ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﳉﻠﻔﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﺎﻫﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﳏﻤﺪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﻘﻴﺰي ﺑﻦ زﻳﺎن.

2017 /05/14
اﳌﺪة :ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﲑ ﰲ ﻣﺎدة :اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
الجزء األول  12) :نقطة(
التمرين األول  06) :نقاط(
نغمر صفيحة من الزنك ) (Znفي محلول كبريتات الحديد الثنائي
) (Fe2++SO42-فيتر ّسب معدن على الجزء المغمور من ال ّ
صفيحة

كبريتات الحديد
)(Fe2++SO42-

Zn

ويتشكل محلول شاردي :الوثيقة -01-
 -1اكتب الصيغة الجزيئية لمحلول كبريتات الحديد.
 -2ما ھو المعدن المتر ّسب؟ و ما ھي صيغته الكيميائية؟
 -3أكمل الجدول التالي:
األفراد الكيميائية الناتجة
االسم

الصيغة الكيميائية

الوثيقة - 1 -

األفراد الكيميائية المتفاعلة
الصيغة الكيميائية

االسم

 -4اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووازنھا و ذلك بال ّ
صيغتين:

أ /ال ّشاردية

ب /الجزيئية.

التمرين الثاني  06) :نقاط(
ملفوف حول محـ ّز بكرة وموصول
نعلق ﺟس ًما  S1بواسطة خيط f
ٍ
إلى ﺟسم  S2الموضوع فوق حامل أفقي :الوثيقة -02-
)الجسمين  S1و  S2ساكنين(

S2

 -1أذكر القوى المؤثرة على الجسم .S2

f

 -2مثّل القوى المؤثرة على الجسم  S1عل ًما أن ثقله

حامل

يساوي  ،6Nباستعمال سلم الرسم. 3N → 1cm :
نقطع الخيط  fفيسقط الجسم  S1نحو األرض:
 -3ما ھي القوى المؤثرة عليه أثناء السقوط؟
 -4بيّن كيف تتغير سرعته أثناء السقوط – مع التعليل.
الصفحة  1من 2

الوثيقة - 2 -
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S1

الجزء الثاني :
الوضعية اإلدماجية ) 08نقاط(
 -Iقامت أم أحمد بتوصيل األﺟھزة الكھربائية التالية) :غسالة ،مجفف شعر ،فرن كھربائي ،مكيف ھوائي ،وشاحن
الھاتف( ﺟميعھا موصولة بمأخذ واحد )الوثيقة  ،(-3-بعد مدة اشت ّمت رائحة احتراق البالستيك ،ثم سمعت صوت
القاطع اآللي.
 -1فسر سبب احتراق البالستيك ،وسماع صوت القاطع اآللي.
 -2بماذا تنصح أم أحمد لتفادي مثل ھذا المشكل؟

الوثيقة - 3 -

 -IIيمثل المخطط )الوثيقة  (-4-تركيبًا لدارة كھربائية لمطبخ يحتوي على ثالﺟة ومصباح:
 -أكمل المخطط مراعيا كل قواعد األمن الكھربائي.

P
N

ثالﺟة

الوثيقة - 4 -

الصفحة  2من 2
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﳉﻠﻔﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﺎﻫﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﳏﻤﺪ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﻘﻴﺰي ﺑﻦ زﻳﺎن.

اﻟﺘﺎرﻳﺦ 14:ﻣﺎي 2017

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺤﻞ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
التمرين

الحل

السؤال
س1

الصيغة الجزيئية لمحلول كبريتات الحديد.FeSO4 :

س2

المعدن المترسب :معدن الحديد .صيغته الكيميائية .Fe :

العالمة
0,5
2 ˣ 0.5

األفراد الكيميائية الناتجة

إكمال
الجدول:
التمرين األول  6نقاط

س3

األفراد الكيميائية المتفاعلة

االسم

الصيغة الكيميائية

معدن الحديد

Fe

الصيغة الكيميائية

االسم
شاردة الحديد

Fe2+

شاردة الكبريتات

SO42-

شاردة الكبريتات

SO42-

شاردة الزنك

Zn2+

معدن الزنك

12 ˣ 0.25

Zn

معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية:
س4







+

0.5

 +

التمرين الثاني  6نقاط

س2

+

معادلة التفاعل بالصيغة الجزيئية:

0.5


س1



 →







  +

 +



 →

  +



القوى المؤثرة في الجسم  - :S2قوة الثقل - .قوة شد الخيط - .قوة رد الفعل.
تمثيل القوى المؤثرة على الجسم ) S1قوة الثقل وقوة شد الخيط(:

قوة شد الخيط تساوي قوة الثقل في القيمة وتعاكسھا في االتجاه:

0.5

الحاالت الفيزيائية

3 ˣ 0.5

⁄


2 ˣ 0.5
2

2 ˣ 0.5

س3

القوة المؤثرة على الجسم  S1أثناء سقوطه ھي :قوة الثقل.

01

س4

تتزايد سرعة الجسم أثناء سقوطه.
التعليل :ألن القوة المؤثرة عليه في نفس جھة حركته.

01
0.5

س1

تفسير احتراق البالستيك وسماع صوت القاطع اآللي :زيادة الحملة )شدة التيار الكھربائية التي
تستھلكھا األجھزة أدت إلى احتراق المأخذ وتجاوزت حساسية القاطع اآللي فانقطع التيار الكھربائي(

1,5

س2

النصيحة لتفادي مثل ھذا المشكل:عدم تشغيل األجھزة الكھربائية الخمسة مع بعضھا وفي نفس المأخذ.

1,5

الوضعية اإلدماجية  08نقاط

إعادة الرسم:

03
س3

انسجام اإلجابة )الدقة والتسلسل والتعبير بأسلوب سليم(

01

اإلتقان )التنظيم والوضوح واإلبداع(

01
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