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  : في الفيزياءالمتوسطأساتذة عة مجمو
physiquecem/groups/com.facebook.www://https/  

  
  

  :استبيان المجموعة
  04التحليل الكهربائي البسيط  + 19.التفاعالت الكيميائية في المحاليل الشاردية: التمرين األول
التكهرب والنواقل  + 12.االحتكاك والقوة والحالة الحركية لجملة ميكانيكية: التمرين الثاني

  .04والعوازل 
   .05الميكانيك  + 16األمن الكهربائي : الوضعية اإلدماجية

  
  
  

  
  

  :ائيات الدورات السابقةإحص
  

  التمرين الثالث  التمرين الثاني  التمرين األول  
. التحلیل الكھربائي البسیط  2014

CuCl2 
التوتر والتیار الكھربائیان 

  .المتناوبان
  االحتكاك المقاوم+ شعاع الثقل 

 .التحلیل الكھربائي البسیط  2013
ZnCl2  

عالقة + تمثیل شعاع القوة 
  القوة بالسرعة

+ المنصھرة : ن الكھربائياألم
  .األرضي

 .التحلیل الكھربائي البسیط  2012
SnCl2  

عالقة + مخطط السرعة 
  .القوة بالسرعة

المأخذ + دور القاطعة : األمن الكھربائي
  .المنصھرة+ األرضي 

تفاعل معدن مع شاردة   2011
  معدنیة

تمثیل + طرق التكھرب 
  .القوى

  .االحتكاك المحرك

مع شاردة تفاعل معدن   2010
  معدنیة

عالقة + مخطط السرعة 
  .القوة بالسرعة

  االحتكاك المقاوم+ المأخذ األرضي 

تفاعل حمض كلور الماء مع   2009
  الحديد

عالقة + تمثیل شعاع الثقل 
  .القوة بالسرعة

تفاعل حمض كلور + المأخذ األرضي 
  .الماء مع الكلس

قة عال+ مخطط السرعة   التحلیل الكھربائي البسیط  2008
  .القوة بالسرعة

+ القاطعة + القاطع التفاضلي 
  األرضي

تفاعل حمض كلور الماء مع   2007
  الكلس

  االحتكاك المحرك  قانوني االنعكاس
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  2015م .ت.ش

  01: الموضوع

+−اردتین يتكون جسم شاردي من الش :التمرين األول ClSn .2:  
  .       ّ سـم كل من الشاردتین-1
   ما اسمه؟– أكتب الصیغة الشاردية للجسم -2
   نضع المحلول المائي لھذا الجسم في وعاء تحلیل كھربائي مسرياه-3

  : من البالتین ثم نحقق التركیب الموضح   
  .ّ عند غلق القاطعة ھل يتوھج المصباح؟ علل-أ
  طبیعة التیار الكھربائي في المحلول الشاردي؟ ما - ب
   أكتب معادلة التفاعل الكیمیائي الحاصل عند كل من -4

  .    المصعد والمھبط، ثم أكتب المعادلة الكیمیائیة اإلجمالیة الحادثة
  

   موضوعة على سطح أفقي(S)جملة میكانیكیة صلبة  :التمرين الثاني
  :2 في الوثیقة  كما ھو مبین

  .(S)ل بشعاع كل القوى المؤثرة على الجلة ّمث -1
  . على السطح األفقي بحركة انسحابیة مستقیمة(S) تنزلق الجملة -2

  :3 مخطط السرعة كما ھو موضح في البیان
  .t3 و 0صف حركة الجملة بین   - أ
   خاضعة لقوة؟(S)في أي مرحلة تكون الجملة   -  ب

  .ّعین جھة القوة في كل مرحلة
  

  :الوضعیة اإلدماجیة
كیبات الكھربائیة رمت العائلة ببعض التوسعات في المنزل، حیث تم تھیئة مطبخ جديد، ومن أجل تجھیز التقا

  :للمطبخ قام األخ األكبر بإنجاز المخطط الموضح في الشكل
  ؟N و  Ph ماذا تمثل الرموز -1
   ما ھي قواعد األمن الكھربائي غیر المطبق في ھذا المخطط؟ وماذا ينجم عن ذلك؟-2
   أعد رسم المخطط مع-3

  . الالزمة. إضافة قواعد األمن الكھربائي

   حاسي بحبح–متوسطة الشهيد القيزي بن زيان 
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  02: الموضوع

 الماء ر وصببنا علیه قطرات من حمض كلوZnأحضرنا أنبوب اختبار ووضعنا فیه معدن الزنك  :التمرين األول
( )−+ ClH   .فالحظنا حدوث فوران..

