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 نقطة)  112الجزء االول: ((

)اطنقـ 60: ((األولالتمرين  
أ�وىل هبا حملول ذا الصيغة  القارورةحتتوي قارورتني 	ىل حملولني، 

والثانية +ري مس'ل 	لهيا امس احمللول،   ةالشاردي
 1ا يف الشلك2م2ك ،نبوبني7ٔ توزيعه يف  م2ت حملول القارورة الثانية و1لتعرف 	ىل

 .01-الوثيقةمن 
اىل  ا يؤدي2م2مف J قطرات من نرتات الفضة، اضي: 01أ�نبوب

.ظهور راسب 7ٔبيض Oسود يف الضوء Mلكور الفضة
 ف^[شلك(الصودا)،  ف J هيدروYسXيد الصوديوماضي: 02أ�نبوب
 .فاحت لهيدروYسXيد احلديد الثنايئ راسب 7ٔخرض

 ؟مfلول يف القارورة أ�وىل2امس الما )1
 02و 01ا يف oنبوبني2مهـ مت الكشف عi  نيتل ا1  تنيمايه الشارد)2

 ؟القارورةهذه امس حملول  اسXتrsجو  ؟	ىل التوايل
حمللول القارورة أ�وىل يعطي +از الyسXيط التfليل الكهرwيئ )3

. ا�ٓخر معدن القصد�ر 	ىل املرسىشعريات  {رسباMلكور عند مرسى، و 
)الوثيقةنفس من  2(الشلك

 اكتب معادليت التفا	ل عند املرسيني. -7ٔ 
 الية لهذا التfليل. 2معاد� إالمج2اسXتrsج ال -ب

 )نقـاط 60( :ثانييالتمرين ال
، (o)، و�كرة (c) ، وعربةوالنصف oخر خشن لها سطح نصفه املس (L)مج� م^اكنيك^ة مكونة من طاو� 02-متثل الوثيقة

 . (s)، وجسم صلب (f)وخ^ط +ري ممتط 

a. حنرر اجلسم)s(  يف حلظة)=0s0t(  rحرك العربة تف)c( 
يف النصف oملس من  (s)�رة 	ىل العربة بعد حتر�ر اجلسمؤ م2م�ل القوى ال.1

  سطح الطاو�.
 خمطط رس	ة العربة، 03-متثل الوثيقة.2

 :من �الل هذه الوثيقة
 مين Mلك مر��؟ز وا�ال ال�دد مرا�ل رس	ة العربة  .7ٔ 

 مر�� اليت تعرضت فهيا العربة لقوة معيقة وملاذا؟2ما يه ال .ب
 2tو  1t مايه قمية الرس	ة يف ا1لحظة .ج

 ا��م�ور�ة ا��زائر�ة الديمقراطية الشعبية
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b. 3يف ا1لحظة مت حرق اخليطt  

 يه القوى املؤ�رة 	ليه؟ وما؟ (s)اجلسم  ماذا حيدث)1

  300gيه  (s)كت� اجلسم ٕاذا اكنت 7ٔحسب شدة هذه القوة )2
 g=10N/kgقمية اجلاذبية أ�رضية تعطى 

ح^ث  (s)م�ل هذه القوة املؤ�رة 	ىل اجلسم)3

  نقـاط ): 88الوضعية اإلدماجية:((

 ء من ال2²يتلهذا اجلز  هرwئيةـ خطط الشXبكة الك ـم 04-وثيقةمثل ال2 ت ، الحظ قاطن مسكن ديد 	دة ظواهر يف جزء من ب2^2ته
 ة مفrو�ة.يصاب بصدمة كـهرwئية رغ2م 7ٔن القاطعومالمسXته ال�د السلكني 7ٔثناء ¶زع ال2مصباح من غ2مده الظاهرة أ�وىل:�
 اضيل لهذه اºارة.،ي2فrـح القاطع التف02عند ¸شغيل ال2مصباح والغسال2ة وال2مك^ف الـهوايئ ال2متصل wل2م·ٔ�ذ ة:نيالظاهرة الثا�
 ينقطع التيار عن لك املزنل01عند توصيل فرن wل2م·ٔ�ذ ة:لثاثالظاهرة ال �

 ؟ل ظاهرة2ب ك2²2 سهو ما )1
 ال2مذYورة؟ ها هذه العيوب (النقائص)ـ 7ٔعط �لول تعالـج ف̂ )2
  ) مع تصحيح أ�خطاء04ا	د رس2م ال2مخـطط (الشلك)3

  ال2موجودة ف^ه مع ٕاضافة عنارص الـحم2اية الالزمة.
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يخلخليط يط  3tيف ا1لحظةيف ا1لحظة رق ا
يه اليه القوىوما؟ ؟ ((ss))جلسم 

سجلجلسمٕاذا اكنتذا اكنت القوة  تككت� ات� ا
g=10N/kgg=10N/kة
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