المرآة (A1)أرسم الصورة •  
  . كما في الشكل(M1) عمودیة على (M2) نضیف مرآة ثانیة ـ2

 (A)مع العلم أن ,  المتشكل عبر المرآتین (A1)حدد على الرسم مواضع صور الجسم
  .3cm بالمسافة نفسھا (M2)یبعدعن المرآة 

 عندما تصبح الزاویة بین المرآتین مساویة (A)لتي تتشكل للجسم  ما ھو عدد األخیلة اـ3
   ؟ 600

  
  
  
  
  
  
  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
بینما كانت مجموعة من السیاح تتجول في الصحراء على متن سیارة فجأة بدأت عجالت 

  . دون انسحابھا السیارة تدور في الرمل 
   ما تفسیرك لھذه اإلشكالیة؟ـ1
  .  لھذه اإلشكالیة اعط حالـ2
  ).األرضیة, السیارة( أنشأ مخطط األجسام للجملة ـ3
  .  مثل القوى المؤثرة في السیارة أثناء السیر ـ4
  
  



 نماذج منقولة عن سلسلة مدرستي ـ مطبوعات الشھاب ـ

 " عبد العزیز بعین الخضراء والیة المسیلة/الشھید عطري العمري: متوسطةشیخي زھیة : ةإعداد األستاذ

 الموضوع الخامس
  )  نقط 06( التمرین األول 

  
نضع في وعاء التحلیل الكھربائي مزود بمسریین من الغرافیت محلوال من كلور القصدیر 

SnCl2لماء كلیا إلى شوارد  الذي یتفكك في اSn2+ و شوارد Cl- . نصل المسریین بقطبي
 الكھربائي في المحلول ترسب معدن القصدیر و نالحظ عند مرور التیار, مولد و قاطعة

  .انطالق غاز الكلور
  . سم المسریین عند غلق القاطعة ـ 1
  . بسھم-Cl و +Sn2 حدد اتجاه انتقال كل من الشاردتین  ـ2
  .ة التفاعل النصفیة عند كل مسرى أكتب معادل ـ3
  . أكتب المعادلة اإلجمالیة ـ4
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  

  أراد أحمد أن یكشف عن الطور لمأخذ التیار الكھربائي
, أطرافھ ,T B A .  باستعمال متعدد القیاسات نحصل على ما یلي:  

B, ــ التوتر بین A 220 یساوي V.  
T, ــ التوتر بین A 0 یساوي V.  
T, ــ التوتر بین B 220 یساوي V.  

   ما ھو الطور باستعمال النتائج السابقة ؟ ـ1
  .اعط رمزه النظامي.  سم جھاز القیاس المستعمل لذلك  ـ2
  .ن الطور اذكر أداة أخرى تمكنك من الكشف ع ـ3
  . اذكر بعض األخطار الناجمة عن التوتر المنخفض ـ4
  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
  .لدیك حبل طویل و شریط متري و مرآة مستویة 

أخبرتھ جدتھ بأن ھذه الشجرة یعود عمرھا إلى , یوجد بالقرب من منزل علي نخلة طویلة
  . سبعین سنة خلت

أن ھذا النوع من الشجر , فوجد في موسوعة, ھذا األمردفع الفضول علیا للبحث عن حقیقة 
 كما علم من جدتھ أن متوسط طول النخلة عند (10cm)  ینمو سنویا بمتوسط یقدر بـ

  . غرسھا ھو متران
و اتجھ نحو مكان النخلة و دون أن یتسلقھا؛ ألن ذلك , زود نفسھ بمتر و حبل طویل و مرآة

ثم أجرى بعض الحسابات لیعرف في النھایة , بشأنھاقام ببعض القیاسات . یشكل خطرا علیھ
  .أن جدتھ على صواب

  . ــ ما ھي الطریقة التي اتبعھا علي لمعرفة حقیقة عمر ھذه الشجرة ؟ اشرحھا بالتفصیل
  



 نماذج منقولة عن سلسلة مدرستي ـ مطبوعات الشھاب ـ

 " عبد العزیز بعین الخضراء والیة المسیلة/الشھید عطري العمري: متوسطة شیخي زھیة: إعداد األستاذة

 الموضوع السادس
  )  نقط 06( التمرین األول 

  
   الجزء األول

ھي , كبریت المنغنزیوم,  لمنیومو كلور األ, و أكسید األلمنیوم , إن أكسید الكالسیوم    ـ1
  لماذا؟  , مركبات شاردیة

  ما ھي الشوارد المكونة لھذه األجسام المركبة ؟    ـ2
  .أكتب صیغتھا الشاردیة و صیغتھا الجزیئیة     ـ3

  الجزء الثاني 
فینتج مسحوق أبیض من األلمین ؛ نحرق مسحوقا من األلمنیوم في غاز ثاني أكسید الفحم 

  ).و ھباب الفحم, لمنیومأكسید األ(
  .ثم وازنھا,  أكتب معادلة التفاعل الكیمیائي ـ1
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  

 تساوي P / mفما ھو ثقلھ علما أن نسبة .  m = 24kgلدینا على سطح األرض جسم كتلتھ 
  . N / kg 10بالتقریب 

  .حملھ رائد فضاء إلى سطح القمر و شعر أنھ أخف بست مرات 
   فما ھي كتلة الجسم على سطح القمر ؟   ـ1
     فكم یصبح ثقل الجسم عندئذ على سطح القمر ؟ ـ2
     إذا الحظت اختالفا؛ فما ھو السبب في ذلك ؟  ـ3
  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
  

   تلبدت السماءفجأة,  یرعى الغنمفي یوم كان راعي الغنم
  ط أعقبھ تساق, و اضطرب الجو و ظھر سحاب كثیف

  ,أمطار غزیرة  و برق و رعد 
   و قد الحظ الراعي تصدع شجرة كانت على بعد أمتار

  . عدیدة منھ 
  .   فّسر الظاھرة فیزیائیا ـ1
  .   أذكر اآلثار المترتبة عن ھذه الظاھرة ـ2
     لماذا ینصح بعدم االختباء تحت األشجار أثناء ـ3

         حدوث العواصف الرعدیة؟
   ایة البیوت من العواقب الوخیمة لھذه الظاھرة؟   كیف تتم حم ـ4
  
  
  



 نماذج منقولة عن سلسلة مدرستي ـ مطبوعات الشھاب ـ
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 الموضوع السابع
  )  نقط 06( التمرین األول 

  
نضع في ثالثة أنابیب اختبار محلوال ممددا من حمض كلور الماء ، ثم نضیف إلى األنبوب 
األول برادة الحدید و إلى الثاني مسحوقا من األلمنیوم و إلى الثالث قطعا صغیرة من الزنك 

  . فنالحظ انطالق غاز في ھذه األنابیب ،
   ما ھو الغاز المنطلق في كل أنبوب ؟ و كیف یمكنك التعرف علیھ ؟ ـ1
   : أكمل و وازن معادالت التفاعل الحادث  ـ2

Fe (s) + …..(H+ + Cℓ-) (aq) → (Fe2+ + …..Cℓ-) (aq) + …..   
2 Aℓ (s) + …..(H+ + Cℓ-) (aq) →  2 (Aℓ3+ + …..Cℓ-) (aq) + …..   
Zn (s) + …..(H+ + Cℓ-) (aq) →  (Zn2+ + …..Cℓ-) (aq) + …..   

