
 0202/0200املومس ادلراســــــي :           الإبلمتوسطة س بخاوي الس بخاوي بعني 

ســــــــــــــــــــــــاعة واحدة املدة:        متوسط.مس توى الرابعة 

االختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية 

زرق ذو اللو 4CuSoـ في محلول كبريتات النحاس ال حديديةنغمر جزء من صفيحة : 1التمرين 
أ
بعد فترة و (1)كما في الوثيقة  ن ال

يلي:ما نالحظ زمنية 
 
أ
خضر الفاتح في المحلول. -ا

أ
 ظهور اللون ال

زرق للمحلول تدريجيا.  -ب
أ
 زوال اللون ال

تشكل طبقة حمراء على الجزء المغمور من الصفيحة في المحلول.  -ت

المطلوب:
كـتب الصيغة الشاردية لمحلول كبريتات النحاس. -1

أ
-1الوثيقة - ا

، ب، ج.  -2
أ
فّسر المالحظات ا

كـتب المعادلة الجمالية للتفاعل الكيميائي الحادث بين الصفيحة والمحلول بالصيغة الشاردية وبالصيغة اإلحصائية -3
أ
ا

الجزيئية.

:2التمرين 
ستاذ بتعليق جسم صلب متجانس 

أ
شارت الّربيعة إلى القيمة  ((Nقام ال

أ
.(22)حسب الوثيقة  10Nفي ربيعة، فا

 منها.مع تقديم ترميز مناسب لكّل  (S)اذكر مختلف القوى الميكانيكّية المؤثرة على الجسم  (1
ن تتوفر عليها هذه القوى حتى نعتبر الجسم  (2

أ
متوازنا؟ (S)ماهي الشروط التي يجب ا

. الرسم:دّعم إجابتك بتمثيل القوى السابقة مستعينا بسّلم - 1𝑐𝑚 ⟶ 4𝑁 
رضية في مكان بالغرام (S) الجسماحسب كـتلة  (3

أ
ّنّْ ثابت الجاذبّية ال

أ
، باعتبار ا

𝑔التجربة هو:  = 12 𝑁/𝐾𝑔

  الوضعية االدماجية:
حيث قاموا بقياس ثقل الجسم في  كما𝑆 فوج الرابعة متوسط بعدة تجارب باستعمال جهاز الربيعة وجسم قام مجموعة من تالميذ 

ول ثم غمر الجسم في عدة سوائل مختلفة 
أ
تية:هو موضح في ال كماالهواء ا

أ
 شكال ال

  المطلوب:
1ماذا نسمي القيمة التي تشير إليها الربيعة في الشكل  -1

رخميدس بالنسبة لكل  -2
أ
حسب قيمة دافعة ا

أ
سائل.ا

استنتج كم ستكون قيمة ثقل السائل المزاح عند غمر -3
المالح؟في الماء  Sالجسم  

التجارب؟ماذا تستنتج من هذه  -4
كـثر كـثافة من بين هذه  -5

أ
يك.في  السوائل؟ما هو السائل ال

أ
 را

كيف تفسر جسم يطفو فوق السائل ؟ -6
كمل -7

أ
 االجدول  ا

 
تي:ال

ثير رمزها القوة
أ
)العالقة(القيمة  الحامل الجهة نقطة التا

الثقل
رخميدس

أ
دافعة ا

بالتـــــــــــــوفيـــــــــــــــق للجمـيــــــع 
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