
بية لوالية الوادي     مدي ي   االمتحان        رية التر  2022/  2021:  الدراسية السنة     التجريب 
 لشهادة التعليم المتوسط

 ساعة ونصفالزمن :                               مادة فـي                                                              
يائية  ز  والتكنولوجياالعلوم الفت 

نقطة(12) : الجزء األول  

نقاط(6) : التمرين األول  

يتات     ى فالح مسحوق كتر
لمعالجة بعض أمراض النباتات اشتر

ي دلو من  4CuSOالنحاس 
 
، ثم قام بإضافة المسحوق إىل الماء ف

يات النحاس لتحضت   ، وذلكالحديد  ي لكتر
الذي  المحلول المائ 

ي المضخة لرشه عىل النباتات.  يمكن استعماله
 
 ف

ي الدلو الحديدي، ثم بعد مدة تفاجأ بتغت     
 
ترك الفالح المحلول ف

يتات النحاس اللون األزرق لمحلول   إىل اللون األخض  الفاتح، كتر

 وتشكل طبقة حمراء عىل الجدار الداخىلي للدلو. 

ي دلو بالستيكي بدال من   
 
ي ف

 الدلو الحديدي. نصحه ابنه بتحضت  المحلول المائ 

يتات النحاس؟ لمحلول   يرجع اللون األزرق م إال  -1  إالم ( = ما )االستفهامية( +) إىل كتر

   عىل الجدار الداخىلي للدلو.  وتشكل الطبقة الحمراءاألخض  الفاتح،  من األزرق إىل فرس تغت  اللون -

يتات النحاس. ل اكتب الصيغة الشاردية -2  محلول كتر

 باستعمال بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحاصلعت   -

ز الصيغ          . الجزيئيةو  الشاردية تي 

 األخض  الفاتح الجديد؟ ما اسم المحلول -3

ي فيه؟   -
 كيف نكشف عن الشوارد التر

؟ هنصح االبن والد لماذا -4  باستعمال دلو بالستيكي

: التمرين  ي
ز
 نقاط(6) الثان

تحريك مغناطيس داخل وشيعة، أسند األستاذ إىل تلميذ    

از المهبطي  ألجل  حيث قام بوصل الوشيعة براسم االهتر 

ي المتولد 
ثم قام التلميذ بنفس ، تحديد التوتر الكهربائ 

العملية وبنفس الحركة، لكن مع وصل الوشيعة بجهاز 

 .  (الشكل المقابل) الفولطمتر
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ي توليدالمعت الظاهرةوما  -المتولد مع التعليل؟  طبيعة التيارما  -1
 
 ؟همدة ف

؟ القيمة (v6ماذا تمثل ) -2  ؟رمزهاوما هو  المقروءة عىل جهاز الفولطمتر

ي تظهر من  -3
از  لمنحت  البيائ  ل أعىل تدريجةماذا تمثل أعىل قيمة للتوتر التر عىل شاشة جهاز راسم االهتر 

 ؟رمزها؟ وما هو (تدريجة 2وهي ) المهبطي 

،  ههذ    إحدى الطريقتي   إليجادها.  استعمل -القيمة يمكن حسابها بطريقتي  

ي كل  -4
 
ات قيم التوتر يتكرر ف لهذا التوتر، ثم  (Tالدور )تدريجات، أوجد  6يظهر المنحت  أن منىح تغت 

 (. f) هتواتراستنتج 

( : ي
ز
 نقاط(8الجز الثان

 الوضعية اإلدماجية: 

ف لمراقبة  ميناء لشحن البضائععند مرور محّمد بجوار  أ (   
ّ
توق

كما هو   (، (s) )الجملة الميكانيكية حاوية بضائعرافعة تحمل 

ح 
ّ
 . الشكل المقابلبموض

ة ثقلا -1
ّ
:  (s) الحاوية حسب شد

ّ
  إذا علمت أن

 g=10N/Kgو الجاذبية األرضية    m=500Kgكتلتها    

رةاذكر  -2
ّ
ز مع  (s) الحاويةعىل  القوى المؤث مت 

المناسب لكل  التر

:  ،قّوة  ثّم أكمل الجدول التاىلي

 

 

 

       

طي  -3
 .  (s) الحاويةتوازن  اذكر شر

ل القوى -4
ّ
رة عىل  مث

ّ
م الّرسم: s) الحاويةالمؤث

ّ
 ( بأخذ سل

 

 1cm                               2500N 
 
 

ي جزء  (s) الحاويةفجأة انقطع الحبل فسقطت   ب(
ي البحر، وبقر

 
ف

ي الشكل(. 
 
   منها يطفو فوق الماء ) كما ف

رة عىل  اذكر القوى  -
ّ
ز ( s) الحاويةالمؤث مت 

  . المناسب لكل قّوة مع التر
ا  - )المقصود  تبي   فيه سبب طفو الحاوية عىل سطح الماءقدم تفست 

طي ت
ي هذ (s) الحاويةتوازن  ذكر شر

برسم تخطيطي  مدعما إجابتك، الحالة( هف 
 تمثل فيه القوى. 

 

دة هاالتجا الحامل نقطة التأثت   القوة
ّ
 الش

 ..................  ........ .. .. .. ....  ...................  .................  ............... 

 ........ . .........  ........ . .........  ..................  ...... .. .........  ................ 
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