  
  )  نقط 06( التمرین الثاني 
 المتكون من الجزأین ABCD:  لینزلق على المسار Aمن النقطة (S) نحرر جسما صلبا 

ABC أملس تماما ، و  CD 1الشكل ( خشن. (  
  ؟) 2الشكل (احل الحركة  ، حّدد مر(S)اعتمادا على مخطط سرعة الجسم     ـ1
  ؟ في كل مرحلة و مثلھا (S)أحص القوى المؤثرة في الجسم     ـ2
  ؟  CD و كذا مدة حركتھ على الجزء Bأوجد سرعة مرور المتحرك بالنقطة     ـ3
  

  
 

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
  

 و المناجم في زیارة لوزیر الطاقة و المناجم إلحدى والیات الجنوب قال مدیر الطاقة
 یمكننا إیصال الطاقة الكھربائیة إلى أقصى نقطة من الوالیة باستعمال التوتر ((: بالوالیة 
  . )) العالي 

  .   ما ھي إیجابیات استعمال التوتر العالي ؟ ـ1
  .ماذا تقترح أنت كحل للتقلیل من ضیاع الطاقة الكھربائیة أثناء نقلھا ؟     ـ2
  ر نجاعة إلنتاج الطاقة الكھربائیة في الجنوب ؟ و لماذا ؟ ما ھي الطریقة األكث    ـ3
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 الموضوع الثامن
  )  نقط 06( التمرین األول 

  
  . من البوتاسیوم باألكسجین 15.6g من أكسید البوتاسیوم عند احتراق 18.8gحصلنا على 

    .أكتب معادلة التفاعل الكیمیائي الحاصل ، ثم وازنھا  ـ 1
  .لشاردیة ألكسید البوتاسیوم أكتب الصیغة ا    ـ2
   .-O2و  +Kالمعادلة النصفیة لكل من الشاردتین    أكتب  ـ3
  .   أحسب كتلة األكسجین المتفاعلة  ـ4
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  

  : كما ھو موضح على الرسم (S)باعتبار المستوى المائل أملسا یتحرك علیھ جسم 
   ؟(S)سم أحص كل القوى المؤثرة على الج    ـ1
  .مثل منحى و جھة كل قوة     ـ2
   ؟Bلى إ A عند قذف الجسم من (S)كیف تتغیر سرعة نقطة من الجسم     ـ3

  .مع تبریر اإلجابة 
  

  
  

   
  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 

  
سألھ ف. كان ھشام مع زمیلھ وسیم یتبع حركة دّراج فشّد انتباھھ إضاءة مصباحي الدراجة 

  .المصباحین رغم عدم وجود البطاریة عن سبب إضاءة 
  .في رأیك ما ھي إجابة وسیم ؟    ـ1
أعط بروتوكوال تجریبیا توضح فیھ كیفیة إنتاج التیار الكھربائي المتسبب في إضاءة     ـ2

  .مصباحي الدراجة 
  .ما نوع التیار الكھربائي المنتج ؟    ـ3
  . ما نوع الربط بین المصباحین ؟ و لماذا ؟     ـ4

  .دعم إجابتك برسم تخطیطي لھذه الدارة الكھربائیة 
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 الموضوع التاسع
  )  نقط 06( التمرین األول 

  
نضع قطعا صغیرة من النحاس في أنبوب اختبار و نضیف لھ حمض الكبریت المركز 

H2SO4 و نسخن بلطف ، فنالحظ بعد مدة انطالق دخان كثیف خانق ، كما یحدث في نفس 
  .  باللون األزرق الوقت تلون المحلول

  
  .    ما اسم الغاز الخانق ؟ ـ 1
  .ما اسم الشاردة التي أعطت اللون األزرق ؟     ـ2
  :تالیتین  التین المعادلمل   أك ـ3

Cu →   ….. + 2e-   
SO4

2- + 4H+ + ….. →   SO2 + …..H2O  
  .كتب المعادلة اإلجمالیة الشاردیة    أ ـ4
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  
   من اإلیبونیت و(A , B) غیر مكھربة حیث A , B , C , D: دینا أربعة قضبان ل

  (C , D) من الزجاج ، ندلك كل قضیب بقطعة صوف جافة .  
  
  .ما ھي شحنة كل قضیب بعد الدلك ؟     ـ1
من الحریر في ما ھي األفعال المتبادلة بین كل قضیبین متجاورین و معلقین بخیطین     ـ2

  .الیة و لماذا ؟ الحاالت الت
(D , B) ; (D , C) ; (C , A) ; (B , A)  

  . ؟ماذا تستنتج     ـ3
  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
  

إن التیار الكھربائي ال یرى ، و كل شيء ال یرى خطیر ، فالتیار الكھربائي یدخل من نقطة 
  .و یخرج من أخرى 

  
  .حیة للتیار الكھربائي أعط رسما تخطیطیا توضح فیھ الحركة االصطال    ـ1
  .ما ھي األخطار الناجمة عن التیار الكھربائي ؟    ـ2
  .ما ھي االحتیاطات التي تنصح بھا حتى نتفادى الصدمات الكھربائیة ؟    ـ3
  .لحمایة الدارة الكھربائیة من اإلتالف ماذا نستعمل ؟    ـ4
  .ربائیة ؟   كیف یمكنك التعرف على الطور من الحیادي في دارة كھ ـ5
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 الموضوع العاشر
  )  نقط 06( التمرین األول 

  
  .یوجد نوعان كیمیائیان شاردیان لكلور الحدید الثنائي و كلور الحدید الثالثي 

  
    ) .الشاردیة و الجزیئیة(ھي الصیغة الكیمیائیة لكل نوع كیمیائي ؟   ما  ـ 1
  .ائي عین النسبة المئویة لشوارد الحدید في كل نوع كیمی    ـ2
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  

 مثبتة بواسطة خیط AB = 60 cmیمثل الشكل المقابل لوحة فنیة خشبیة متجانسة عرضھا 
   .1الشكل .  مھمل الكتلة و غیر قابل لالمتطاط و عمودي على الجدار ACطولھ 

  
   .G  وAصنف القوى المؤثرة في اللوحة عند النقطتین     ـ1
  : باستخدام سلم الرسم التالي Gلمؤثرة عند النقطة ثل القوة ا   م ـ2

1 cm →   10 N علما أن ثقل اللوحة ھو   :P = 20 N.   
  

