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  ة والتكنولوجيةــــيـائـفي مادة العلوم الفيزي أولالثلاثي ال اختبار

 
ونشكل دارة كھربائیة   ،مسریاه من الغرافیت  في وعاء تحلیل كھربائي  𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍2 بلورات من كلور الزنك   : نضع  التمرین األول

 كما تمثلھ الوثیقة 

 ماذا تالحظ عند غلق الدارة الكھربائیة  ؟ علل ؟  .1

 الوعاء لنحصل على محلول كلور الزنك ،  إلىنضیف كمیة من الماء المقطر 

 صف ماذا تالحظ في ھذه الحالة  مع التعلیل ؟  .2

 ؟ ل كلور الزنك محلواكتب الصیغة الشاردیة ل .3

جدة في المحلول السابق ، واذكر كیف یتم الكشف عن كل اوتالكیمیائیة الم األفراداذكر  .4

 منھا ؟ 

  ؟ عند كل مسرى فاعلالمنمذجة للت (النصفیة )  اكتب المعادلة .5

 الشاردیة  ؟  ةبالصیغ فاعلللت اإلجمالیةاكتب المعادلة  .6

 منوبة ل: تمثل الوثیقة رسم تخطیطي  التمرین الثاني

 ؟سم العناصر المرقمة  .1

 مع توضیح اسم الظاھرة التي مبدا عمل المنوب  اشرح  .2

 ؟علیھا  یعتمد 

 ربط طرفي المنوبة بجھاز راسم االھتزاز المھبطي** قمنا ب

 فتحصلنا على البیان المرفق   

 ؟راسم االھتزاز المھبطي جھاز ما دور  .1

 : باالعتماد على البیان .2

 ؟ حدد نوع التوتر مع التعلیل ؟ ما ھو رمز التیار الموافق .أ

 ؟  𝑓𝑓 ر   تواتالو 𝑇𝑇دورال حسبأ .ب

 احسب قیمة التوتر األعظمي ؟ .ج

 احسب قیمة التوتر الفعال ؟ كیف یمكن التأكد من ھذه القیمة  تجریبیا ؟ .د
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فطلبت من والده شراء فرن   ،  حفل إقامةبمناسبة نجاح عمر في شھادة التعلیم المتوسط ، قررت أمھ : الوضعیة االدماجیة

; 220𝑉𝑉)  كھربائي جدید 4000𝑊𝑊)  في الوقت الذي  الجدید  بتشغیل الفرن األمجل تحضیر بعض الحلویات  ،  قامت أمن

; 220𝑉𝑉)    كانت فیھ الثالجة 1.5𝐴𝐴) 220)  موصولة  والمصباح𝑉𝑉 ; 0.75𝐴𝐴)  بمجرد متوھج فانقطع التیار الكھربائي

فوجده سلیما ولم  تشغیل القاطع اآللي أعاد  أنبتجربة الفرن لوحده بعد األب  معرفة سبب ذلك قام من أجل تشغیل الفرن . 

  الحل المناسب . وإیجادمن معرفة السبب  األبتمكن  (الوثیقة  المرفقة) . وبمعاینة  جزء من مخطط الشبكة الكھربائیة للمنزل ینقطع التیار 

 تجربة الفرن لوحده ؟ برر؟برأیك لماذا لم ینقطع التیار عند  .1

 ما ھو الحل المناسب ؟ومبررا ذلك ، درست  قدم تفسیرا علمیا النقطاع التیار الكھربائي  على ضوء ما .2

 رسم  تخطیطي  للشبكة بحیث یوافق شروط األمن الكھربائي  ؟أعد  .3
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 تصیح االختبار 
   التمرین األول

مسحوق كلور الزنك ھو مادة صلبة غیر معدنیة    ألن  ال یتوھج المصباح) اي (غلق الدارة الكھربائیة  ال نالحظ شيء بعد  -1

 لمركب شاردي غیر ناقل للكھرباء  (لیس محلول) 

انطالق فقاعات ذات لون اخضر مصفر(غاز الكلور) بجوار المصعد ،  توھج المصباح ، بعد اضافة الماء المقطر  نالحظ : -2 

 ر المھبط ترسب شعیرات معدنیة لمعدن الزنك بجوا

 التعلیل : 

 مرور تیار كھربائي في الدارة ألن محلول كلور الزنك ھو محلول شاردي ناقل للكھرباء -

بفقدان الكترون ثم تتحد كل ذرتین لتشكل جزيء غاز  𝑍𝑍𝑍𝑍الى المصعد للتحول الى ذرات الكلور −𝑍𝑍𝑍𝑍تھاجر شوارد الكلور -

