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الودة :ساعت وًصف

اختبار في هادة :العلىم الفيسيائيت والتكٌىلىجيا

الجسء االولً 12( :قطت)
التوريي االولً 00(:قاط)
 نقوم بالتحميل الكيربائي لمحمول شاردي ,فنتج عن ىذا التحميل غازين كما ىو مبين في الوثيقة -1-
 -1سم الغازين المنطمقين عند المسريين ثم بين كيفية الكشف عنيما؟
 -2استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية ليذا المحمول ثم اذكر اسمو؟
 -3سم كل من المسرى ( )Aو المسرى (. )B

 -4اكتب معادلة التفاعل الكميائي حاصمة عند كل مسرى؟
 -5اكتب المعادلة االجمالية ليذا التحميل الكيربائي؟

 ناخذ عينة قميمة من المحمول السابق في بيشر ونضع بداخمو صفيحة من النحاس) (Cuثم صفيحة من الزنك).(Zn
أ) صف ماذا يحدث في كل تجربة.

ب) اكتب معادلة التفاعل الكميائية لصفيحة الزنك مع المحمول السابق بالصيغة الشاردية.

التوريي الثاًيً 00(:قاط)
 اراد سمير رفع صندوق فاستعمل بكرة و حبل عديم االمتطاط كما ىو موضح في الوثيقة, -2-عمما ان الصندوق
يؤثر عمى الخيط يقوة قدرىا .800N
 -1اذكر القوى المؤثرة عمى الجسم ) (Sمع الترميز استعمال المناسب؟
 -2سم القوة التي يؤثر بيا الصندوق عمى الخيط ثم مثميا باستعمال
سمم الرسم:
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 -3مثل مخطط أجسام متأثرة لمجممة الميكانيكية (الصندوق +خيط  +الرض).

)(S

 بعد رفع سمير الصندوق لمسافة معينة فجأة انقطع الحبل و سقط الصندوق.
 اذكر القوى المؤثرة عمى الصندوق ) (Sأثناء سقوطو ثم مثميا.

 أي مخطط سرعة يوافق حركة الصندوق ( )Sمن َبين المخططين ( )aو(.)bعمل اجابتك ؟

صفحة  1من 2

الىثيقت-2-

من اعداد االستاذ :والدقدور احمد

الجسء الثاًيً 00( :قطت)
الوضعية اإلدماجية:
في يوم من أيام الشتاء البارد و الممطرة كان احمد متوجيا الى عمل بسيارة نفعية ذات الدفع األمامي عمى طريق معبد
وفجأة فقد احمد السيطرة عمييا بسبب انزالق عجالت السيارة ،ومن حسن حظو دخمت السيارة في طريق ترابي وتوقفت ،
لكنو تعذر عميو الخروج من الطريق الترابي رغم أن العجمتين األماميتين تدوران .

 )1قدم تفسير عممي صحيح لـ ـ ـ ــ:

أ) األسباب التي أدت إلى انزالق السيارة ؟

ب) السبب الذي أدى إلى إعاقة تقدم السيارة في الطريق الترابي ؟
 )2قدم حموال تراه مناسبا ليتمكن احمد من اخراج السيارة من الجزء الترابي بدون جرىا أو رفعيا .

 )3نمذج القوى المؤثرة عمى احدى العجالت المحركة لحظة محاولة السيارة الخروج من الجزء الترابي.

اًتهي – بالتىفيق
صفحة  2من 2

من اعداد االستاذ :والدقدور احمد