  
  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
 یشتري مرآة لتثبیتھا في غرفة الحمام ، بحیث یتمكن من رؤیة جسمھ كامال نأراد األب أ

 m 1.5و عینیھ تبعدان على ارتفاع   m 1.6 ، فإذا علمت أن طولھ m 3علیھا على بعد 
  .من األرض 

  
  . حال لھذه اإلشكالیة توضح فیھبروتوكوال    أعط  ـ1
  .كم یجب أن یكون طول ھذه المرآة ؟     ـ2
  و ارتفاع المرآة على مستوى األرض حتى یرى فیھا األب كامل جسمھ ؟    ما ھ ـ3
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 الموضوع الحادي عشر
  )  نقط 06( التمرین األول 

  :  أكمل الجدول التالي  ـ 1
  عدد إلكترونات الشاردة  نوع الشحنة  اسم الشاردة  الصیغة الكیمیائیة للشاردة

  18  ..........  شاردة الكالسیوم  ..........
Mg2+ ..........  موجبة  ..........  
Ag+ شاردة الفضة  ..........  ..........  

I- 54  ..........  شاردة الیود  
K+ ..........  موجبة  ..........  

  18  ..........  شاردة الكلور  ..........

محلول كلور المغنزیوم ، محلول یود :    أعط الصیغ الكیمیائیة للمحالیل المائیة التالیة  ـ2
  .البوتاسیوم ، محلول كلور الكالسیوم ، محلول یود المغنزیوم 

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  : 1أنظر الشكل 

  ل الفراغات بعبارات مناسبة    أكم ـ1
  و الذي یتكون من .......... یمثل الشكل 

  .......... ـ 3..........  ـ 2..........  ـ 1
  .......... ـ 6..........  ـ 5..........  ـ 4
  : و التیار الذي ینتجھ یسمى ..........  ـ 7

  و .......... و نوعھ ھو .......... التیار 
  .......... على مبدأ عملھ یعتمد

  . مسننا ؟ و ما ھي وظیفتھ ؟ 1   لماذا یكون العنصر  ـ2
  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
الحظت ربة البیت أنھ عند تشغیل آلة . تم توصیل منزل حدیث البناء بشبكة التغذیة الكھربائیة 

  .الغسیل الكھربائیة و لمسھا تشعر بصدمة كھربائیة 
  .ب آلة الغسیل الكھربائیة یمثل الشكل مخطط تركی

  برأیك ، ما ھي األسباب المحتملة لتعرض األم لصدمة كھربائیة ؟    ـ1
بالنظر لمخطط التركیب الكھربائي آللة الغسیل ، كیف یمكنك معالجة ھذا التركیب     ـ2

  .لتضمن سالمة مستعمل ھذا الجھاز ؟ 
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 الموضوع الثاني عشر
  )  نقط 06( التمرین األول 

  
 ، و لتنظیف ھذه (-H+ , Cℓ)ولت األم تنقیة مجاري میاه المطبخ ، باستعمال روح الملح حا

  . فتصاعد غاز خانق أصفر مخضر اللون (-Na+ , CℓO)المجاري سكبت فیھا ماء جافیل 
  
  .    أذكر اسم الغاز المنطلق و أكتب صیغتھ الكیمیائیة  ـ 1
أكتب معادلة التفاعل الكیمیائي . ام و الماء    إذا علمت أن التفاعل ینتج عنھ ملح الطع ـ2

  .ب ـ الصیغة الجزیئیة .    أ ـ الصیغة الشاردیة :  الحادث بـ 
  .   أذكر االحتیاطات األمنیة الواجب اتخاذھا في ھذه الحالة  ـ3

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  

  تمثل الوثیقة المقابلة مخطط السرعة 
  بعد لسیارة حیث بدأ تسجیل حركتھا 

  ضبط المیقاتیة الزمنیة على الصفر ، 
   .( t = 4s )ثم حررت السیارة عند اللحظة 

  
  . قیمة السرعة قبل تحریر السیارة ؟  ما  ـ1
  صف تغیر السرعة خالل الزمن  ـ2

   .10s و 4s بین اللحظتین      
  عین المرحلة التي تكون فیھا  ـ3

  . القوة ثابتة و مدتھا     
  . t = 8s  عند اللحظة عّین السرعة ـ4
  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
  

  .یوجد في حجرة لیلى مكواة كھربائیة و مدفأة كھربائیة و مصباح كھربائي 
عند استعمال ھذه األجھزة في آن واحد ینقطع التیار الكھربائي ، بینما عند استخدام المكواة 

یلى أن الخلل في المدفأة ، لكن حینما و المصباح فقط ال ینقطع التیار الكھربائي ، فظنت ل
شغلتھا لوحدھا تبین أنھا سلیمة ، فاحتارت في إیجاد تفسیر لذلك ، فقال لھا أبوھا أنھا حینما 

شغلت األجھزة معا زاد التیار الكھربائي و انقطع التیار آلیا ، فردت علیھ من خالل دراستھا 
  .ربائي أنھ عند توصیل األجھزة معا تنقص شدة التیار الكھ

  
رسم مخططا كھربائیا لتوصیل ھذه األجھزة معا ، و من خاللھ قّدم تفسیرا لظاھرة    أ ـ1

  .انقطاع التیار الكھربائي 
   .قّدم حال تقنیا لتفادي انقطاع التیار الكھربائي مع االحتفاظ بنفس التوصیل     ـ2
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 الموضوع الثالث عشر
  )  نقط 06( التمرین األول 
 ، ثم (-H+ , Cℓ)تحلیل الكھربائي كمیة من محلول كلور الھیدروجین نضع في وعاء ال

نصل الوعاء بدارة كھربائیة تحتوي على مولد للتیار الكھربائي المستمر و قاطعة و 
  .مصباح على التسلسل 

  .    أعط رسما تخطیطیا لھذه الدارة  ـ 1
  .   ماذا یحدث عند المسریین أثناء غلق القاطعة ؟  ـ2
  .تب معادلتي التفاعل الكیمیائي الحاصل عند كل مسرى    أك ـ3
  .   أكتب معادلة التفاعل الكیمیائي اإلجمالیة  ـ4
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
 قضیب نحاسي خفیف M ناقالن من النحاس و BE ، AC: بمثل الشكل تجربة السكتین حیث 

   .دوة حصان شكل ح علىبین قطبین مغناطیسیین  یرتكز على السكتینوموجود
  .و في أي اتجاه ؟        على السكتین ؟ Mفي أي حالة من الحاالت یتدحرج القضیب 

   .وجود المغناطیس و القاطعة مفتوحة   ـ1
  .عدم وجود المغناطیس و القاطعة مغلقة   ـ2
  .وجود المغناطیس و القاطعة مغلقة   ـ3
   .فل و القاطعة مغلقة  إلى األسN من األعلى و Sقلب المغناطیس حیث یصبح   ـ4

  
  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
قام منصف بدحرجة قارورة غاز مملوءة على طریقین مختلفین فوجد صعوبة على الطریق 

X و سھولة على الطریق Y.  
  .إلى ماذا ترجع صعوبة دفع قارورة الغاز ؟     ـ1
  . Y و Xتعرف على طبیعة سطحي كل من الطریقین     ـ2
   .X أرسم بروتوكوال لإلشكالیة على الطریق    ـ3
  .   مثل مختلف القوى المؤثرة في قارورة الغاز  ـ4
  .   ھل الطریقة التي استعملھا منصف في نقل قارورة الغاز آمنة ؟ عّلل  ـ5

