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 ساعة و نصفالمدة:      في مادة:العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                         اختبار

 

 نقطة( 12)الجزء األول:

 نقاط( 6) :التمرين األول

 

2-(في محلول كبريتات النحاس  )Zn(صفيحة من الزنك  ناغمر   
4+SO2+Cu(  

   (- 1 -)الوثيقة اللون األزرق   ذي

 فالحظنا: 

 زوال اللون األزرق للمحلول. -

 تشكل طبقة حمراء على الصفيحة. -

 و ظهور محلول جديد عديم اللون. -

 فسر ما يلي : -1

a- .زوال اللون األزرق للمحلول 

b- .تشكل طبقة حمراء على الصفيحة  

 حصائية.ادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية ثم بالصيغة اإلعأكتب م -2

 حدد األفراد الكيميائية المتفاعلة و األفراد الكيميائية الناتجة في هذا التفاعل. -3

 ؟كيف يتم الكشف عن شوارد المحلول الناتج -4

 

 نقاط( 6) :التمرين الثاني

 

 كرية  نعلق(B) البوليستير مغلفة بورق األلمنيوم( غير مشحونة ) مصنوعة من 

  .  (- 2 -)الوثيقة  بخيط من الحرير إلى حامل عازل

 .بقطعة قماش من الحرير(V) ندلك قضيب من الزجاج 

 .دون أن يالمسها (B)من الكرية  هنقربثم 

 مع التفسير. (B)للكرية صف ما يحدث  -1

 . (V)و القضيب  (B)حدد طريقة تكهرب كال من الكرية  -2

  في هذه الحالة. (B)مثل كيفيا القوى المؤثرة على الكرية  -3
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  نستبدل الكرية(B)  بكرة معدنية(S)  100كتلتهاg  (- 3 -)الوثيقة  . 

 أحسب ثقل الكرة.  g=10N/kgباعتبار  -1

 :الكرة متوازنة  -2

a- .أذكر شرط توازن الكرة 

b- .استنتج قيمة القوة الثانية المؤثرة على الكرة 

c- :مثل القوى المؤثرة على الكرة باستعمال سلم الرسم التالي 

                                                              1N                     2cm 

 :مبينا مميزات القوى المؤثرة على الكرة أكمل الجدول التالي -3
 القوى             

 مميزاتها
 القوة الثانية:........ القوة األولى:........

   نقطة التأثير

   الحامل

   الجهة

   القيمة

 

 نقاط( 08)الجزء الثاني:

 الوضعية اإلدماجية:

 

 فأخبره التاجر بأن فيه عيبان: (- 4 -)الوثيقة األب أن يشتري سخانا كهربائيا مستعمال  أراد

 عندما نلمسه )وهو موصول بالكهرباء( نصاب بصدمة كهربائية.األول: 

 .)3CaCO (بمادة الكلس المياه فيه مسدودة أنابيبالثاني: 

 :بالنسبة للعيب األول 

 لسخان.ل ناعند لمس كهربائيةالأذكر سبب أصابتنا بالصدمة  -1

 هذا العيب )األول(؟ إصالحكيف يتم  -2

 للشبكة الكهربائية المنزلية  اكهربائي اأرسم مخطط -3

 )مصباح + مأخذ السخان( مراعيا فيه قواعد األمن الكهربائي.

 :بالنسبة للعيب الثاني 

 نزيل انسداد األنابيب؟كيف  -1

 :دعم إجابتك -2

a-  .بمعادلة تفاعل بالصيغة الشاردية 

b- باألفراد التي شاركت في التفاعل. بمعادلة تفاعل ثم 
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 2021ماي                                    متحان الفصل الثاني للسنة الرابعة متوسط   الاإلجابة النموذجية 

 

 ساعة و نصفالمدة:      مادة:العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                          فياختبار

 نقاط( 5) التمرين األول:

 (0.5×2)      ما يلي : سبب (1

 .رد النحاس الى ذرات(اشو )تحول( 2Cu+اختفاء شوارد النحاس )زوال اللون األزرق للمحلول:  -

 على الصفيحة. (Cu) ترسب ذرات معدن النحاس: الصفيحةتشكل طبقة حمراء على  -

 (01×2)  .معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية  ةباكت - (2

(Cu2++SO4
2-)(aq)     +    Zn(s)                       (Zn2++SO4

2-)(aq)     +    Cu(s)        

   اإلحصائية.  معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة ةباكت -

CuSO4 (aq)     +    Zn(s)                              ZnSO4 (aq)     +    Cu(s)        

 (0.25×4)  األفراد الكيميائية المتفاعلة و األفراد الكيميائية الناتجة في هذا التفاعل. (3