  ف عنه؟ كیف نكش-واكتب صیغته الكیمیائیة. ّسـم الغاز المنطلق -1
 .أكتب معادلة التفاعل بالصیغة الشاردية والصیغة الجزيئیة -2
نرشح المحلول الناتج من تفاعل معدن الزنك مع حمض كلور الماء ونصب علیه محلول الصودا  -3

( )−+ OHNa   .فینتج راسب أبیض.
   على ماذا يدل الراسب األبیض؟-أ
  . اكتب معادلة التفاعل بالصیغة الشاردية-ب
  .ّ سم األنواع الكیمیائیة الناتجة-ج

  

   :الوضعیة اإلدماجیة
قال له عبد ففي طريق ثلجي و عاصف أوقف فؤاد شاحنته بغیة ربط الحمولة جیدا لكي ال تسقط من الشاحنة 

  .لقد أبقیتنا ھنا: الرحیم الذي كان مرافقا له
  ماذا تقصد ؟: فؤاد

  .قالع الشاحنة بعد توقفھا في ھذا الطريق أمر سھلأتظن أن إ: عبد الرحیم
  .حسب رأيك ما الذي دفع عبد الرحیم بالرد على صديقه بھذه الطريقة  .1
  ّبماذا ينصح عبد الرحیم صديقه فؤاد للخروج من ھذا المأزق ؟ فسر ؟ .2
 .دفع ّمثل القوى المؤثرة على إحدى عجالت الشاحنة عند اإلقالع إذا علمت أن الشاحنة رباعیة ال .3

  

 ABC:  المتكون من الجزئینABCD لینزلق على المسار  A من النقطة Sنحرر جسما صلبا  :التمرين الثاني
  .01 خشن، الشكل CDأملس تماما، 

   حدد مراحلS اعتمادا على مخطط سرعة الجسم -1
  .   الحركة

   في كل S أذكر القوى المؤثرة على الجسم -2
  .ً    مرحلة ومثلھا كیفیا

   وكذاB بالنقطة Sوجد سرعة مرور الجسم  أ-3
  .CD    مدة حركته على الجزء 

   حاسي بحبح–متوسطة الشهيد القيزي بن زيان 
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  03: الموضوع

  . القصدير-4 الحديد -3 الزنك -2.  األلمنیوم-1: نضع بأربعة أنابیب اختبار المواد التالیة :التمرين األول
  .وث فوران وصعود غاز في كل منھانضیف لكل منھا كمیة من حمض كلور الماء، فنالحظ حد

  ما ھو الغاز المنطلق؟ وكیف يتم الكشف عنه؟ -1
 قطرات من A، نضیف إلى القسم B و Aنقسم المحلول الناتج في أحد األنابیب السابقة إلى قسمین  -2

 .نترات الفضة فیتشكل راسب أبیض، ما ھو الفرد الكیمیائي المقصود؟ اكتب صیغته الشاردية
رات من محلول الصودا فیتشكل راسب أخضر، ما اسم الشاردة المسببة لذلك؟ اكتب  قطBنضیف للقسم  -3

 .استنتج المحلول الناتج المقصود بالدراسة. صیغتھا
 ّإذا كان ھذا التفاعل تم مع معدن الحديد، اكتب معادلة التفاعل اإلجمالیة بالصیغة الشاردية مع موازنتھا -4
  ي عملیة التفاعل الكیمیائي؟ما ھو الفرد الكیمیائي الذي لم يشارك ف -5

فلوحظ ) وھي دقائق موجبة(αعلى قذف صفیحة من الذھب بدقائق ) روذر فورد(قامت تجربة  :التمرين الثاني
  .یل منھا وانحراف بعضھا وارتداد القلαمرور معظم الدقائق 

   ماذا تستنتج من ھذه التجربة؟-1
  ؟ ولماذا ارتدت القلیل منھا؟ وكیف انحرف بعضھا؟α  لماذا مرت  معظم الدقائق-2
  ).بیانات) (فوردروذر(ن ھذه التجربة وحسب ما قال  مثل نموذج للذرة انطالقا م-3
  .p و eشحنة ؟ ما ھي ت ما ھو دور النیترونا-4
   لماذا الذرة متعادلة كھربائیا؟-5
  اإللكترونات أم البروتونات؟) كسب/فقد( ھل الذرة لھا قابلیة -6
  