   .ال ، اقترح بدیال لنقل قارورة الغاز : في حالة اإلجابة بـ 
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 الموضوع الرابع عشر
  )  نقط 60( التمرین األول 

  
    أعد الرسم ثم أكملھ مع العلم أن الدارة  ـ 1

  الكھربائیة تحتوي على مولد للتیار الكھربائي
  . المستمر و قاطعة ، مبینا إشارة قطبي المولد 

     سم المحلول الموجود داخل الوعاء ، ـ2
  . مع كتابة الصیغة الشاردیة و الجزیئیة 

  .   ماذا تالحظ عند غلق القاطعة ؟  ـ3
  .  أكتب معادلة التفاعل في كل مسرى  ـ4
  .  أعط المعادلة اإلجمالیة  ـ5
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  

  . إلكترونات 8نعلم أن ذرة األكسجین تحتوي على 
  . ؟  الثمانیة ات شحنة اإللكترونقیمةھي  ما  ـ1
  .أحسب شحنة نواة األكسجین   ـ2
  .استنتج الشحنة الكلیة للذرة   ـ3
  .في حالة اكتساب ھذه الذرة إلكترونین   ـ4

  .أ ـ  ما ھي الشحنة الكھربائیة الكلیة لذرة األكسجین في ھذه الحالة ؟ 
  .ب ـ  كیف یصبح اسم ھذه الذرة في ھذه الحالة ؟ 

  
  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 

اطي ، نفذ وقود مركب في عرض البحر و على متنھ قارب مطفي لیلة مظلمة و بحر ھادئ 
، علما بأنھ یوجد بحوزة الصیاد جھاز  km 1.3بھ من الوقود ما یكفي لقطع مسافة 

  . و وسائل قیاس الزوایا و األبعاد  m 1190لالتصال الالسلكي مداه 
ھل باستطاعة الصیاد إیصال إشارة النجدة إلى مراقب المنارة باستعمال جھازه    ـ1

  .لالتصال من الموقع المحدد على الرسم ؟ 
    إذا كان ذلك غیر ممكن ،  ـ2

  ھل اتخاذ قرار امتطاء الزورق
   المطاطي من الموقع نفسھ
   یمَِّكنھ من الوصول إلى بر

  .  برر إجابتك    األمان ؟
     ° 30 =:علما أن 

   .AB = 1 mو 
   . نھمل ارتفاع الجزء البارز من المركب عن سطح البحر :مالحظة 
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 الموضوع الخامس عشر
  )  نقط 06( األول التمرین 

  
  .  معدني مصنوع من الحدید بمادة النحاس Bنرید طالء جسم 

  .ن أجل ذلك حققنا التجربة المبینة في الوثیقة المرفقة م
  
  ھل نحتاج في ھذه التجربة إلى تیار كھربائي    ـ 1

   .مستمر أو متناوب ؟ علل
  . أن یكون من الحدید ؟ Aھل یمكن للمسرى     ـ2
  . ؟ Bقطب من المولد یوصل الجسم الحدیدي بأي     ـ3
  .ما ھي طبیعة المحلول ؟   ـ4
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  
  ثل األفعال المیكانیكیة م ـ1

   المؤثرة في كل جسم من 
  الجمل المیكانیكیة

   ، S1الجسم : (  التالیة 
   ،f ، خیط  P البكرة 
  الممثلة  ) S2 الجسم 

  :في الشكل 
  ط أجسام متأثرةأنجز مخط  ـ2

  . بھذه الجملة المیكانیكیة 
  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
  

حصة األعمال التطبیقیة رسم األستاذ لتالمیذه مخططا فیھ وعاء فولطا ، أنبوبتا اختبار ، في 
  .مولد للتیار المستمر ، مصباح كھربائي ، قاطعة مغلقة ، محلول الصودا 

التجربة المتمثل في الكشف عن الغازین اللذین یكونان حدد األستاذ على الصبورة ھدف 
  .الماء النقي 

  
  .أرسم بروتوكوال خاصا بھذه التجربة ، مع وضع كل البیانات    ـ1
  .ما اسم الغازین اللذین یرید الكشف عنھما ؟    ـ2
  .  كیف یتم الكشف عن الغازین ؟  ـ3
  .  أكتب المعادلة النصفیة عند كل مسرى  ـ4
   .   أكتب المعادلة اإلجمالیة  ـ5
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 الموضوع السادس عشر
  )  نقط 06( التمرین األول 

  
NH4أمونیوم : لدینا الشوارد التالیة 

 ، حدید ثالثي +Cu2 ، نحاس ثنائي +K  ، بوتاسیوم +
Fe3+ نترات ، NO3

CO3 ، فحمات -2
SO4 ، كبریتات -2

MnO4 ، برمنغنات -2
- .  

  
  :و الصیغة الجزیئیة المجملة لكل المركبات التالیة أكتب الصیغة الشاردیة    ـ 1

كبریتات األمونیوم  ،  نترات النحاس الثنائي  ،  برمنغنات البوتاسیوم  ،  فحمات الحدید 
  .الثالثي 

  
  )  نقط 06( التمرین الثاني 

  
  .تتحرك سیارة بسرعة متزایدة ساحبة خلفھا عربة 

  

  
  

  .ناء حركتھا حدد القوى المؤثرة في السیارة أث  ـ1
  .انفصل الرباط فجأة بین العربة و السیارة 

  .ما ھي الحالة الحركیة للعربة بعد االنفصال ؟   ـ2
  . ھل تتغیر سرعة السیارة ؟ علل  ـ3
  . حدد مخطط السرعة المناسب لحركة السیارة و العربة بعد االنفصال  ـ2
  

  
  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
ة وضع األستاذ أمام فوج من التالمیذ ثالث قارورات متماثلة ، في حصة أعمال مخبری

. األولى تحوي ماءا مقطرا و الثانیة تحوي محلوال مالحا و الثالثة تحوي محلوال سكریا 
  .طلب األستاذ من التالمیذ تمییز محتوى كل قارورة ، دون اللجوء إلى حاسة الذوق 

   .ورة التي تحتوي على المحلول المالح یا لتحدید القاربیبروتوكوال تجراقترح    ـ1
  



 نماذج منقولة عن سلسلة مدرستي ـ مطبوعات الشھاب ـ

 " عبد العزیز بعین الخضراء والیة المسیلة/الشھید عطري العمري: متوسطةشیخي زھیة : ةإعداد األستاذ

 الموضوع السابع عشر
  

  )  نقط 06( التمرین األول 
  
  .  ـ كربونات الكالسیوم ھو مركب شاردي1

  . ـ أكتب صیغتھ الجزیئیة ثم صیغتھ الشاردیة
   ـ یسمح التركیب المقابل بالكشف عن 2

  الغاز المنطلق من معاملة كربونات 
  . لول حمض كلور الماءالكالسیوم السابقة بمح

  أ ـ أكتب معادلة التفاعل الحادث في 
  .  بالصیغ الشاردیة ثم وازنھا Aالقارورة 

  ب ـ ما ھو الغاز المنطلق من ھذه القارورة ؟ 
   ؟ Bج ـ ما ھو السائل الموجود في القارورة 