 𝑍𝑍𝑍𝑍2الكلور

 𝑍𝑍𝑍𝑍زنك ذرة  إلىتتحول و الى المھبط لتكسب كل شاردة الكترونین   +𝑍𝑍𝑍𝑍2 تھاجر شوارد الزنك -

+𝑍𝑍𝑍𝑍2) الصیغة الشاردیة لمحلول كلور الزنك   -3  + 2Cl−)  

 .𝐻𝐻2𝑂𝑂، جزیئات الماء−𝑍𝑍𝑍𝑍،شوارد الكلور  +Zn2الزنك األفراد الكیمیائیة المتواجدة في المحلول ھي شوارد  -4

  الفضة فنحصل على راسب أبیض یسود في الضوءنكشف عن شاردة الكلور بمحلول نترات 

  بیضبمحلول الصود فنحصل على راسب أ الزنك نكشف عن شاردة 

 (تتحول الى اللون االزرق) نكشف عن جزیئات الماء بكبریتات النحاس البیضاء 

 المعادالت الكیمیایة : -5

 2              المعادلة عند المصعدCl−(aq) → Cl2(g) + 2é 

 المعادلة عند المھبط                𝑍𝑍𝑍𝑍2+(𝑎𝑎𝑎𝑎) + 2é → Zn(s) 

 المعادلة االجمالیة          (𝑍𝑍𝑍𝑍2+ + 2Cl−)(aq) → Zn(s) + Cl2(g) 

 التمرین الثاني

 محور  -4عجلة مسننة   -3وشیعة  -2مغناطیس  -1تسمیة العناصر  المرقمة : – 1

(الذي ینتج قوم بتدویر المغناطیس مبدا عمل المنوب  : بتدویر العجلة المسننة تنتقل الحركة الدورانیة الى المحور الذي ی -2

الوشیعة فینشأ تیار متحرض في الوشیعة  والظاھرة المقصودة ھي ظاھرة التحریض  حقال مغناطیسیا)  أمام

 الكھرومغناطیسي 

 دور جھاز راسم االھتزاز المھبطي معاینة تغیرات التوتر الكھربائي بداللة الزمن  -1**  

     2-   

 ~. رمز التیار الموافق   البیان یظھر نوبات (موجات او قیم ) سالبة تارة وموجبة تارة اخرى نوع التوتر متناوب ألن .أ
𝑇𝑇حساب الدور  .ب = 𝑍𝑍 × 𝑆𝑆ℎ = 4 × 5 = 20𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.02𝑚𝑚 

𝑓𝑓حساب التواتر  = 1
𝑇𝑇

= 1
0.02

= 50𝐻𝐻𝐻𝐻 

𝑈𝑈𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚حساب القیمة العظمى  .ج = 𝑍𝑍 × 𝑆𝑆𝑣𝑣 = 4 × 2 = 8𝑉𝑉 

𝑈𝑈𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒حساب قیمة التوتر الفعال : .د = 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

√2
= 8

√2
= 5.66𝑉𝑉  یمكن التأكد من القیمة تجریبا  بواسطة جھاز فولطمتر 

 3 



 

 الوضعیة اإلدماجیة : 

 ألن الفرن لیس بھ دارة قصیرة  والتیار الالزم لتشغیلھ اقل من حساسیة القاطع لم ینقطع التیار عند تجربة الفرن لوحده 

𝑃𝑃التبریر : لدینا بالنسبة للفرن  = 𝐼𝐼 × 𝑈𝑈 ⇒ 𝐼𝐼 = 𝑃𝑃
𝑈𝑈

= 4000
220

= 18.18𝐴𝐴      20قیمة اقل من  وھي𝐴𝐴    حساسیة القاطع االلي)

 الرئیسي)

أي أن التیار الالزم لتشغیل كل األجھزة معا یفوق ما یسمح بمروره القاطع اآللي : الحمولة الزائدة   تفسیرا انقطاع التیار الكھربائي -2

 (حساسیة القاطع).

كلي𝐼𝐼التبریر : = Iفرن + Iمصباح + Iثالجة = 18.18 + 0.75 + 1.5 = 20.43𝐴𝐴 > 20𝐴𝐴  

 أو تشغیل األجھزة بالتناوب  –رفع من قیمة حساسیة القاطع  الحل المناسب  -

 بحیث یوافق شروط األمن الكھربائي   المخططرسم    -3 
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