
  
 : ساعة واحدة  المدة         : الشهداء يحياوي/القصر                                        متوسطة  
  12/02/2019: التاريخ              : الرابعة متوسط                                            المستوى 

 والتكنولوجياالثاني في مادة العلوم الفيزيائية  الفرض

 ) ن 06:(   التمرين االول
 (R )   نابض   على 20Nقوة قدرها  (M)بيده أحمد طبّقأ/        

 1-كما تبيّنه الوثيقة  (m)مرن مثبت أحد أطرافه في جدار 
 على النابض. الميكانيكي الذي تطبّقه يد أحمد بيّن نوع الفعل-1
 والنابض لميكانيكية الموجودة بين يد أحمدمثّل األفعال ا-2

 1cm               10N باستعمالك الّسلم اآلتي:
-1-لة الميكانيكية المدروسة في الوثيقةمثّل مخطط األجسام المتأثّرة للجم-3

 -2-كما تبيّنه الوثيقة  =624g mذات كتلة  (B) السلة كرة(M)يّده على أصبع  أحمد ضعوب/ 
 مناسبة. بأشعة كيفياثم مثّلها أذكر القوى المؤثرة على الكرة -1
 g=10N/Kgأحسب ثقل الكرة علما أّن شدة الجاذبية في مكان التجربة هي -2

 ) ن 06( التمرين الثاني :
 الماء المقطر ةبإضاف )2Cl2+Fe+-(الثنائي بتحضير محلول كلور النحاس قامت ثيللي    
 داخل مسريان من الفحم وذلك بغمسلمسحوقه ثّم قامت بتحقيق الدارة الكهربائية  
 المقابلة:المحلول كما تبيّنه الوثيقة  

  أكتب الصيغة اإلحصائية لمسحوق كلور النحاس الثنائي-1
 قبل التجربة. سبب إضافة الماء المقّطر للمسحوقثم فّسر 

 ؟ (B)و  (A)ماذا يمثّل كل من المسرى -2
 عند المسريين(غلق القاطعة) ماذا سنالحظ الل التجريب خأ/ -3

(A)  و(B)  ّبمعادالت كيميائية.ما اجابتك مدع 
 .استنتج المعادلة االجمالية الحادثة في الوعاءب/       
  

  ن) 08:(الوضعية اإلدماجية
أحداها في القضاء  والتي تتمثلولمبي لمدينة القصر بأعمال الصيانة للمسبح األ قوم عمال النظافة في المسبحي           

ذلك محلول يحتوي على  ويشترط فياألسطح الرطبة للمسبح  التي تنمو على (Algues vertes) الخضراءعلى الطحالب 
الطحالب تلك من أجل القضاء على  4CuSOأحد عمال النظافة كبريتات النحاس  . يستعملالّسامة 2Cu+شوارد النحاس 

 من كبريتات النحاس مع الماء  200gبمزج في نهاية األسبوع العامل قام الخضراء. 
 في اليوم المواليو تركها لمدة يوم واحد.   Feطر بداخل دلو مصنوع من مادة الحديدالمق

 لمحلول الذي األزرق لون لّ لا و في المسبح إال أنه تفاجأ بتغيّرأن يفرغ محتوى الدل أراد ا 
 .أحمر على حوافه الدلو وظهور راسبإلى األخضر، بداية تآكل حضره 

                                          العامل في الدلو. المالحظات التي شاهدها مجهريا رفسّ -1
  بالصيغبين محلول كبريتات النحاس والدلو الحديدي ر عن التفاعل الحادث عبّ  -2

 بالصيغ الجزيئية. ثمّ  الشاردية
 بماذا تنصح العامل لتفادي ما حدث؟  -أ-3

 أن يقضي على الطحالب ي الدلو فبرأيك هل يمكن للمحلول الذي نتج    -بـــ
                              ل إجابتك.الخضراء؟ علّ 

     
 : أستاذ المادةبالتوفيق لكمتمنياتي                      انتهــــــــــى                                          
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مرنمرن مثبت

نننبيبيّن نون نوع ال-11
لملمثّل األفعال األفعال ا--22

باستعمالكباستعمالك الس
مخطط األجسل مخطط األجسام الم لمثّ

يدعلى أصبععلى أصبع حمدأحمدع
مؤثرة على الكروى المؤثرة على الكرة

ّ علما أنلكرة علما أن شدة ال شدة الجاذب
) ) نن06

الثنائكلور النحاسحلول كلور النحاس 
وذلكوذلك بغمكهربائية رة الكهربائية 

ور النحاس الثنائق كلور النحاس الثنائي
ل التجربة.قبل التجربة.ق

لمسريينعند المسريين

والوالتي تتمنة للمسبح صيانة للمسبح 
ذذلك مويشترط فيويشترط فيسبح 

جل القضمن أجل القضاء على
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