 األفراد الكيميائية الناتجة األفراد الكيميائية المتفاعلة

 2Zn+ الزنكشوارد  2Cu+ النحاس شوارد

 Cu النحاسذرات  Zn ذرات الزنك

 (0.25×4)   :الكشف عن شوارد المحلول الناتج يةكيف (4

 لون الراسب المحلول الكاشف الشـــــــــــــــــــاردة

 راسب أبيض هيدروكسيد الصوديوم 2Zn+شاردة الزنك 

2-شاردة الكبريتات 
4SO راسب أبيض كلور الباريوم 

 نقاط( 7) :التمرين الثاني

  كرية ال(B) :( 2 -الوثيقة -) 

 (0.25×4) . مع التفسير (B)صف ما يحدث للكرية و (1

 التفسيـــــــــــــــــــــــــــــــــر المالحظة

 القضيب الىتنجذب 

 حتى تالمسه

الى  وجه الكرية اآلخرااللكترونات من تنتقل 

للقضيب فتصبح شحنته سالبة الوجه المقابل 

  نة القضيب موجبةحكس شع

 )تبتعد( من تنفر  

 القضيب

 فتصبح القضيبالى  الكريةااللكترونات من تنتقل 

 موجبةال الشحنتة  لهما نفس

 (3×0.25) : (V)و القضيب  (B)طريقة تكهرب كال من الكرية  (2

 باللمس.  ثم بالتأثير: تكهرب  (B)الكرية  -

 دلك.بال: تكهرب  (V)القضيب  -

 (0.25×3) .في هذه الحالة كيفيا (B)ل القوى المؤثرة على الكرية يمثت (3

 (- 2 -الوثيقة )على الشكل : 
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 معدنية الكرة ال(S)   (- 3 -)الوثيقة  . 

 (0.25×3)   ب ثقل الكرة.احس  (1

 

 

 

 الكرة متوازنة : (2

a- .(0.25×2) شرط توازن الكرة 

   P+T=0يساوي الشعاع المعدوم  (S)المجموع الشعاعي للقوتين المؤثرتين على الكرة  -

 لهما نفس الحامل. -

 

b- ج قيمة القوة الثانية المؤثرة على الكرةااستنت T. (1×0.25) 

      P+T=0      الكرة متوازنة :

      =1N T=Pه :             و من

 

c- ل القوى المؤثرة على الكرة باستعمال سلم الرسم التالي:يمثت 

 (0.25×2) حساب طول الشعاع: -

 Xالقوتان متساويتان في القيمة إذن للشعاعين الممثلين لهما نفس الطول : 

                                                                                         

             

                                                                       

 (0.25×2):   (- 3 -)الوثيقة تمثيل الشعاعين على الشكل  -

 

 

 

 

 (0.25×8) مميزات القوى المؤثرة على الكرة: ال الجدول التالي أكم (3
 القوى             

 مميزاتها
 :........القوة الثانية ........القوة األولى:

 مركز ثقل الكرة نقطة التأثير
نقطة تالمس الخيط 

 مع الكرة

 الشاقول الشاقول الحامل

 نحو األعلى نحو مركز األرض الجهة

 1N 1N القيمة

 

 

P=m×g                            

P=0.1×10 

P=1N 

 

 التحويل:

100g=0.1Kg 

X=
1×2

1
 X=2cm 

2cm 

X 

1N 

1N 
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 نقاط( 8)الوضعية اإلدماجية:

 :بالنسبة للعيب األول 

 (0.5×2) :عند لمسنا للسخان كهربائيةسبب أصابتنا بالصدمة ال (1

 الطور يالمس الهيكل في مكان غير معزول.سلك  -

 .عدم وجود التوصيل األرضي -

 .(0.5×2) :إصالح هذا العيب )األول( يةكيف (2

 عزل سلك الطور عن الهيكل و تغليفه. -

 .تركيب التوصيل األرضي -

 .(0.25×8) :  (- 5 -)الوثيقة ائيرسم مخططا كهرب (3

 

 

 

 

 

 

 :بالنسبة للعيب الثاني 

 (0.5×1) :انسداد األنابيب ةلية إزاكيف (1

 حمض كلور الماء)روح الملح(.تسكب في األنابيب  -

 :معادلتا التفاعل (2

a-   (1.5×1) :تفاعل بالصيغة الشارديةالمعادلة 

2(H++Cl-)(aq) + CaCO3(s)              CO2(g) + H2O(L) + (Ca2++2Cl-)(aq) 

 

b-  (1.5×1) :باألفراد التي شاركت في التفاعل تفاعلالمعادلة 

 

2H+
 (aq) + CaCO3(s)                      CO2(g) + H2O(L) +Ca2+

 (aq) 

 

 (0.5×1) الحالة الفيزيائية: -
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