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 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

  يٌارو-هتىسطت هجاهري عبدهللا                                                                                    ىطٌيتال تربيتلا وزارة

   2017 جىاى: دورة                       (                                     -8-)هىضىع هقترح وتىسطلا تعلينلا شهادة اهتحاى

  وًصف ساعت: ودةلا                                                                   ىجياىلٌكتلوا فيسيائيتلا علىملا: هادة في اختبار

 الجسء االول: )12 ًقطت(

 التوريي االول:)00 ًقاط(

  الجزيئية ميائية يالكصيغتو ذو لمركب شاردي كمية من بمورات نضع(CuCl2) مسريان من  في وعاء تحميل كيربائي
 .-1-لىثيقتاكما ىو مبين في  ,الغرافيت

 

    (CuCl2)الجزيئية ميائية يالكصيغتو ذو لمركب الشاردي اسـم  -1
 .عمل؟داخل الوعاء  ميل كيربائيححدث تي غمق القاطعة,ىل يمكنعند  -2

 

 ذو  مائي محمول عمى نتحصلل مقطرا ماء بقسالا ممسحوقل نضيف
 .قاطعةلا نغمق ثمالمون االزرق 

 .لشارديةا توصيغ اكتبثم  استنتج اسم المحمول الشاردي (أ
 ماذا يدل المون االزرق في المحمول المائي؟عمى  (ب
 مايحدث في ىذه التجربة بجوار كل من المصعد والميبط .ف ص  (ت
 . سرىملحادثة بجوار كل امعادلة التفاعل الكميائي  اكتب (ث
  يميائيك فرد لكل  فيزيائيةلا ةلحالا تحديد مع تحميللا وعاء في حادثلا يميائيكلا متفاعلل منمذجةلا يةلجماإلا ةلمعادلا استنتج (ج
 

 التوريي الثاًي:)00 ًقاط(

 ماجس نعمق (S)  خيط بواسطة حديدالمن (f) 8تساوي قيمة ثقمو  عمما ان,حامل فيN ، 2-الوثيقة في امك وشأنو نتركو ثم-  
 ؟(S)الحالة الحركية لمجسم ماىي  -1
 باستعمال سمم رسم : (S)ل القوى المؤثرة عمى الجسمثم مثاذكر  -2

1cm             4N                           
 

  من الجسم ب نقر(S) فينحرف بزاوية يمغناطيسيب قض(α)  الوضع االولمعينة عن   
 في ىذه الحالة. (S)المؤثرة عمى الجسم القوى كل ثم مثل ارسم  (أ

 
  الجسمنترك(S)  م نقوم بحرق الخيطثيعود لوضعو االول (f) فيسقط الجسم (S)   

 ثم مثميا؟اثناء السقوط, (S)القوى المؤثرة عمى الجسمكر اذ -1
   بشكل كيفي كعمال اجابتك؟ (S)الموافق لحركة الجسم مخطط ثلم -2
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 الجسء الثاًي: )00 ًقطت(

 : الوضعيةاإلدماجية
 بالتغذية مكيفهوائي توصيمو  بمجرد متيار الكيربائيلالقاطع االلي فصل مشكمة  منالصيف  فصل في ميرسعائمة تعاني 

 الثالجة . ىيكل مسللصدمة كيربائية عند  االم كذلك من تعرض، و  المنزلية االجيزة مع الكيربائية
.

 ميرسالمرفقة مخطط لتركيب الكيربائي لمنزل عائمة (4)الوثيقة تمثل . 
 

 برأيك ماىي اسباب الحقيقية لــــــــــــــــــــــــــــ:  -1
 الثالجة.عند مالمستيا ىيكل  الصدمة الكيربائيةاالم ب شعور (أ
 .فصل القاطع االلي لمتيار الكيربائي عن المنزل (ب

 
الواجب اتخاذىا لتفادي تكرار ىذه الحوادث عمى  االجراءات السميمةماىي  -2

 :مستوى كل من
 .جة لثالا (أ
 (-3-)استعن بالسند في الوثيقة  .القاطع االلي (ب
 مع اعادة رسم المخطط بعد التعديل . -4-لوثيقةاالممثل في  ميرسمخطط لتركيب الكيربائي لمنزل عائمة    (ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالتىفيق  –اًتهي  

(4الوثيقة)  

 