 باستعمال جھاز T و B و Aأراد سلیم أن يكشف عن الطور في مأخذ كھربائي أطرافه  :الوضعیة اإلدماجیة
 T و A والتوتر بین الطرفین 230V يساوي B و Aالتوتر بین الطرفین : متعدد القیاسات فوجد النتائج التالیة

  .0Vيساوي 
  ؟T و A ما ھو التوتر بین الطرفین - 2لطور أم الحیادي؟   يوافق اA الطرف -1

الحظت ربة البیت أنه عند تشغیل الغسالة الكھربائیة . تم توصیل منزل حديث البناء بشبكة التغذية الكھربائیة
  .ولمسھا تشعر بصدمة كھربائیة

   برأيك ما ھي األسباب المحتملة لتعرض األم للصدمة الكھربائیة؟-2
 خطط التركیب الكھربائي للغسالة، كیف يمكنك معالجة ھذا التركیب لتضمن سالمة المستعمل؟ بالنظر لم-3

  
  

   حاسي بحبح–متوسطة الشهيد القيزي بن زيان 
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نغمر صفیحة من الزنك في وعاء يحتوي على محلول كبريتات النحاس ثم ننتظر مدة زمنیة  :التمرين األول
ون األزرق تدريجیا في المحلول وتشكل طبقة حمراء على سطح قطعة الزنك المغمورة في فنالحظ اختفاء الل

  .المحلول
  . أكتب الصیغة الشاردية لمحلول كبريتات النحاس-1
   كیف نكشف عن األفراد الكیمیائیة الموجودة في المحلول؟-2
   ما سبب ظھور اللون األزرق في المحلول؟-3
   من المحلول؟ما سبب اختفاء اللون األزرق-4
  ھو المعدن المترسب على صفیحة الزنك؟  ما-5
  . اكتب معادلة التفاعل الكیمیائي بالصیغ الشاردية والجزيئیة والمختزلة-6
  : نرشح المحلول الناتج ونضیف له قطرات من محلول الصودا فنالحظ تشكل راسب أبیض ومحلول جديد-7
  نه؟ھو الفرد الكیمیائي الذي تم الكشف ع  ما-   أ
  .)الراسب األبیض والمحلول(ّ سم الجسمین الناتجین -   ب
  . أكتب معادلة التفاعل الكیمیائي بین المحلولین بالصیغتین الشاردية والجزيئیة-   ج

  

و في الطريق يتوقف قلیال عند ,  لیال بدراجته من البیت إلى العملينتقل السید أحمد :التمرين الثاني
  .دكان أخیه لتحیته

 : أحمد مخطط السرعة لحركة السیدانطالقا منأ ـ  •
  .                                                                                       حدد مختلف مراحل الحركة-1
    ما ھي المدة الزمنیة التي يستغرقھا للوصول إلى العمل؟                                                     -2
  ر فیھا الدراجة بقوى؟و ما جھتھا؟                                                     ما ھي المراحل التي تتأث-3

,                                                                                                                    أمامي و خلفي : ب ـ تحتوي الدراجة على مصباحین •
  جھاز المسؤول عن إضاءة المصباحین؟ ما ھو ال-1
   ما ھو مبدأ عمله، وما ھي مكوناته الرئیسیة؟-2
   ما نوع التیار الذي ينتجه ھذا الجھاز؟-3

في آن واحد  فرن كھربائي وغسالة وسخان الماء   بتشغیلالمنزل ربة  قامتعندما   :الوضعیة اإلدماجیة
  :ت انقطاع التیار الكھربائيالحظ

  فسر لماذا انقطع التیار الكھربائي ؟-1
    الكھربائيون خاضع لقواعد األمناألجھزة في آن واحد ثم اعد رسم المخطط بحیث يككل اقترح حال لتشغیل -2
         .متى يحدث انقطاع التیار الكھربائي رغم استعمال جھاز واحد؟ علل -3
  
  

   حاسي بحبح–متوسطة الشهيد القيزي بن زيان 
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  : كما في الشكلBّ على حامل عازل ونعلق نواسا مالمسا للنھاية ABنضع قضیبا معدنیا  :مرين الثانيالت
  . بواسطة مسكرة بالستیكیة مكھربة فیبتعد النواس كما ھو موضحAنلمس النھاية 

