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املستوى :الرابعة متوسط

االمتحان ال ـ ـثـ ــان ــي يف مادة العلوم الفيزايئية والرتبية التكنولوجية

التمرين األول 6ن:
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 نضع يف وعاء حتليل كهرابئي مسرايه من الغرافيت ،مسحوقا شارداي جافا (الوثيقة)1
 بعد غلق القاطعة ،هل يتوهج املصباح؟ ِّبرر إجابتك.قطرا لنتحصل على حملول مائي
 نُضيف للمسحوق السابق ماءًا ُم ً
ُُث نغلق القاطعة فنالحظ توهج املصباح
وانطالق غاز الكلور ( )Cl2عند املصعد
وترتسب شعريات معدن القصدير ( )Snعند املهبط.
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الوثيقة 1
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أ .استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية هلذا احمللول.
ب.س ـ ـ ِّـم املسريني ( )Aو (ِّ )B
وصف ماذا حيدث على مستوى كل مسرى.
ت.أُكتب املعادلة الكيميائية ِّ
املنمذجة للتفاعل احلادث عند كل مسرى ثـُم استنتج املعادلة اإلمجالية.
التمرين الثاين 7ن:
حيمل قفة ثقيلة كتلتها (( )8 Kgالوثيقة)2
عاد عبد احلميد من السوق ُ
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الوثيقة 2
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 .3ما شروط توازن القفة؟
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 .1أذكر القوى املؤثرة على القفة.
 .2مثِّل على الرسم ُشعاع الثِّقل بسلم رسم:
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 .4استنتج شدة القوة اليت حيمل هبا عبد احلميد ال ُقفة ُث مثِّ
السلم السابق.
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عندما رآه هشام أسرع ملساعدته يف محل القفة ،فحملها كل واحد من جهة( .الوثيقة )3
 .2ما هي شروط التوازن يف هذه احلالة؟

كل من عبد احلميد وهشام يطبق قوة شدهتا (.)50 N
 .3إذا كان ٌّ
 مثِّل القوى املؤثرة ابستعمال نفس السلم السابق. أثبِّت هندسيا أن القفة متوازنة.2/1
ency-education.com/4am.html
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 .1أُذكر القوى املؤثرة على القفة يف هذه احلالة.

الوثيقة 3

الوضعية اإلدماجية 7ن:
قام بالل إبصالحات تصحيحية وإزالة لألخطار والصعوابت اليت عانت منها أم ـ ـ ـه لفرتة طويلة ...ومنها:
تركيب مأخذين أرضيني للثالجة والغسالة الكهرابئيتني
إعادة تركيب دارة مصباح إانرة املطبخ بشكل صحيح يضمن سالمة مستبدل املصباح عند فتح القاطعة
إصالح أنبوب صرف املاء املسدود للغسالة نتيجة ترسب مادة الكلس ()CaCO3
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 .1اشرح الدور الذي يلعبه املأخذ األرضي املوصول ابلثالجة والغسالة الكهرابئيتني
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 .2بني كيف يتم تركيب دارة إانرة املصباح بشكل جيعل مستبدل املصباح بوضع آمن والقاطعة مفتوحة
 .3كيف استطاع بالل إصالح أنبوب صرف املاء والتخلص من مادة الكلس؟ ِّ
دعم إجابتك مبعادلة
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كيميائية مع موازنتها
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 .4تدعيما إلجابتك يف  1و  2أعد رسم املخطط الكهرابئي مضيفا له ما تراه مناسبا وحيقق قواعد
األمن الكهرابئي.
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ق ــل ُم الرصاص واألل ـ ـمــاس كالمها من مادة الكربون
الفرق فقط يف ترتيب الذرات
ِّ
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـرت ـ ـي ـ ـ ــب أُم ـ ـ ـ ـ ــورك ،س ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــبِّ ُح ح ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـُـ ـ ـ ـ ــك لـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة

برادعي حمزة

