
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  المرسى الكبير–نواري المهدي :  مؤسسةال                                                  وهرانوالية :  مديرية التربية

 2020 مـــــــارس                     لرابعة متوسط                                                              ا المستوى :

  ساعة ونصف: المدة                                                 اختبار الفصل الثاني في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

 ن(12) األول:الجزء 

 ن (5) التمرين األول

فأراد تنقيتها و االستفادة منها فنصحه صديقه بسكب  Pb(s)قطعة من ذهب لكن جزء منها  مغطى بمعدن الرصاص وجد أحمد 

صيغته اإلحصائية          على الجزء المغطى فالحظوا تشكل محلول كلور الرصاص aq( ( -Cl+ +H)(كمية من حمض كلور الماء

)aq( 2PbCl 1كما تبينه الوثيقة وانطالق غاز  

 

 الغاز المنطلق و كيف يتم الكشف عنهسم  -1

  أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الرصاص  -2

 بين محلول حمضأكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل بالصيغة الشاردية  -3

 كلور الماء و معدن الرصاص مع ذكر الحالة الفيزيائية

 

 

كما هو موضح في من أجل استعادة معدن الرصاص قام أحمد بتجربة التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الرصاص  -4

 عند المهبط و ترسب معدن المصعد حيث الحظ انطالق غاز عند   2الوثيقة

  الغاز المنطلق عند المصعد و المعدن المترسب عند المهبط سم  -أ

 bو   aنصفية عند المسريين عبر عن هذه المالحظات بمعادالت  -ب

 استنتج المعادلة اإلجمالية للتحليل الكهربائي البسيط   -ت
 

 

 

 ن(7) التمرين الثاني
A- لدينا قطعة خشب (B)  معلقة بواسطة خيطf   كتلتهاm=500g   3كما تبينه الوثيقةفي حالة توازن  

 ما هي القوى المؤثرة على قطعة الخشب  -1

 ثم مثلها   g=10N/Kgثقل هذه القطعة إذا علمت أن أحسب  -2

 استنتج قيمة القوة الثانية ثم مثلها  -3

 أذكر شرطي توازن هذه القطعة الخشبية  -4

 cm               2N           1يعطى سلم الرسم 

 

 

B-  نقرب قضيبا زجاجيا(V)  مدلوكا من كرية بيلسان(S)   4حتى التالمس كما تبينه الوثيقة  

  (V)ما هي شحنة القضيب الزجاجي  -1

 صف ماذا يحدث للكرية مع التفسير  -2

 هي طرق التكهرب في التجربة  ما -3

 و قوة التكهرب الذي يطبقها القضيب الزجاجي  P=2Nعلمت أن ثقل هذه الكرية هي  إذا -4

 =N2.5Tوقوة شد الخيط هي  1.5NV/SF=على الكرية هي 

            N                1           1cmمثل هذه القوى بيانيا باستعمال سلم رسم  -أ

 برهن أن الكرية في حالة توازن بواسطة محصلة قوتين  -ب

2من  1اقلب الصفحة   
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 ن(08:) الجزء الثاني

 ن(08) الوضعية اإلدماجية :

 قاموا بالتوصيالت الكهربائية لبعض األجهزة فصادفوا عدة مشاكلو اضطرت لالنتقال إليه حيث اشترت عائلة عمر منزال جديدا 

 (-5 -) الوثيقةالنظامي للمنزل موضح في  لمخططا

 

  بصدمة كهربائية أصيبعمر للغسالة  دفع  أثناء المشكلة األولى

  عندما أراد األب تغيير المصباح أصيب أيضا بصدمة كهربائية المشكلة الثانية 

 مصلح الغسالة . إلى أخذها( فاضطر 3CaCOبسبب ترسب الكلس فيه  )صرف المياه مسدود   أنبوب المشكلة الثالثة 

 

 الحلول المناسبة لتفاديها  إعطاء( مع 2و المشكلة  1حدد في الجدول التالي  األسباب المحتملة للحوادث الكهربائية )المشكلة   -01

 الحلول السبب  المشاكل 

   المشكلة األولى 

   المشكلة الثانية 

كيف يتم إصالح المشكلة الثالثة في أنابيب صرف المياه المتصلة بالغسالة ؟برر إجابتك بمعادلة كيميائية بالصيغة  -02

 الشاردية ؟ 
استنتج قيمة القوة التي تطبقها  50NO/MF= علمت أن شدة القوة التي يطبقها عمر على الغسالة أثناء دفعها هي  إذا -03

 25N            cm1        ممثال برسم القوتين بسلم رسم M/OF الغسالة على عمر
أعد رسم المخطط الكهربائي مع إجراء التعديالت و اإلضافات الالزمة لحماية األجهزة و األشخاص من خطر   -04

 التكهرب    

 

 5الوثيقة 

 

 

 

 

 

.2من 2بالتوفيق للجميع    

 غسالة كهربائية 
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