  
  
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  

   على طاولة ذات سطح أفقي (S1)نضع جسما 
  . أملس 

   ـ مثل األفعال المیكانیكیة المؤثرة في 1
    .(S1)الجسم 

   الذي (S2) بالجسم (S1) ـ نربط الجسم 2
   بواسطة خیط عدیم االمتطاط یمر 20Nثقلھ 

  نحّرر الجملة . على مّحز بكرة كما فغي الشكل
  . المیكانیكیة 

  ما ھي القوة التي یؤثر بھا 
   ؟ (S1)الخیط في الجسم 

   (S1)الجسم  ـ عند وصول 3
   في Aإلى الموضع 

   نقوم بحرق (t1)اللحظة 
    صف حركة f1الخیط 
   اعتمادا على (S1)الجسم 

   . قابلمخطط السرعة الم
    f1 لحظة انقطاع الخیط (S1) ـ استنتج سرعة الجسم 4
  
  



 نماذج منقولة عن سلسلة مدرستي ـ مطبوعات الشھاب ـ

 " عبد العزیز بعین الخضراء والیة المسیلة/الشھید عطري العمري: متوسطة شیخي زھیة: إعداد األستاذة

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
)  ، مدفأة كھربائیةL2 ، غسالة ، مصباح L1مصباح (تحتوي تركیبة على أربعة عناصر 

  : تحمل العالمات التالیة 
  العنصر  L2مصباح   غسالة  L1مصباح   مدفأة كھربائیة

1800W  100W  1200W  60W  استطاعة التحویل  
   . 240V ـ 50Hzشروط التشغیل 

  أرسم مخططا توضیحیا یبین تشغیل العناصر الكھربائیة عند تشغیل كل العناصر ؟    ـ1
  التحویل الكلیة لھذه التركیبة ؟   ما ھي استطاعة  ـ2
    ما ھي شدة التیار الكلیة المارة في التركیبة الكھربائیة عند تشغیل كل العناصر ؟  ـ3
    ما ھي شدة التیار المارة في كل عنصر ؟  ـ4
  .   لحمایة التركیبة یتوجب علینا استعمال المنصھرات  ـ5

  ـ على أي سلك یجب وضع المنصھرة ؟ 
  نصھرة المناسبة التي یمكن استعمالھا مع تبریر ذلك ؟ ـ ما ھي الم

   . t =2h  نشغل المصباحین معا فقط لمدة زمنیة  ـ6
   ؟ DA 1,67ـ أحسب تكلفة التشغیل علما أن ثمن كیلوواط ساعي واحد یساوي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 نماذج منقولة عن سلسلة مدرستي ـ مطبوعات الشھاب ـ

 " عبد العزیز بعین الخضراء والیة المسیلة/الشھید عطري العمري: متوسطةشیخي زھیة : ةإعداد األستاذ

  عشرمناثالموضوع ال
  )  نقط 06( التمرین األول 

  : جیة كما ھو مبین في الشكل لدینا ثالثة أحواض زجا

  
  . نغلق القاطعة في كل دارة ، ھل یتوھج المصباح ؟ لماذا ؟ ـ 1
)نضیف ماًءا مقطًرا في الوعاء  ـ 2   . ، ھل یتوھج المصباح علل3(
  إذا كان المسریان من الغرافیت ، ماذا یحدث عند كل مسرى ؟  ـ 3

  . لتفاعل الكیمیائي دعم إجابتك بكتابة معادلتي ا
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
إلیك مخطط السرعة لحركة نقطة من 

   . جملة میكانیكیة 
أذكر المراحل التي مّرت بھا  ـ 1

  . حركة الجملة المیكانیكیة
أذكر المراحل التي تأثرت فیھا  ـ 2

ما ھو . الجملة المیكانیكیة بقوة 
  اتجاھھا ؟ 

خاضعة لھا  ـ استنتج قیمة القوة ال3
)الجملة عند اللحظة  )5t .ل عّل .  

  
  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 

)في یوم بارد جلست ھالة في غرفتھا و شغلت مدفأة بغاز البوتان  )104HC  ثم جلست
  . غمى علیھابعد مدة تفقدتھا أمھا فوجدتھا م. تراجع دروسھا بعد أن أغلقت الباب و النافذة

  . ماذا حدث لھالة ؟ عّلل    ـ1
  . أكتب المعادلتین الكیمیائیتین المحتملتین    ـ2
  ما ھي اإلجراءات الواجب اتخاذھا إلنقاذ ھالة ؟    ـ3
  كیف نتفادى مثل ھذه الظاھرة ؟    ـ4
  



 نماذج منقولة عن سلسلة مدرستي ـ مطبوعات الشھاب ـ

 " عبد العزیز بعین الخضراء والیة المسیلة/الشھید عطري العمري: متوسطة شیخي زھیة: إعداد األستاذة

 الموضوع التاسع عشر
  )  نقط 06( التمرین األول 

شفاف متماثلتین، تحتوي األولى على ماء مقطر و اشترى علي قارورتین من البالستیك ال
الثانیة على محلول روح الملح، و عند وصولھ إلى المنزل فوجئ بسقوط ملصقتي 

  . القارورتین، فلم یستطع التمییز بینھما 
اقترح بروتوكوال تجریبیا تعتمد فیھ على الشروط األمنیة للتمییز بین محتویي  ـ 1

  . القارورتین 
)ة من محلول روح الملح على قطعة من الطباشیر نسكب كمی ـ 2 )3CaCO ،  

  . أكتب المعادلة الشاردیة للتفاعل الكیمیائي 
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
)یمثل الشكل  ) جملة میكانیكیة 1( )S و ھي جسم صلب موضوع على سطح أفقي ( )P 
  . أملس تماما 

)الجملة  ـ 1 )S في حالة سكون بالنسبة لألرض  .  
  . ـ مثل األفعال المیكانیكیة المؤثرة في ھذه الجملة 

)تجر الجملة  ـ 2 )S  من الموضع( )A إلى الموضع ( )Bثابتة  بقوة ( )SMF  على /
   .) 2الشكل(السطح السابق بواسطة خیط كما یبینھ 

  

  
  

)ـ مّثل األفعال المیكانیكیة المؤثرة على الجملة  )S في ھذه الحالة  .  
   ـ من بین المخططات اآلتیة أي مخطط للسرعة یوافق حركة الجملة المیكانیكیة ؟ 3

  . ابتك ـ بّرر إج
  

  
  



 نماذج منقولة عن سلسلة مدرستي ـ مطبوعات الشھاب ـ

 " عبد العزیز بعین الخضراء والیة المسیلة/الشھید عطري العمري: متوسطةشیخي زھیة : ةإعداد األستاذ

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
ینتقل دّراج لیال على طریق مستقیم أفقي بدراجة مزّودة بمنوبة موصولة بمصباحین ، 