   ما نوع شحنة المسطرة البالستیكیة؟-1
  .ّ فسر سبب ابتعاد النواس-2
  ني؟ ولماذا؟ كیف نسمي عندئذ القضیب المعد-3
  : استبدلنا القضیب المعدني بآخر زجاجي فلم يتحرك النواس-4

      كیف نسمي القضیب الزجاجي؟ ولماذا؟
  

A B 

  جزء من تركیب كھربائي منزلي ) 4(يمثل الشكل  :الوضعیة اإلدماجیة
  .منیة  في الرسم توجد عدة أخطاء أو توصیل غیر مطابق للشروط األ-1
  . أذكر األخطاء الواردة في التركیب -
 فالحظ انقطاع التیار الكھربائي عنه رغم بقاء P= 5500wفرن كھربائي استطاعته 3  أوصل صاحب المنزل بالمأخذ-2

   برأيك ما السبب في انقطاع التیار الكھربائي ؟ وما ھو الحل الذي تقترحه لھذه المشكلة ؟ - .المصابیح مشتعلة 
  
  

) قصد تحضیر غاز الكلور قمنا بالتحلیل الكھربائي البسیط لمحلول كلور الحديد الثالثي  :التمرين األول )−+ ClFe 3.3  
  .01 وثیقة –رياه من الفحم باستعمال وعاء تحلیل كھربائي مس

  .2 و 1 سم المسريین -1
   عند غلق القاطعة صف ماذا يحدث عند كل مسرى-2

  .ّ   وعبر عنه بمعادلة كیمیائیة
  . أكتب المعادلة الكیمیائیة اإلجمالیة-3
) ريتات الحديد الثنائيبعاء يحتوي على محلول كوفي  Zn نغمر صفیحة من الزنك * )−+ 2

4
2 .SOFe 02 وثیقة.  

  . صف ماذا يحدث في ھذه التجربة-1
  . أكتب المعادلة الكیمیائیة الحادثة بالصیغة الشاردية ثم بالصیغة المختزلة-2
) نضیف قطرات من محلول ھیدروكسید الصوديوم * )−+ OHNa   إلى محلول.

  . كبريتات الحديد الثنائي فینتج جسمان أحدھما راسب أخضر فاتح
   ھو الفرد الكیمیائي الذي تم الكشف عنه؟ ما-1
  . سم األفراد الكیمیائیة الناتجة واكتب معادلة التفاعل الكیمیائي بین المحلولین الصیغ الشاردية-2
  

( )−+ 2
4

2 .SOFe 

   حاسي بحبح–شهيد القيزي بن زيان متوسطة ال
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  وارد الھیدروجین ، و شوارد الكبريتات    إن محلول حمض الكبريتیك محلول شاردي مكون من ش :التمرين األول
  نسكب ھذا الحمض على قطعة حديد ، فیحدث فوران و غاز يتصاعد

  و في نھاية التفاعل نرشح المحلول الناتج .يتفرقع في وجود اللھب
   و نضیف له قطرات من ھیدروكسید اختبارفي أنبوب 

  . الصوديوم فیتشكل راسب لونه أخضر فاتح
   .نطلق وأعط صیغته الكیمیائیةسم الغاز الم) 1
  الراسب المتشكل على ماذا يدل؟) 2
  أكتب المعادلة الكیمیائیة اإلجمالیة للتفاعل الكیمیائي) 3

  .    بالصیغة الشاردية والجزيئیة
  .استنتج األفراد التي لم تشارك في التفاعل) 4
  

حمض 
  لكبریتا

  وعاء زجاجي
  نمعـد

  .K=20N/mمعلق بنابض ثابت مرونته  Sلة میكانیكیة مؤلفة من جسم صلب  جمالشكل تمثل :التمرين الثاني
  :x=1cm إذا علمت أن النابض يستطیل بمقدار -1

  .أحسب قوة الشد في النابض  - أ
  . من طرف النابضAاستنتج قیمة القوة المطبقة على النقطة   - ب
  .g=10N/Kg:  إذا علمت أن الجاذبیةSأحسب كتلة الجسم   - ت

