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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 2019/2020السنة الدراسية:                      وزارة الرتبية الوطنية                                          

 متوسط رابعةاملستوى:                                                     عني متوشنت – بوسعيد عائشةمتوسطة 

                                       يف مادة العلوم الفيز5ئية      األولالفصل  ت�J"ح اخ��ار
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� في �ل دارة م���عان م� الغ�اف���� ت�-ل األش*ال اآلت"ة دارات �ه�$ائ"ة ح
� ال

 
 

 
 6ع5 غل2 القا0عة:)1
  في أ= األش*ال ال ي��هج ال���اح؟ علل-

 0.5ال ي� هج ال
hjاح في الpgل األول ألن األج!ام الjلhة الgاردeة ال تLقل ال�=ار الKه	[ائي.
 0.5 ألن ال
اء الLقي خالي م� الg ارد. 2ال
hjاح في الpgل ال ي� هج 

- �
���� . 2و  1سّ@ ال
 0.25 .ال
jع%-1
2-{hه
  0.25 ال

 :3في الE*ل )2
 ن0.5 أك�L ال�"غة الEاردKة ل�Jل�ل �ل�ر ال5Jي5 ال-الثي.  -أ

(aq))-+ 3Cl3+ (Fe 
 ن0.5صف ماذا 5JKث 6ع5 غل2 القا0عة.  -ب

ت�%ث اله�	ة العp!=ة للg ارد ح�F ت��ه ش ارد الKل ر ال!الhة ن�  �ع% غلE القا�عة ي� هج ال
hjاح و 
�ة غاز الKل ر، أما ش ارد ال�%ي% �L% *ل ذرتي *ل ر م��ت J[ائ=ا ث	عادل *ه�ون و ت	�Kفق% *ل شاردة ال�ع% لj
ال

 ي%.ال�الثي ال
 جhة ت��ه ن�  ال
هh} ل�K�!� للK�	ونات و ت�عادل *ه	[ائ=ا و ت�	س� على شpل مع%ن ح%
  �ل م��R. ع�5أك�L ال�عادالت الJاصلة  -ت

 ن1 ع�5 ال��ع5:
(2Cl-(aq)           Cl2(g) +2e)x3 

6Cl-(aq)           3Cl2(g) +6e 

:lه�� ن1 ع�5 ال
(Fe3+(aq) + 3e           Fe(s))x2  

2Fe3+(aq) + 6e           2Fe(s)

 
 ن1,5 اس���ج ال�عادلة االج�ال"ة. -ث

3الشكل 2الشكل  1الشكل 

 aq-+  Cl +(H(ح
+ *ل ر ال
اء  م�ل ل *ل ر ال�%ي% ال�الثي نقيماء   2SnClم!� ق 

4الشكل 

+ -
ألش*األش*ال ا

ح؟ عللل���اح؟ علل
hلjألن األج!امألول ألن األج!ام ال 

ء الLقي خالي مال
اء الLقي خالي م� ا

ن.0
3+(Fe(

ه ش ارد� ت��ه ش ارد الKل ر
�ة غاز الKل ر، أما�Lل ر،مKاز ال

يى شpل مع%ن على شpل مع%ن ح%
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(s)Fe+2(g) 2Cl3                     (aq))-3Cl+3+ (Fe2 
 

ن60: ال�
	�� ال�اني
 �
اش��ت أص
لة دراجة "صK5قة لل]
Zة" تع�ل 6�J�ك صغ
� KغRW ب�Uار�ة، ح
ُت�JE هWه ال�Uار�ة 6���ب الW= ي]5أ  في االش�غال 6�_�د ب5أ الع_لة 6ال5وران. 

 .1الح` ال�ث"قة 

�؟ما ه� م]5أ ع�ل -1
  ال���ب؟ وما م*�ن"ه األساس

ع� �	�E �اه	ة ال��	�+  ت� �ل ال�اقة ال�	*=ة إلى �اقة *ه	[ائ=ا
 0.5 . الKه	ومغLا�=!ي

 ن1 ي�K ن م� مغLا�=� و وش=عة.
�*��ا معاي�ة ال��ت� الdه�$ائي ال�اتج م� ال���$ة وال�Uار�ة ب�اس@ K

�*�dا f"اس ال��ت�K ا����  االه�hاز ال�ه�Uي �Uال جهاز الف�ل�6اس�ع
 .2 ال�ث"قةك�ا ه� م�ضح في 

�-ل الE*ل
�ح5د أ= -K lUmل. ت�ت� م
 ن1 ال���ب مع ال�عل
، ألن ال
L ب eع
ل � اه	ة ال��	�+ الKه	ومغLا�=!ي ح�F يL�ج ت ت	ا م�غF	ا ب%اللة ال�م� *
ا ه  م ضح في 1الpgل

 .{�¡
 ال
�ي.-oال��ت� األع L� ن1 أح

 
 

 

� إل
ها -EK ة ال�ي�"rل ال-���� (الE*لماذا تU3جهاز الف�ل.R�قة أخ��U6 ها[�  )، أح

 0.5 ت
�ل ال� ت	 الفعال.
 

