
   التمرين األول ( 06 نقاط ): 
شارد�  1ل�ل ال��ج�د في ال�عاء�إن ال�ل علي قا في ال�عائ�� ال��ج�د ل��� الن�ع ح�ل علي إخ	لف ا��� و   

 2                  1                                    2في ال�عاء وردعل�ه أ��� ال��ل�ل ال#ارد� م�ج�د
 ��34ه�ام�إق	+ح عل�ه�ا ب+وت/�ل ت,+*(ي م� خالل مادرس&  .1   

    .#ارد�لال9� ي	��� على ال��ل�ل ا ال�عاءمع+فة             
   �ل�ل س4+� م   ث3ائي Aل�رال�@ي@م�ل�ل                ?�?ي                 ب+س< ت= إق	+اح> أوضح.2
ي@                               �Eغة اإلحEائ�ة ل��ل�ل ث3ائي Aل�ر ال�@	F ال�Eغة ال#اردي�ة وال.أك3  
�ء  وت�3Eف ال9رة ا��� وعلي  إخ	لM علىال�ص�ل إلى ن	�,ة الKاHقة  ّ  .Hع@4          O,ااردة وال��ل�ل #والال� ل#ارد

 ) Cl+Na(      Cl      -4MnO   Cu    2Cl         +2Pb         2H       )-24SO  ;+2Cu ;-(  : �ايلي�ف        
م� خالل تK?�+ ج@ولفي ال	�3Eف ع@ علي وأ��� سا -

   التمرين الثاني ( 06 نقاط ):
 ، مOودة ��H+ك Aه+Vائي -ص@�قة لل(�Uة  -ص�ر درجة ) �ث�قة(الث�Rل 

 ع3@ما ت/�ن ال@رجة في حالة ح+Aة. V�3�Hةه9ه ال(?ار*ة � �#ت. تغ@�ه H?ار*ة 

 ��، ما ه�ا؟ال@رجة م� عE3+*� أساس مV�3ةن � ت	/)1
 أث3اء ح+Aة ال@رجة:)2

    E3+والع ��+ض، وح@د العE3+ المV�3ةال�ادثة على مK	�[  ةال\اه+  س<
.�� لل�V�3ةالKاHقض م� ب�� العE3+*� األساس��� �	�+ ال   

ح+Aة  أث3اء ال	�ت+ ال/ه+Vائي ب�� `+في ال(?ار*ة ث< ب�� `+في ال�V�3ةHغ+ض معاي3ة )3         

 )2)و(1ف	�Eل3ا على ال#4ل�� (س	ع�ل3ا جهاز راس< اإله	Oاز ال�ه?ي ,إ ال@رجة
      2ش�ل1ش�ل               

 *ال	�ت+ ال/ه+Vائي ب�� `+في ال(?ار*ة ال��افf ل/ل م� : #4لح@د الأ)
 ال	�ت+ ال/ه+Vائي ب�� `+في ال�V�3ة *                               

ن ب�3ه�ام� ح�i الق��ة وال,هةمان�ع ه9ي� ال	�ت+*� قار ب)  
ص@�قة لل(�Uة -درجة ه9ه  ب�� س(F إع	(ار) 4       
.. 

 
 
 

والنصف المدة : ساعة ين ادرارفرج هللا آمحمد بن الدمتوسطة :  متوسط رابعةالمستوى: ال

02/12/8201التاريخ:                 ةة العلوم الفيزيائية والتكنولوجياالختبار األول في ماد
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أوأوضح..22
ككك	F ا	F ال�Eغ.أك.أك33
ال�ص�لال�ص�ل إلىHع@.Hع@4 

))Cl; Cl++NaNa ;-((  :لي
يفي ال	E علي وأ���ع@ علي وأ��� ا  

ص@�قص@�قة لل(--رجة ص�ر درجة mmنقاط ):):

عV�3�H 3ةV�3�Hةل(?ار*ة ه9ه ال(?ار*ة 

س��، ما ه+*� أساسعE3+*� أساس

ل��+ض��+ضE3+ الد العE3+ ال
..�V�3ة� لل�V�3ة

ب�� `+في ال��3 ث< ب�� `+في ال�V�3ة
))22()و(1(
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 قاط ): ن 8الوضعية اإلدماجية:(

أراد م��@ أن �ق�م ب	+F�A ش(4ة Aه+Vائ�ة ل�O3له ال9�  أت< 
ب3اؤه مlخ+ا، فقام Hإن#اء م=?M له	ه ال#(4ة على ورقة  ث< 

أخ9ه ل�عاي3ه عامل م=	p ب	+F�A ال#(4ات ال/ه+Vائ�ة ، فأخ(+ه 
� على الع@ي@ م� الع��ب�	�� M?=ل  ،العامل أن ه9ا ال�R��

 ال/ه+Vائ�ة ال9� أن#أه م��@    ال#4ل ال�+فf م=?M ال#(4ة
.                    �ف	هاrو  أذA+و  الع3اص+ ال�+ق�ة  س�ي.1
ارس< م=?M ال#(4ة مع إصالح ج��ع ع��ب ال�=?M ومع .2

إضافة ج��ع ع3اص+ ال��ا�ة (األم� ال/ه+Vائي ) ال	ي ت+اها 
   م3اس(ة؟

	+F�A الRالجة فالحv انق?اع ال	�ار Hع@ إت�ام ت+F�A ال#(4ة ال/ه+Vائ�ة في ال�O3ل قام م��@ ب.3
 ال/ه+Vائي ع3ها .

ب+أ�> ما الF)K في انق?اع ال	�ار ال/ه+Vائي؟  -أ
 أع?ي حال له9ه ال�#4لة ؟  -ب

 ،�U = 220 Vع?ى: ال	�ت+ ال/ه+Vائي في ال�O3ل 
 P = 5500 Wاس	?اعة الRالجة 

 
 
 
 

أخ9
العامالعامل أن

fال#4ل ال�ال#4ل ال�+ف
االع3اص+س�يس�ي..11
س< م=?M ال#(4ة مارس< م=?M ال#(4ة م2

ع ع3اص+ الة ج��ع ع3اص+ ال��ا�ة

ل#(4ة ال/ه+VائF�A ال#(4ة ال/ه+Vائ�ة ف

 ال	�ار ال/ه+Vائيق?اع ال	�ار ال/ه+Vائي؟ 

+Vائي في ال�O3ل ال/ه+Vائي في ال�O3ل 
RP = 55005500الجة  WW
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