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الودة :ساعت وًصف

الجسء االولً 12( :قطت)
التوريي االولً 00(:قاط)
نركب التجييز المبين في الوثيقة ( )1الذي يسمح بسكب قطرات من حمض كمور الماء عمى مسحوق كربونات الكالسيوم
) (CaCO3فنتج محمول شاردي و غاز يعكر ماء الجير.

 -1أكتب بالصيغة الشاردية ل ـ ـ ـ ـ ـ:
أ -لكربونات الكالسيوم

ب -محمول حمض كمور الماء.

 -2سمي الغاز المنطمق واكتب صيغتو الكيميائية ثم طريقة الكشف عنو؟
 -3أكتب المعادلة الكيميائية اإلجمالية ليذا التفاعل بالصيغتين:
أ -الشاردية.

ب -الجزئية .

الوثيقة ()1

 -4سم المحمول الشاردي الناتج عن ىذا التفاعل؟

التوريي الثاًيً 00(:قاط)
المنحنى البياني المرفق في الوثيقة ( )2يمثل مخطط السرعة لجممة الميكانيكية ) (Sعمى خط مستقيم ،أنطالقا
من النقطة ) (Aفي المحظة ) (t=0sوصوال الى النقطة )(B
 -1استنتج من مخطط السرعة مراحل حركة ىذه الجممة الميكانيكية
و المجال الزمني لكل مرحمة؟

 -2بين مرحمة او المراحل التي تتأثرت فييا الجممة الميكانيكية بقوة.
 -3ما ىو اتجاه القوة المؤثرة بالنسبة لجية الحركة مع التعميل ؟

 -4حدد من المخطط السرعة قيمة السرعة لمجممة الميكانيكية في
المحظات التالية :

) (2s , 0s, 6s , 3s
 نفرض أن الجممة الميكانيكية ) (Sعبارة عن دراجة نارية.

 مثل القوى المؤثرة عمى عجالت الدراجة النارية في المرحمة االخيرة؟

صفحة  1من 2

الوثيقة ()2

من اعداد االستاذ :والدقدور احمد

الجسء الثاًيً 08( :قطت)
الوضعية اإلمداجيية:
اثناء دخول احمد المنزل من عممو متعبا ,وجد امو تشتكي من غسالة المالبس بسب اصاببتيا بصدمة كيربائية عند
مالمستيا لييكيا و كذلك انقطاع المستمر لمتيار الكيربائي في المنزل عند تشغيل الثالجة و المكيف في ان واحد .
 تمثل الوثيقة ( )3المرفقة مخطط لتركيب الكيربائي لمنزلي احمد.

بريك ماىي اسباب :
 -1أ
أ) شعور االم بالصدمة الكيربائية اثناء مالمستيا لييكل الغسالة.

ب) انقطاع التيار الكيربائي في منزل احمد.

 -2اقترح حال لكل مشكمة تعانييا االم في المنزل.

 -3اعد رسم مخطط التركيب الكيربائي السابق مبينا عميو التعديالت و االضافات التي تراىا مناسبة لحماية
الشخاص و الممتمكات من اخطار التيار الكيربائي مع تبرير كل تعديل او اضافة.

الوثيقة ()3

اًتهي – بالتىفيق
صفحة  2من 2

من اعداد االستاذ :والدقدور احمد