 
    0.5 

 ن25Hz. 1أح�L زم� تd�ار واح5 عل�ا أن ال��ات� -

 

 
 

 ن0.5 ل�اذا تع�]� هWه ال5راجة صK5قة لل]
Zة؟-2
لل¤F§ة ألنها غF	 مل ثة لل¤F§ة والغالف ال� في �اع�hارها ال تL�ج غازات مل ثة *غاز ثاني أك!F% تع�¤	 هNه ال%راجة ص%eقة 
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الKه	ومالKه	ومغLا�
ي�K ي�K نن م� م م� مغLا�

�*��ا معاي�ة ال��ت�Kا معاي�ة ال�
�d*�K ا�ل�ه�Uي ��ا hKاز ال�ه�Uي �

.2ال�ث"قةال�ث"قةفي �ضح في 
�-لKل-lUmمlUmت�ت�م� ��ال


ل � اه	ة ال�ب eع
ل � اه	ة ال��	�+

)، أح�]ها)، أح�]ها 3U6*ل� (الE*ل

أز ثاني أ ن



 
 

   ن 08ال ضA=ة االدماج=ة :
إال أن ال�"ار الdه�$ائي انقUع ع�ها، ت��اصل ال��اعL مع صاح2,5KW  LصاحL ال��hل م5فأة �ه�$ائ"ة اس�Uاع�ها  شّغل

ال��hل، إذ ح
� EKغل الف�ن الdه�$ائي وال�*�اة وال���اح وال�5فأة في آن واح5 ي�قUع ال�"ار الdه�$ائي ع� ال]
	 �له، ��ا أنه 
�ه لله"*ل ال�ع5ني للف�ن.� ي�ع�ض ل�5مة �ه�$ائ"ة 6�_�د ل

 رة الdه�$ائ"ة ال��hل"ة ال��ضح أدناه أجL ع� األسZلة ال�ال"ة:6االع��اد على مlmm ال5ا
  ماس]L انقUاع ال�"ار الdه�$ائي ع� ال�5فأة الdه�$اKة؟ ب�ر إجاب�~.)1

 ن1 س¤� انق�اع ال�=ار الKه	[ائي ع� ال
%فأة ه  تلف ال
jLه	ة.
 

 
 >10A ن0.5  

 ال�=ار ال
ارة فFها. اذن ال
jLه	ة لJ ت��
لل ش%ة
 ن0.5 ما الL_K =W فعله ل�Eغ
ل ال�5فأة؟-

 م�ال. 12AتغFF	 ال
jLه	ة و اس�¤%الها �أخ	 ت��
ل ش%ة أك¤	 
 ن1 ما س]L تع�ض هWا ال�mE لل�5مة الdه�$ائ"ة؟)2

 تع̄	 سل® ال� ر ومالم!�ه له=pل الف	ن وع%م وج د مأخN أرضي.
 ن1 أعUي حل�ال م�اس�ة لهWا ال�E*ل.-

 سل® ال� ر وتغل=فه �
ادة عازلة، اضافة مأخN أرضي لل
أخN الKه	[ائي.ع�ل 
  ما س]L انقUاع ال�"ار الdه�$ائي ع� �امل ال��hل؟ ب�ر اجاب�~.)3

س¤� انق�اع ال�=ار الKه	[ائي ع� *ل ال
�Lلة ه  ال�
 لة ال�ائ%ة أ¯ ش%ة ال�=ار الالزمة ل�gغFل *ل هNه األجه�ة أك¤	 م� 

ح �
	و !e ي�فاضلي.تل® ال�ن1 رها القا�ع ال 

 

 
 ن 

 ن0.5 أذ�� حال م�اس�ا ل��ل"ح الmلل.-
 ضh} القا�ع ال�فاضلي على ش%ة أك¤	.-

Sv=12V/div
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2الشكل 3الشكل
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ن الف�ن الdه�$ائي وا الdه�$ائي وال�*�ا

�ه لله"*ل ال�ع5��ه لله"*ل ا_�د ل�
 ال��hل"ة ال��ضه�$ائ"ة ال��hل"ة ال��ضح

ع� ال�5فأة الdه�ئي ع� ال�5فأة الdه�$اKة
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%فأة ه  تلف ال
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�اKة )4Jا عل"ه ال�ع5يالت واإلضافات ال�ي ت�اها م�اس�ة ل�
األجهhة واألشmاص م� أخUار ال�"ار أع5 رس@ ال�lUm م]
 ن1.5 الdه�$ائي مع ت]��� �ل تع5يل أو إضافة.

 جه�ة م� ال�لف في حالة ال��ادة ال
فاج§ة في ش%ة ال�=ار الKه	[ائي.ر[} ال
jLه	ات في سل® ال� ر ل�
اeة األ-1
 ر[} القا�عة في سل® ال� ر ل�
اeة الg¡± م� ال�Kه	ب ح�F يالم� سل® ال� ر.-2
*ل األجه�ة الKه	[ائ=ة �األرضي ل�
اeة األش¡اص م� ال�Kه	ب في حالة مالم!�هJ له=pل ال�هاز ت صFل -3

 ال
ع%ني.
 ن0.5    ضh} القا�ع ال�فاضلي على الg%ة ال
Lاسhة.-4

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/eا
ل في سل® ال� ر ل� ي سل® ال� ر

±¡gة الeا
� ر ل�
اeة ال® ال� ر ل�
 �األرضي ل�
ائ=ة �األرضي ل�
اeة

نh      0.50.5ة.ل
Lاسhة.