  . یمثل المخطط البیاني اآلتي مراحل حركة الدّراجة . أحدھما أمامي و اآلخر خلفي
بّرر توھج مصباحي الدّراجة    ـ1

مخطط دّعم إجابتك ب. أثناء الحركة 
  . كھربائي

بالنظر إلى المخطط البیاني    ـ2
  . لحركة الدّراجة 

أكمل الجدول اآلتي بوضع    ـأ
   في الخانة المناسبة ûعالمة 

  
  

تناقص إضاءة 
  المصباحین

إضاءة ثابتة 
  للمصباحین

تزاید إضاءة 
  المصباحین

المصباحان 
  منطفئان

  مراحل الحركة

  المرحلة األولى        
[ ]ss 100;0  

  المرحلة الثانیة        
[ ]ss 150;100  

  المرحلة الثالثة        
[ ]ss 250;150  

  المرحلة الرابعة        
[ ]ss 300;250  

  
  . بّرر إضاءة المصباحین في كل مرحلة    ـب
  . نوعھا مّثل قوة احتكاك العجلة باألرض على الشكل في المرحلة الرابعة و حّدد    ـج
  

  
  
  
  



 نماذج منقولة عن سلسلة مدرستي ـ مطبوعات الشھاب ـ

 " عبد العزیز بعین الخضراء والیة المسیلة/الشھید عطري العمري: متوسطة شیخي زھیة: إعداد األستاذة

 ونالموضوع العشر
  )  نقط 06( التمرین األول 

یمثل الشكل المقابل مخططا لتركیب 
التحلیل الكھربائي لمصھور كلور 

  . الصودیوم
   . 2 ، 1سّمي العنصرین  ـ 1
حّدد اتجاه انتقال كل من الشاردتین  ـ 2
+Na ،-lC بسھم  .  
 حّدد نواتج التحلیل الكھربائي عند كل  ـ3

  . مسرى 
   ـ ھل ھذا التحلیل الكھربائي بسیط أم ال؟ و لماذا ؟ 4
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
 نابضین مرنین خفیفین متماثلین طول كل واحد منھما في حالة الراحة یمثل الشكل

cmL 150 و من الجھة األخرى بین النقطتین  O ، مربوطین طرفا لطرف عند النقطة =
AB,  اللتین تبعد إحداھما عن األخرى بمسافةcmAB 40= .   
  . ؟ لماذا ؟  O ھل یوجد تأثیرات میكانیكیة في النقطة ـ 1
  .  1مّثلھا في الشكل ـ تعرف على ھذه األفعال المیكانیكیة و 2

  
) جسم Oنعلق في النقطة  )S كتلتھ g2002 كما في الشكل .  

)الجسم( ـ مّثل األفعال المیكانیكیة المؤثرة في كل جسم من الجملة المیكانیكیة 3 )S ،
  ). B، و الحاملA، الحامل2R، النابض1Rالنابض

)، الجسم2R و 1Rالنابضان( ـ أنشئ مخطط أجسام متأثرة بالجملة المیكانیكیة 4 )S و
  ). األرض
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  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
  

تركت األم كمیة من السكر على النار قصد تسخینھا لكنھا نسیتھا فذاب السكر، ثم تغیر لونھ 
، فأخذ بعد ذلك في االسوداد، كما ظھرت في قعر اإلناء حبیبات صغیرة من الكربون، و 

  . تشكل على الجدار الداخلي لإلناء بخار الماء
   .تحول فیزیائي أم تحول كیمیائي ؟ عّلل ھل حدث للسكر    ـ1
  . ھل المادة المتفحمة الناجمة مختلفة عن السكر أم لھا نفس خصائصھ ؟    ـ2
  ). رسم توضیحي لھذه العملیة مع البیانات(أعط بروتوكوال خاصا لھذه المشكلة    ـ3
  : نوع كیمیائي وازن معادلة التفاعل الحاصل للسكر مع تحدید الحالة الفیزیائیة لكل    ـ4

COHCOOOHC ++®+ 2226126  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 نماذج منقولة عن سلسلة مدرستي ـ مطبوعات الشھاب ـ

 " عبد العزیز بعین الخضراء والیة المسیلة/الشھید عطري العمري: متوسطة شیخي زھیة: إعداد األستاذة

 الموضوع الواحد و العشرون
  )  نقط 06( التمرین األول 

2-، )شاردة البوتاسیوم (K+:نعطي الشوارد التالیة
4SO) 3+، )شاردة الكبریتاتlA 

-، )شاردة الحدید الثالثي (3Fe+، )شاردة األلمنیوم(
4MnO) شاردة البرمنغنات . (  

  : أكمل الجدول التالي ـ 1
  الصیغة الشاردیة  الصیغة الجزیئیة  اسم المركب
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  برمنغنات البوتاسیوم

.  .  .  .  .  .  .  .  ( )342 SOFe  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ( )-+ 23 3;2 SAl  

3Fe ، -2+: ما ھي الكواشف المستعملة للكشف عن الشوارد التالیة  ـ 2
4SO 3+ وlA ؟

  .  الراسب الناتج مع ذكر لون
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
خالل تسجیل براسم االھتزاز المھبطي تحصلنا على الوثیقة أدناه لتغیرات التوتر الكھربائي 

  . خالل الزمن 
التوتر المشاھد، ھل ھو توتر مستمر أم توتر  ـ 1

  . متناوب ؟ بّرر إجابتك 
التیار المولد الكھربائي المستعمل، ھل ھو مولد  ـ 2

  المستمر أم المتناوب ؟ 
أعط القیمة األعظمیة للتوتر الكھربائي علما أن  ـ 3

)الحساسیة الشاقولیة  )divV /2 .  
)ما ذا تمثل وضعیة الزر عند  ـ 4 )divms  ؟ 0/

  . و ما ھو الشكل الذي نحصل علیھ ؟ 
  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
عاشرة من العمر، نظرا لنتائجھ الدراسیة اشترى لھ أبوه دّراجة، و اشترط منصف في ال

لعب . علیھ أن یلعب بھا في العطلة الدراسیة فقط، الشيء الذي أخذه منصف بعین االعتبار
بھا ثم احتفظ بھا حتى وصول عطلة الربیع، و لّما جاءت العطلة أخذھا لیلعب بھا فوجد 

  . صعوبة كبیرة في السیر بھا 
  . ما ھي أسباب صعوبة السیر بدراجة منصف ؟    ـ1
   .اجتھ أثناء السیر ؟ ما ھي القوى المؤثرة في منصف و دّر   ـ2
  . ما ھي االقتراحات الواجب تقدیمھا لمنصف حتى یسیر بدّراجتھ ؟    ـ3
  . بماذا تنصح منصفا لیتفادى ما حصل لدّراجتھ آنًفا ؟    ـ4
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  و العشرونثانيالموضوع ال
  )  نقط 06( التمرین األول 

و بعد ) عدیم اللون(وضع عبد الحق قطعة من النحاس في إناء بھ محلول من نترات الفضة 
  . مدة زمنیة الحظ أن لون المحلول بدأ یتحول إلى األزرق 