  : في الحاالت التالیةSة على الجسم ّ مثل القوى المؤثر-2
  .R متصل بالنابض Sالجسم   - أ
  . بعد انفصاله عن النابضSأثناء سقوط الجسم   - ب
  .T موضوع على سطح الطاولة Sالجسم   - ت

  . بعد انفصاله عن النابضS أرسم مخطط السرعة لحركة الجسم -3
     

S 

R 

A 

T 

 التركیب الكھربائي الموضح في الشكل لتشغیل أجھزة كھربائیة إسماعیلحقق  :الوضعیة اإلدماجیة
  :ًسكنیة، الحظ التركیب جیدالوحدة 

  . تركیب القاطعة؟ عللإسماعیلھل احترم  -
  برأيك ھل تركیب الغسالة خاضع لقواعد األمن الكھربائي؟ -

 .ّ برر إجابتك
  نربط بالمأخذ الكھربائي فرنا كھربائیا يتطلب شدة 

   ماذا يحدث عند تشغیل الفرن؟ -   25Aتیار قدرھا 
  
  

 غسالة

قاطع 
 تفاضلي

N   P  

   حاسي بحبح–متوسطة الشهيد القيزي بن زيان 



  مواضيع مقترحة في الفيزياء  
  2015م .ت.ش

   07:الموضوع

   :الوضعیة اإلدماجیة
تتشكل ھذه . لحاويات البطاقة التي تدل على السماد الذي تحتويهفقدت في أحد المصانع لصنع األسمدة، إحدى ا

  :بیبات بیضاء و ھي إحدى المنتجات األربع التالیة للمصنعحالمادة من 
  )يحتوي شاردة الكبريتات و شاردة البوتاسیوم ( كبريتات البوتاسیوم  .1
 )يحتوي شاردة الكلور و شاردة البوتاسیوم ( كلور البوتاسیوم  .2
 )يحتوي شاردة النترات و شاردة الصوديوم ( ديوم نترات الصو .3
   )  يحتوي شاردة النترات و شاردة األمونیوم (كبريتات األمونیوم أو النشادر  .4

لمعرفة اسم السماد غیر المعلوم قام مخبري المصنع بإذابة بعض الحبیبات منه في كمیة من الماء المقطر 
ة من ھذا المحلول في أنبوبي اختبار سماھما على وضع بعد ذلك نفس الكمی.فتحصل على محلول شفاف

  :التوالي
  .  قطرات من محلول نترات الفضة1 وضع في األنبوب -       
  .  قطرات من محلول كلور الباريوم2  وضع في األنبوب -       

  .الحظ في كلتا التجربتین أنه ال يتكون أي راسب
  .اد الموجود في الحاويةباالعتماد على نتیجة التجربتین حدد اسم السم -
  .أكتب صیغته الشاردية -

  :تتحرك حافلة على طريق مستقیم، رسمنا مخطط السرعة الموافق لحركتھا بداللة الزمن :التمرين األول
  . حدد مراحل الحركة وطبیعة السرعة في كل مرحلة-1
  .عن سرعة الحافلة خالل المرحلة الثانیة) m/s( و )Km/h(ّ عبر بوحدة -2
  .Km/h 40  حدد في أي مرحلة كانت سرعة الحافلة-3
  : في أي مرحلة من المراحل السابقة-4
   تخضع الحافلة لقوة محركة؟-   أ
   تخضع الحافلة لقوة معیقة؟-   ب
   تخضع الحافلة لمجموعة قوى فعلھا اإلجمالي معدوم؟-   ج
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Cq تحمل شحنة كھربائیة (B)كرية خفیفة من الفلین  :التمرين الثاني 16102.3  ومعلقة في حامل =−×−
  .fبالستیكي بواسطة خیط من الحرير 

  .ھل الكرية فقدت أم اكتسبت إلكترونات؟ برر إجابتك -1
 .من طرف الكرية) أو المفقودة( عدد اإللكترونات المكتسبة أحسب -2
  . مدلوكا بالصوف كما في الشكل(CD)نقرب من الكرية قضیبا بالستیكیا  -3

  .ّ صف ماذا يحدث للكرية؟ علل إجابتك-أ
 .)B(ّ مثل كیفیا القوى المؤثرة على الكرية -ب

  ماذا يحدث إذا ما استبدلنا القضیب البالستیكي بآخر زجاجي؟ -4
 .علل إجابتك

  

   حاسي بحبح–متوسطة الشهيد القيزي بن زيان 


