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اهتحاى شهادة التعلين الوتىسط (هىضىع هقترح رقن )-2-

الودة :ساعت وًصف

اختبار في هادة :العلىم الفيسيائيت والتكٌىلىجيا

الجسء االولً 12( :قطت)
التوريي االولً 00(:قاط)
 نضع صفيحة من معدن الزنك ) (Znفي انبوب اختبار ثم نسكب عميو كمية مناسبة من حمض كمور الماء فينطمق غاز
و يتشكل جسم جديد عن ىذا التفاعل انظر الىثيقت.-1-

 -1اكتب الصيغة الجزيئية و الشاردية لحمض كمور الماء؟

 -2سم ثم اكتب صيغتو الكيميائية الغاز المنطمق ,وبين كيفية الكشف عنو؟
 -3اكتب المعادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووزنيا وذلك بالصغيتن :
أ) الصيغة الشاردية

ب) الصيغة الجزئية.

الوثيقة()1

 ناخذ عينة من انمحهول انمتشكم انسابق و نضيف نه بعض انقطرات من محهول نترات انفضة )  (Ag+ + NO3-فنتج
جسمان احدىما عمى شكل راسب ابيض.

 -1سم الجسمين الناتجين عن ىذا التفاعل الكميائي؟
 -2ماذا يدل تشكل راسب ابيض في المحمول؟.

 -3اكتب معادلة التفاعل الكميائي الحاصل بين ىذين المحمولين بالصغتين الشاردية و الجزيئية.

الوثيقة()1

التوريي الثاًيً 00(:قاط)
 نضع مصدر ضوئيا ألشعة ليزر في مكان يسمح لمشعاع الضوئي المنبعث منو بالورود عمى المرآة المستوية ()M
كما يبينو الرسم التالي(انظرالوثيقة:)-2-

 -1كيف تسمى النقطة  I؟

 -2إذا كانت قيمة الزاوية )( iىي . 333

 مثل الشعاع الضوئي المنعكس عند النقطة )(I؟
 ما ىي قيمة زاوية االنعكاس ) (r؟ برر إجابتك؟

 -3ندير المرآة ( )Mبزاوية قدرىا  233في جية دوران عقارب الساعة.
أ)

حدد قيمة الزاوية التي يدور بيا كل من الناظم و الشعاع المنعكس ،برر إجابتك.

ب) ارسم الشعاع الوارد والناظم والشعاع المنعكس بعد دوران المرآة ؟

الوثيقة()2

ث) احسب قيمة زاوية الورود الجديدة بعد بعد دوران المرآة؟

صفحة  1من 2

من اعداد االستاذ :والدقدور احمد

الجسء الثاًيً 00( :قطت)
الوضعيةاإلدماجية :
اشترت عائمة عمر مكيف ىوائي في الصيف الماضي ,لكنيم لم يستغموه بسبب مجرد توصيمو بالتغذية الكيربائية مع االجيزة
المنزلية يفصل القاطع االلي التيار الكيربائي ولم تبقي المشكمة عند ىذا الحد فقط  ,بل اشتكى اىمو كذلك من تعرضيم

لصدمة كيربائية عند فتح باب الثالجة  .

 تمثل الوثيقة()3المرفقة مخطط لتركيب الكيربائي لمنزل عائمة عمر.
بريك ماىي اسباب الحقيقية ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ:
 -1أ

أ) الصدمة الكيربائية التي يشعر بيا افراد العائمة عمر عند فتح الثالجة.
ب) سبب فصل القاطع االلي لمتيار الكيربائي عن المنزل.


 -2اقترح حموال تراىا مناسبة لمساعدة عمر وعائمة .

 -3من خالل مخطط التركيب الكيربائي لمنزل عمر و عمى ضوء مادرست :

أ)
ب)

.

الوثيقة()3

اًتهي – بالتىفيق
صفحة  2من 2

من اعداد االستاذ :والدقدور احمد