  . سم الظاھرة التي حدثت   ـ1
  : ننمذج ھذه الظاھرة بتفاعل كیمیائي معادلتھ من الشكل   ـ2 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )saqaqs AgNOCuNOAgCu ++®++ -+-+
3

2
3 2   

  .  فسر ظھور اللون األزرق ب ـ.  وازن المعادلة الكیمیائیة السابقة أ ـ
  )  نقط 06( التمرین الثاني 

یمثل الشكل المقابل مخطط سرعة سیارة على 
  : القا من المخطط قیة، انططریق أف

  . حدد مراحل حركة السیارة   ـ1
بین كیف تغیرت السرعة في كل مرحلة و   ـ2

  . سبب في ذلك ؟ ما ال
   ثوان ؟ 3ما ھي سرعة السیارة بعد مرور   ـ3
  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
 من مزرعتھ یذھب كل km10علي فالح یسكن على بعد 

صباح إلى عملھ مستعمال دّراجتھ الناریة على الساعة 
h06لبنزین  صباحا بعد أن یمأل خّزانھا با .  

hkmفي العادة سرعة سیره المنتظم  تأخر ذات ،20/
hkmصباح فزاد من سرعة سیره إذ بلغت  ، إال أنھ 40/

تفاجأ أثناء عودتھ في المساء أن البنزین قد استھلك كلھ 
   . قبل وصولھ مما جعل دّراجتھ تتوقف عن السیر

السرعة لمرحلة الذھاب إلى یمثل الرسم المقابل مخطط 
  . المزرعة في الحالة المعتادة و كذا المتأخرة 

  . انسب كل مخطط إلى الحالة المناسبة    ـ1
  
  بكم تأخر علي عن موعد ذھابھ المعتاد ؟    ـ2

تمثل الوثیقة التالیة حجم البنزین المستھلك بداللة ● 
  : السرعة لدّراجة علي ، اعتمادا على الوثیقة 

  . فسر لعلي سبب عدم كفایة البنزین    ـأ
اقترح علیھ السرعة المناسبة التي تمكنھ من    ـب

اقتصاد استھالك البنزین و ما فائدة ذلك على 
  المحیط ؟ 
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  و العشرونلثالموضوع الثا
  )  نقط 06( التمرین األول 

أرادت راضیة طالء خاتم من نحاس بطبقة من 
  : شكل الفضة فحققت التركیب المبین في ال

ما ھي مادة الصفیحة المعدنیة المستعملة لھذا   ـ1
  الغرض ؟ 

فسر ما یحدث عند المسریین و عبر عنھ   ـ2
  . بكتابة المعادلتین الكیمیائیتین 

أكتب المعادلة اإلجمالیة التي تبرز كل األفراد   ـ3
  . الكیمیائیة في ھذا التحلیل الكھربائي 

  
  )  نقط 06( التمرین الثاني 

  . منصف كرة معدنیة شاقولیا نحو األعلى بإھمال تأثیر الھواء في الكرة قذف 
  . مثل القوة المؤثرة في الكرة خالل مرحلتي الصعود و الھبوط   ـ1
اختلف منصف و صدیقھ أشرف حول سرعة الكرة خالل مرحلتي الصعود و الھبوط   ـ2

  . فاقترح كل منھما مخططا لسرعة الكرة 
  . اسب لسرعة الكرة من بین ھذین المخططین ؟ اشرح ذلك ـ ما ھو المخطط المن

  

  
  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
من أجل تعیین قطبي مأخذ للتیار الكھربائي، لجأ أستاذ 

  : الفیزیاء إلى تحقیق التجربة التالیة 
و لیكن (ربط مصباح توھج مباشرة بتوصیل أرضي 

  ) . أنبوب مائیا
  .  1ستنتج اسم القطب امن خالل التجربة    ـ1
  أذكر طریقتین للكشف عنھ ؟    ـ2
إذا كانت القاعة التي أجریت فیھا التجربة مزودة    ـ3

 ، ھل یمكن تحقیق ھذه mA30بقاطع تفاضلي حساسیتھ 
  . التجربة ؟ اشرح ماذا یحدث 
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 و العشرونرابع الموضوع ال
  )  نقط 06( التمرین األول 

  : ورة ماء معدني الملصقة المبینة في الصورة تحمل قار
 )لتر/ م غ  (mg/ℓ  التركیب

 74  كالسیوم 
 20,26  ماغنیزیوم 
 2,1  بوتاسیوم 
 15,8  صودیوم 

 265  بیكربونات 
 35  ) كبریتات(سولفات 
 36,5  كلورور 

 15  نیترات
 الماء المعدني، الموجبة فيھو مكتوب على الملصقة فیما یخص الشوارد ما انطالقا م  ـ1

  : أنقل الجدول المرفق و أكملھ 
  )بسیطة أو مركبة(نوع الشاردة   الصیغة الكیمیائیة  اسم الشاردة

      
  . أذكر فوائد ھذه الشوارد على صحة اإلنسان   ـ2
   .على األقل خمسة منھا . ذكر بعض الحمامات المعدنیة الموجودة في الجزائر أ ـ3
  

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
یمثل الشكل المقابل جملة میكانیكیة مؤلفة من 

)جسم صلب  )S  معلق بخیط .  
  : الممثلة لألفعال المیكانیكیة اآلتیة  مثل القوى ـ1
)فعل األرض   ـأ )T على الجسم ( )S .  

) خیط فعل الب ـ )fلى الجسم  ع( )S .  
)  نحرق الخیط فیسقط الجسم  ـ2 )S  على

  . األرض 
)  مثل القوى المؤثرة في الجسمأ ـ )S أثناء 

  . سقوطھ 
) مخطط سرعة الجسم 2یمثل الشكل  ب ـ )S 

  . 1tرض عند اللحظة أثناء السقوط، فیصل إلى سطح األ
  : اعتمادا على مخطط السرعة، حّدد كال من 

  . 1tـ اللحظة 
  . 1Vالموافقة ـ السرعة 
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  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
  : فسر الظواھر التالیة 

في مكان مقابل لنافذة ، یدخل من خاللھا ضوء الشمس و یكتب بقلم تلمیذ جالس    ـأ
   . بالستیكي شفاف، یرى مجموعة من األلوان تظھر على ورقتھ 

طفل یتأمل نافورة یتدفق منھا ماء، فیرى مجموعة من األلوان تظھر على مستوى    ـب
   . قطرات الماء التي ترتفع في الجو عالًیا، موضحا ذلك برسم
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  و العشرونخامسالموضوع ال
  )  نقط 06( التمرین األول 

بناء على تجربة ھجرة الشوارد و كیفیة انتقال الشوارد في المحلول الشاردي أثناء التحلیل 
   .الكھربائي 

ننمذج التحوالت الكیمیائیة في التحلیل الكھربائي لمحلول كلور الزنك على مستوى كل   ـ1
  . مسرى بتفاعل 

  . أكتب المعادلة الكیمیائیة اإلجمالیة للتفاعل الكیمیائي   ـ2
  . صنف األفراد الكیمیائیة السابقة في جدول   ـ3

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  .أرسم على الشكل األشعة المنعكسة الموافقة لألشعة الواردة المعتبرة   ـ1

  
1212: ماذا تمثل النقاط  ـ 2 ,,',' bbbbللمرآة ؟  بالنسبة   

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
  . الحراق أول أكسید الكربون، لدینا فوج من التالمیذ یتكون من خمسة تالمیذ 

طلب أستاذ الفیزیاء من كل تلمیذ أن یعبر عن التفاعل بمحاولة واحدة فقط فكانت أجوبة 
2COOCO : 1التلمیذ                  : التالمیذ كالتالي  ®+ .  

