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 : 1الوضعية
السيارات الحديثة اصبحت مزودة بنظام الوسادة الهوائية لحماية السائق 

والركاب اثناء وقوع اصطدام
3NaNقبل حدوث التصادم الوسادة تحتوي على تالثي ازوت الصوديوم

وغاز  Naالصوديومبعد التصادم يتفكك تالتي ازوت الصوديوم لينتج كل من 
 الذي يؤدي الى انتفاخ الوسادة. 2Nاالزوت 

 سم المتفاعالت والنواتج..1
 اكتب معادلة التفاعل ووازنها..2
ماهي النصائح التي تقدمها  لمستعملي الطرقات؟.3

 
:2الوضعية 

 
ساعة كل  يشغلها بمقدار 400wلدى الفالح عمر مضخة يستعملها لضخ المياه من بئر استطاعة تحويلها للطاقة 

 بعد مرور مدة الحظ ان الخزان اصبح ال يمتلىء خالل ساعة ولكن الخزان,  يوم ليمال بها
متل الحصيلة الطاقوية للمضخة بين لحضتين االولى قبل تشغيلها والثانية بعد تشغيلها..1
التحويل, الزمن).ماهي العالقة التي تربط بين المقادير التالث(الطاقة,المحولة,استطاعة .2
 في رايك ما سبب تناقص مردود المضخة(عدم امتالء الخزان خالل ساعة).3

    
 : 3الوضعية 

لعداد قد االمكتوبة على فاتورة PMDحدث انقطاع مفاجيء للتيار الكهربائي, علما ان  في عرس احد العائالت
.6KWhسجلت عليها القيمة 

. PMDماذا  نقصد بكلمة .1

.التيار الكهربائي فسر سبب انقطاع.2
 ءالكهربا يما هي النصائح التي تقدمها لمستهلك.3
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 االجابة النموذجية
  ن6 :1الوضعية

يسم المتفاعالت والنواتج. .1
)NaN3)1النتفاعالت: تالثي ازوت الصوديوم

)N2)1وغاز االزوت  Naالنواتج: الصوديوم

يكتب معادلة التفاعل ويوازنها..2
                         Na2+2N3       KK     3NaN2)2(

لمستعملي الطرقات.  يقدم النصائح.3
         )1(                                    تجنب السرعة

 )1(                                احترام اشاات المرور
 
 ن7 :2الوضعية 

للمضخة بين لحضتين االولى قبل تشغيلها والثانية بعد تشغيلها.متل الحصيلة الطاقوية ي.1
 
 
)3( 

العالقة التي تربط بين المقادير التالث(الطاقة,المحولة,استطاعة التحويل, الزمن). يذكر.2
P=E/t )2(

 .ما سبب تناقص مردود المضخة(عدم امتالء الخزان خالل ساعة) يبدي رايه.3
 )2(  هناك ضياع في الطاقة

 ن 7: 3الوضعية 
.PMDلمة يشرح ك.1

)2( االستطاعة المتوسطة المتوفرة.
يفسر سبب انقطاع التيار الكهربائي..2

)PMD)2االجهزة المشغلة تجازت قيمتها قيمة 
ء.مستهلكي الكهربالالنصائح  يقدم .3

 )1(                         استعمال المصابيح االقتصادية.
 )1(                       االستهالك الرشيد للطاقة.

 
 

 )1(االتقان ونضافة الورقة    
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