
    

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 23/03/2022التاريخ:                                                         مستغانم -متوسطة محمد الجبلي  

          2022مارس: دورة                                                                   متوسطالرابعة المستوى:   

 ونصف  ساعة: مدةلا                                        اوجينولكتلوا فيزيائيةلا علوملا: مادة في إختبار 

   (ن12) الجزء الثاني:

   (ن70)ول:التمرين األ

فالمرةسن  الققيةة  (2Cl)جةل الصوةوع  اةا  ةس  أ( تجربةة عررفةةة ةةل  اةك الايميةستع ت ةنرمل عة  1تمثل الوثيقة)-

 فذلك بوضع المصسليل المسئية الشسرنية ةل ف ست النجربة .

 ز  ؟عسذا نقود بسلمصاوع الشسرني فبمسذا ينمي  -1

  ( .1ا ط إسك النجربة المصققة ةل الوثيقة)-2

 ( فا نمسنا  اا عسنرست:1ع  خالع الوثيقة)-4

 سك المصاوع الشسرني الم نرمل ةل النجربة عع كنسبة صيغنه الشسرنية. -أ

 ؟ ا ل الم نرمل  عس هو لو  المصاوع الشسرني-ب

 عع فصف عس يصدث بجوار كل ع رى .(  B( ف)Aسك الم ريي  ) -ج

 . أكنب المرسنلة اإلجمسلية لهذه الرمايةثك .ل ع رى بمرسنالت كيميسئية نوفية يصدث بجوار ك   عس   ر ب   -ن

 عثسلي  (.ا ط  اذكر  اسنرمسالت هذه الرماية ) -5

   (ن50):الثانيالتمرين 

 (B1(، )B2 ) لة  حعلقتاا م ةنط ااي  ن ياا م ار اار م ناا  ل م   اقااب ةنحاا  طلت اارةت م كرتاا م حوااان ت م ةوااا    اا

  طلت ل ت م :

 حوان   حم  (A)ة  تعح ل قف   ةال ت كي،  قرب قض ة  (:1التجربة)

 فت  ذب (2B)حوان   حم طلكرة  (C)فتةتعد ن ه ،نقض ة  آنر ( 1B)طلكرة 

   (2الوثيقة )إل ه  

    طلحوانم  قةل تقر ب طلقض ب)1B(طلكرة نلى  (f)طلحؤثرة حم يرف طلن ية حثل ك ف    طلقن  -1

 .(C)ن (A)اّدد وا   طلقض ة م  -2

 طلكرت م طلحوان ت م نطلحعلقت م  ة لقرب حم ةعضنح     ضع(:2التجربة) 

 (  ة ةب طلت ث ر طلحتة دل ة  نح   3طلنث ق )في  فتأنذطم طلنضع طلححثل 

 طلح ك   ك  م طلحتة دل م ة م طلكرت م  حثل طلفعل م أند طلر م ن أني  ص حةدأ طلفعل م طلحتة دل م ثم -

                                              ؟ك ف ت حى طلكرت م ف    ئ   في هذه طلا ل  -ب

 -1/2-طلصفا  

 

 

(2الوثيقة)  

 

(3الوثيقة)  

(1الوثيقة)  
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   (ن08) الجزء الثاني:

 الوضعية اإلدماجيةّ:

قسئل  وي  اا عصاوع كبرينست الصديد الثةل حوة تجريبية قسم يسسر بغمر صفيصة ع  الزنك ناخل بيشر يصن

ذف الاو  األخضر ع ثك فضع كأس بيشر ةوق عوقد كهربسئل )عقسفعة ت خي ( ع  أجل ت ريع النصوع الايميسئل 

  (.3الصسصل.الوثيقة)

 عسذا يرون الاو  األخضر ةل المصاوع ؟  إلا -1

 أكنب الويغة الشسرنية لامصاوع الم نرمل . -2

 عصد نا طريقة صف عسذا يصدث ةل النجربة برد عدة  عقية  -3

 ةران الايميسئية المنواجدة ةل المصاوع القستج تجريبيس.الاشف    األ 

 . (شسرنيةال الويغة ) بمرسنلة كيميسئية ب ر    النفس ل الصسنث - 

 كنبت  اا الهيالخالع النجريب لفت اننبسه يسسرعراوعست  -4

 المردنل لاموقد فكذلك شرر بودعة كهربسئية  قد عالع ة  

 هيااه.

 .5Aف 220Vبي  ليسسر عرقا الداللة  -أ

 بسلودعة الاهربسئية .عسهل األسبسب الصقيقة فرات شرور يسسر  -ب

  .اقنرح حاوع ع  أجل تجقب خطر الودعة الاهربسئية ع نقبال -ج       

 

 يرطا:   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 ...بسلنوةيق  نورالدي   -ع  إ دان أسستذة المسنة: هقوس ع/ب

 -2/2-الوفصة

 الصوديوم الكبريتات الزنك الحديد الثنائي األلمنيوم  الشاردة 

 3Al +2Fe +2Zn -24SO +Na+ ارمزه

 

(4الوثيقة)  

ئياكهربمأخذ   

محلول كبريتات 

 الحديد الثنائي

Zn صفيحة معدن الزنك 

 مقاومة تسخين
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