22 : 2التلمیذ                                         OCOCO +® .  
22 : 3التلمیذ                                         22 COOCO ®+ .  
22 : 4التلمیذ                                         COOCO ®+ .  

22 : 5التلمیذ                                         34 COCOCO +®+ .  
  . أي التالمیذ على صواب في كتابة معادلة االحتراق ؟   أ ـ      : المطلوب 

  . فّسر سبب الخطأ في المعادالت الخاطئة   ب ـ                  
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 الموضوع السادس و العشرون
  )  نقط 06( التمرین األول 

الشكل المقابل رسما تخطیطیا لتجربة التحلیل یمثل 
  . الكھربائي 

   . أكمل البیانات الناقصة  ـ1
  . حّدد القطب الموجب و القطب السالب   ـ2
  . القاطعة مغلقة ماذا تالحظ ؟   ـ3
  .  فسر ما یحدث في وعاء التحلیل  ـ4

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
   .  إلكترون17لدینا ذرة الكلور مشكلة من 

   . في ھذه الذرة اإلجمالیةحسب الشحنة السالبة  أ ـ1
  .  استنتج قیمة شحنتھا الموجبة ـ 2
  . حّدد موقع ھذه الشحنة الموجبة   ـ3
  . لورالشحنة اإلجمالیة لذرة الكاستنتج  ـ 4

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
ا أقدمت على تنظیف رحلت عائلة محمد إلى منزلھا الجدید، فالحظت أم محمد بأنھا كلم

  . جدران الحمام أو على تشغیل آلة الغسیل صدمت كھربائیا 
  . فأقترح محمد على عائلتھ حال مناسبا لھذه اٌإلشكالیة 

  . لماذا صدمت أم محمد عند تنظیفھا جدران الحمام ، أو عند تشغیل آلة الغسیل ؟   أ ـ ـ 1
  .  أمھ ؟ ما ھو الحل المناسب الذي اقترحھ محمد على     ب ـ
  .   وضح إجابتك برسم تخطیطي    ج ـ

المخطط الموالي یمثل التركیبة الكھربائیة لمنزل محمد و نظرا لالضطرابات التي    ـ2
تعرفھا شبكة التوزیع سواء بانخفاض أو ارتفاع التوتر الكھربائي بصفة مفاجئة غالبا ما 

دعیم الخطوط المغذیة لألجھزة یؤدي ذلك إلى تلف األجھزة الكھرومنزلیة لذا قرر محمد ت
  . الكھرومنزلیة بأجھزة حمایة مناسبة 

  .   حّدد على المخطط مواضع أجھزة الحمایة أ ـ          
  .   أوجد الشّدة األعظمیة للتیار التي یتحملھا كل جھاز حمایة ب ـ         
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 الموضوع السابع و العشرون
  )  نقط 06( التمرین األول 

)ن محلول كلور الماء نسكب كمیة م )( )aqCH -+ l; في كأس زجاجي یحتوي على صفائح 

)األلمنیوم حیث  )aqC -l  تكون في المحلول خاملة .  
  . ما ھي أسماء و صیغ المتفاعالت و النواتج ؟   ـ1
  . أعط رسما تخطیطیا للتجربة الحادثة   ـ2
  ما ھو الغاز المنطلق ؟   ـ3
  . تب المعادلة الكیمیائیة الحادثة بالصیغتین الشاردیة و الجزیئیة أك  ـ4

  )  نقط 06( التمرین الثاني 
  .  و أعط اسم كل منھا V220َعّدد مرابط مأخذ   ـ1
  . حّدد ممیزات كّل سلك  ـ 2
  . وظیفة المأخذ األرضي  حّدد  ـ3
   ؟ من یحمي اإلنسان من الصدمة الكھربائیة ـ 4

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
في الحالة ) . 1الشكل(صعد یاسر على سطح میزان إلكتروني مرتكزا بعصا على األرض 

  . ) 2الشكل(الثانیة، عوض أن یرتكز بالعصا على األرض، ارتكز بھا على سقف الغرفة 
عال المتبادلة في كل ما ھي توقعاتك بالنسبة للكتلة في كل حالة ؟ بّرر إجابتك بتمثیل األف ـ 1

  . حالة 
  . استنتج فائدة استعمال العصا عند األشخاص العجزة    ـ2
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  و العشرونمناثالموضوع ال
  )  نقط 06( التمرین األول 

نرید تحدید شوارد متواجدة في محلول 
مجھول ، و لھذا الغرض نجري التجربتین 

  . الموضحتین في الشكل 
سب أبیض نالحظ تشكل را : 1األنبوب 

  . بوجود الضوء
  . تشكل راسب أخضر فاتح : 2األنبوب 

  ذا یمكن أن نستنتج من التجربتین ؟  ما ـ1
أكتب معادلة التفاعل الكیمیائي الحادث   ـ2

  . في كل أنبوب 
تج اسم و صیغة المحلول المجھول استن  ـ3
  )  نقط 06( التمرین الثاني .

أراد منصف أن یقدر ارتفاع 
)شجرة  )H فلزمھ لذلك القیام 

الشكل یوضح (ببعض القیاسات 
  : حیث تمكن من إیجاد ) ذلك

المسافة بینھ و بین الشجرة 
mD  طول المسطرة =50

cmh 20= .  
البعد بین المسطرة و عینھ 

cmd بالمعطیات . =60
 بین المتوفرة أوجد العالقة

)ارتفاع الشجرة  )H بداللة
hd; و D . ثم بالتطبیق العددي .  

  )   نقط 08( الوضعیة اإلدماجیة 
  . في البیت باستعمال خیط) لعبة(الحظت أخاك و ھو یجر عربة 

  . ة فاقترح محمد على عائلتھ حال مناسبا لھذه اإلشكالی
  أنجز مخططا توضیحیا لإلشكالیة ؟   أ ـ ـ1

  . مّثل القوى المؤثرة على اللعبة في حالة الحركة   ب ـ 
  ) . اللعبة، الخیط، األرضیة(مّثل مخطط أجسام متأثرة للجملة    ج ـ 

لتوسیع مجال لعب أخاك حاولت األم إزاحة خزانتھ من مكانھا دون تفكیكھا فتدخلت    ـ2
  . لمساعدتھا 

  ما رأیك في تطبیق وسیلة أخیك لسحب الخزانة بواسطة الخیط ؟ أ ـ     
  . ماذا تقترح أنت كحل إلزاحة الخزانة ؟ مع التعلیل  ـ   ب


