
 جزائرية الدميقراطية الشعبيةـجمهورية الـال
 وسطة :هواري بومدين * اتزقايت *ـتم                            مديرية الرتبيــــــة لوالية مستغــــــــــامن                                

 2020/2021ة :اسيــــــة الدر ـــــــــــلسنا                                                       التــــــــــــــــجريــــــــــــــــــــــيب     ان ـــــــــــــمتحالا
 اعة و نصف الساعةـــــــــــــــــــــــــــــاملدة:س                                اختبار فـي مادة: العلوم الفيزايئية والتكنولوجيا       

 نقطة(12)الجزء األول: 
 

 نقاط( 06التمرين األول: )

 

  Bو A( باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه Zn+2+  Cl2-أجرينا تحليال كهربائيا لمحلول مائي شاردي صيغته )

 (01.الوثيقة )

 .( +Zn+2Cl2-سم المحلول الشاردي الذي صيغته ) -أ

 ..  مذا تالحظ  نغلق القاطعة -ب

 . Bوالمسرى  Aسم المسرى  -1

  ,  Zn+2Cl -عين على الرسم جهة حركة كل من   -2

 

 أكتب المعادلة الكيميائية عند كل من : -3

 Aالمسرى  -

 Bالمسرى  -

 ؟ أكتب المعادلة اإلجمالية لهذا التحليل الكهربائي -4

 

 نقاط( 06التمرين الثاني: )

 ورقية. نقربه من قصاصاتأ( نقوم بدلك أحد طرفي قضيب ايبونيت بقطعة حرير ثم 

 صف ماذا يحدث؟

 ما نوع الشحنة الكهربائية التي حملها القضيب؟

  كيف نسمي هذه الظاهرة وما نوعها؟

مغلفة  (B(،حيث الكرية )CDب( نقوم بدلكه مرة ثانية ثم نجعله يالمس الساق )

 :-2-( كما في الوثيقة CDمتعادلة كهربائيا و تالمس الساق )باأللمنيوم 

  ( في الحالتين:B) للكريهماذا يحدث 

 ما نوع الشحنة الكهربائية التي ستظهر على الكرية؟   ( معدنيCDإذا كان الساق )◄ 

  و بأي طريقة تكهربت؟ 

  ( خشبي.CDإذا كان الساق )◄

 2من  1صفحة 

حامل من 
 البالستيك
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 التــــــــــــــــجريــــــــــــــــــــــيبان ـــــــــــــمتحالاتابع اختبار مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                            

 نقاط( 08: )الجزء الثاني

 نقاط( 08الوضعية اإلدماجية :)

 )....... يومية في انجاز كثير من األشغال ال تستعمل اآلالت البسيطة )البكرة . الرافعة . الكماشة. 

وعة فوق كانت موض (s )بينما كان زميلك أنس يمشي على قارعة الطريق .رأى رافعة تحمل  جملة ميكانيكية 

 أدناه.  03 كما في الوثيقةtطاولة 

 

 وبين نوعها ؟ tوالطاولة  (s)مثل كيفيا األفعال المتبادلة بين الجملة  (1

 

                                                            : 300Kgهي  (s )إذا علمت أن كتلة الجملة الميكانيكية  (2

                                           g=10N/Kgعلما ان الجاذبية األرضية (s )احسب ثقل الجملة الميكانيكية -أ

 اذكر مميزات شعاع الثقل .-ب

 

 

 حملها بالرافعة في وضع توازن . أثناء (s)إذا اعتبرنا الجملة الميكانيكية (3

 .(s)اذكر شرطا توازن الجملة  -أ

 باستعمال السلم :  (s)مثل القوى المؤثرة على الجملة الميكانيكية -ب

  1cm                          1000N . 

 

 فجأة انقطع الخيط وسقطت الجملة(s)   كبير حوض مائيلتغوص في. 

    2000NapP=   في الماء  )s(للجملةاحسب دافعة أرخميدس علما ان الثقل الظاهري  -أ  (4

 استنتج حجم الماء المزاح ؟ -ب

 

 

 
 

 أستــــــــــاذ المادة :  بوسعيد                                                  مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
 2من  2صفحة 
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