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  نقطة) 12(الجزء األول:

 نقاط) 6( التمرين األول:
 يستخدم غاز الكلور في صناعة المواد الكيميائية خصوصا مواد التنظيف 
 من بينها الجافيل ونظرا ألهميته، اقترح األستاذ على تالميذه البروتوكول 

 ، من اجل تحضير هذا الغاز . 1التجريبي الموضح بالوثيقة 
 شاردي.من أجل ذلك استعمل مسريان من الغرافيت ومحلول مائي 

 .الشاردية الكيميائية/ سم المحلول الشاردي ثم اكتب صيغته 1
 مع تسمية المسريين.  Cl–و   Cu+2اعد نقل المخطط مبينا عليه جهة حركة كل من  /2
 القاطعة: / نغلق3

 أ/ صف ما يحدث بجوار كل مسرى؟
 .Bالمسرى و  Aالمسرى  عندب/ اكتب المعادلة النصفية 

 اكتب المعادلة االجمالية لهذا التحليل الكهربائي. ج/
 / ينتج عن استعمال الجافيل كمنظف خصوصا مع الماء انطالق غاز الكلور وهو غاز سام 4

 لخطورته.دون التعرض  فاقترح إرشادات عند استعمال الجافيل كمنظ
 

 )ن 6( :ثانيالتمرين ال
الحدى المدن الساحلية وأثناء زيارتهم ألحد  نظمت احدى المتوسطات رحلة تربوية لفائدة التالميذ النجباء

ة وبقيت ة في الميناء فجأة تعطلت الرافعيالموانئ التجارية تابعوا عمل رافعة الحاويات الحديدية الى سفينة راس
 .2 بالشكل) معلقة في الهواء كما هو موضح Sالحاوية (

  السندات:على ضوء ما درست وباستغالل 
 )Sى الحاوية (/ اذكر القوى المؤثرة عل1
   )S/ اكتب شرطي توازن الحاوية (2
 والجاذبية  m= 1000 Kgلما ان كتلتها ع/ احسب الثقل 3

  g = 10 N/Kgاألرضية 
 الرسم:/ مثل القوى المؤثرة باستعمال سلم 4
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يستخدم غازيستخدم غاز الكsالتمرالتمرين األ
بينها الجافيلمن بينها الجافيل ونظ
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 ) في البحر ثم اندفعت Sفجأة انقطع الحبل وسقطت الحاوية (
 نحو سطح الماء طافية.

 الماء؟/ ما سبب طفو الحاوية في سطح 5
 / مثل القوى المؤثرة على الحاوية في هذه الحالة باستعمال 6

 )3الشكل (السابق. السلم 
 

  نقاط) 08( :الجزء الثاني

  الوضعية اإلدماجية:

ن بمجرد لك أكبر،مع اقتراب دخول فصل الصيف فكر االب في استبدال المكيف الهوائي بآخر استطاعته 
 المنزل.تشغيله ينفصل القاطع االلي للتيار الكهربائي عن 

دمة وتشعر بالص واحد،كما اكدت االم كذلك تكرار الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيين في آن 
 الثالجة.لمست هيكل الكهربائية كلما 

 االم./ اذكر سبب الصدمة الكهربائية التي شعرت بها 1
 المنزل.الكهربائي عن / بين سبب فصل القاطع االلي للتيار 2
 الحوادث.مة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه / ما هي اإلجراءات السليأ-3

 التعديل.ب/ اعد رسم مخطط التوصيالت الكهربائية بعد 
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خول فصل الصب دخول فصل الصيفxaة اإلدماجيةضعية اإلدماجية:amجزء الثانيالجزء الثاني
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ر الحادثة كك تكرار الحادثة كلما
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لتي شعرتئية التي شعرت بها 
الالكهربائي عنالكهربائي عن تيار 

ها لتفادي تكاتخاذها لتفادي تكرار
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