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  2من  1صفحة 

  نقطة) 12( ل:األوّ الجزء 
  نقاط) 6( ل:األوّ مرین التّ 
I.(  القصدیربغرض تحضیر محلول كلور)-+2Cl2+(Sn  ثمّ  قطعة نقّیة من معدن القصدیر إناءفي  اوضعن 

 .محلولال لتشكّ غاز و  انطلقف) Cl+H+¯(الهیدروجین  كلورمن محلول كافیا حجما علیها  سكبنا
 

  عنه.الكشف  مّ یت وبّین كیفالغاز المنطلق  سمّ   )1
 الحادث. فاعللتّ جة لالمنمذ ةالكیمیائیّ  معادلةال كتبا  )2

II. (من  مسریاه اتج في وعاء تحلیل كهربائيّ المحلول الن وضعنا 
  .)1(ح في الوثیقة الموضّ  جریبيّ التّ  ركیبالتّ  قناحقّ  ثمّ  الفحم)الغرافیت (

   عندو  ،المهبط عند ةمعدنیّ شعیرات  لتتشكّ  (k)بعد غلق القاطعة
 یلة.انطلق غاز أزال لون كاشف النّ  المصعد

  .والغاز المنطلقة عیرات المعدنیّ لشّ من ا لكلّ وع الكیمیائّي النّ  سمّ  )1
    مسرى. كلّ  عندفاعل الحادث ة عن التّ ر بمعادلة كیمیائیّ عبّ  )2

 )   نقاط 06(: انيالثّ مرین التّ 
  لى إ بواسطة رافعة m =300 Kg كتلتها (s)حمولة  میناء عاملرفع  
 ).2الوثیقة (. نمعیّ ارتفاع  

  

  .في المكان g =10N/Kg باعتبار (s)حمولة الة ثقل احسب شدّ  )1
 عند بلوغ االرتفاع المعّین أوقف العامل تشغیل الّرافعة و ترك  )2

 فحدث لها الّتوازن. ،بالحبل في انتظار انزالها معّلقة(s)الحمولة 
  

  منها. مزا لكلّ أعط ر و  (s)رة في الحمولة ذكر القوى المؤثّ ا )أ   
 وازن تّ الالة ح في (s)الحمولة القوى على هذه مّثل  ب)

 )1cm      1000 N( سمم الرّ سلّ باستعمال                  
 )2الوثیقة (

k 
+-

Sn2++2Cl¯ 

 مهبطمصعد

  )1(الوثيقة 
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 2من  2صفحة 

 

  نقاط) 8( اني:الثّ الجزء  
  :ةة االدماجیّ الوضعیّ 
  حمد.أة لمنزل بكة الكهربائیّ ا لجزء من الشّ كهربائیّ  مخّططا )3(الوثیقة ن تبیّ  

المأخذ  دارة عن يّ یار الكهربائانقطاع التّ  مّ األالحظت  عطب، الخالي من أيّ  ل الفرن الكهربائيّ عند تشغی 
  األخرى. اراتالدّ ة ه لم ینقطع عن بقیّ في حین أنّ  ،ة هذا المأخذیه رغم سالمذي یغذّ الّ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .هتشغیلالفرن عند عن دارة  یار الكهربائيّ انقطاع التّ سبب  رفسّ  )1
 المأخذ.من نفس الفرن   مناسبا لتشغیلاقترح حّال  )2
    ة الكهربائیّ  األجهزةلحمایة  حدة،على  كّال  ،المناسبة واإلضافاتعدیالت التّ اذكر  أ)    )3

 الكهربائّي. ارالتیّ  أخطار ومستعملیها من   
  .ةالمناسبواإلضافات عدیالت نا علیه التّ مبیّ  ط الكهربائيّ عد رسم المخطّ أ  ب)          

   

)3(الوثیقة   
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