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 :مقدمة

تواضع والذي نطمح من نقدم لكم هذا العمل امل هورمحة اهلل وبركات عليكمالم الس

خاصة يف ظل  رية(وسطة الشهيد عبدالرمحن م)مت خالله تقديم مساعدة لتالميذنا

ذا هأمل أن نكون راعينا يف ى شهادة التعليم املتوسط نالظروف ومبناسبة إقباهلم علهذه 

 مادة وفق املنهاج.ية للما يتعلق بالكفاءات العلمالعمل 

 :ارين مع التصحيحوكذا مناذج لبعض التم دينثالثة ميا ملخص فهذا العمل يتضمن

 :وم الشحنة، اللتيارفهميتناول ظواهر التكهرب مع و ميدان الظواهر الكهربائية 

 هربائي.الكهربائي املتناوب واألمن الك

 :لذرة اية املادة أي اجلزيء ، ناول التعلمات اخلاصة ببنويت ميدان املادة وحتوالتها

، لكهربائي البسيطاليل الشاردية، التحليل اوالشاردة والتعرف على على احمل

 ها.التفاعالت الكيميائية ومعادالت

كانيكية ، القوة ، تناول مفهوم اجلملة امليي كانيكية:ميدان الظواهر املي

ة قوى.الثقل وتوازن جسم صلب خاضع لعد

 .م املتوسطتحضري اجليد لشهادة التعلينأمل أن يساعدك هذا العمل يف ال

 وفقكم اهلل وسدد خطاكم.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اتهو برك السالم عليكم و رمحة اهلل تعاىل

 وتهم من إستغالل وقتهم م قد إهتدوا إىل طريقة مكننهأالسر بكل بساطة أن املتفوقني 

فتجدهم  ون إىل ما يصبون إليه ،الذين حياولون دون أن يصل أما أولئك قدراتهم فى الدراسة ..

 إىل الطريقة املثلى .. يتخبطون باحثني عن طريقة للوصول

 إذن ما احلل ؟

 ..عدة أمور مهمة مثل  هل بعها فى الدراسة حبيث توفرتياد خطوات البد للـ طالب من إجي

 له .عنى توفري الوقت و إستغالالدراسة بأقصر وقت ممكن .. مب - 1

 ق الصحيحة .عنى إستغالل الطاقة بالطربذل أقل اجلهود املمكنة .. مب - 2

 ة ممكنة .اإلحتفاظ باملعلومات أطول مد - 3

طالب لتمكن من إجياد لدراسة ، و لو أدركها اللمتبعة و بشكل عام هناك ثالث طرق 

 الطريقة املناسبة له

 ريد ..يو ملوضوعه و من ثم يتحقق له ما 

 هذه الطرق هى :

م لتتضح له الفكرة رأ الطالب املوضوع بشكل عا: و هى أن يق الطريقة الكلية - 1

واضيع الطريقة تفيد فى املذه و ه ستيعاب بقية األفكار .ثم يعيد قراءة املوضوع إل العامة

 القصرية املرتابطة األفكار .

علم بط األفكار و تقبل املتملواضيع إىل فقرات حسب تراا: أى تقسيم  الطريقة الفقرية - 2

 هلذا الرتابط ..

 األفكار .. ثم ربط هذه يقة التقسيم حسب ما يوافقهفاملتعلم هنا هو الذى يتحكم بطر

 مجيعها معًا .

 م تسلسل األفكار فيها .الطويلة و التى تتميز بعد ة تفيد فى املواضيعو هذه الطريق

.. حبيث يأخذ املتعلم  ع بني الطريقتني السابقتني: و هى اجلم الطريقة املختلطة - 3

ئ .. فمازال هناك ذلك ليس كل ش ىل فقرات ...املوضوع إ الفكرة العامة ثم يقسم

 و ..هموضوع مهم فى هذا اجملال أال و 

 املناسب . نى آخر توفري اجلو الدراسىفري بيئة دراسية سليمة .. مبعتو

 توفري بيئة مناسبة فى املنزل :

ا اكرة ، و للطالب تطويعهأثناء املذ بد من مراعاتهاالهناك جمموعة من القواعد و التى 

 حسب ظروفه و إحتياجاته منها :
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ناسب لم قدر املستطاع ، و يتاملتعجدول دراسى يتقيد به  تقسيم الوقت بني املواد بوضع - 1

 اليومى . الدراسى مع اجلدول

 ن الراحة .عند الشعور بالتعب أخذ قسط م - 2

 :سة و ذلك من حيثإختيار املكان املناسب للدرا - 3

 دعن اخلافتة .االضاءة املناسبة و االبتعا -أ 

 احة .يبها .. فالرتتيب يبعث الرالتهوية اجليدة للغرفة و ترت -ب

 فة النوم .اإلبتعاد عن املذاكرة فى غر -ج 

 رة .اد عن السرير أثناء املذاكإن صعب ذلك ، فأقله اإلبتع  - و

نفع ياء و حتى األحياء ال ترياضيات والكيمياء و الفيزدراسة املواد العلمية مثل ال - 4

ات علومقلم ، فذلك يثبت املاحبها إستخدام الورقة و اليص بصورة شفهية ، و إمنا البد أن

 فيها .

 اسة .فسية تدفع املتعلم للدرأنواعها .. فالراحة الن كلاإلبتعاد عن مصادر اإلزعاج ب - 5

 اإلهتمام بـ الغذاء . - 6

 ضار . أو زيادة فكالهما ون نقصانأخذ القسط الكافى من النوم د - 7

 لومات .الصالة و الدعاء بتثبيت املع - 8

 بالتوفيق إن شاء اهلل

تحيل بالعمل اجلاد والصرب ميكنك حتقيق اليوجد مس

 أهدافك وإن كانت بعيدة

عمل + أمل =جناح

أكيد ننجح

BEM2020
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 .التأثري، الدلك ،اللمسطرق منها:  ثالثميكن كهربة االجسام ب

البالستيك بالقماش   ندلك قضيبا من 

او الصوف ثم نقربه  من قصصات ورقية 

 ةالحظامل

جنذاب االوراق حنو القضيب النه نالحظ ا

بواسطة الدلك     تكهرب

لنتيجة ا

 كميكن ان يتكهرب جسما ما بالدل

 :التفسري

هو اكتساب أو فقدان أو إنتقال  لتكهرب:ا

الشحنات الكهربائية السالبة )اإللكرتونات(

صبح مشحون( ثم ي) قضيبا من البالستيكندلك 

من كرية غري مشحونة و مغلفة  نقربه

بااللومنيوم  حتى اللمس

 ةالحظامل

ابتعاد الكرية النها  تكهربت باللمس نالحظ

 سميكن ان يتكهرب جسم ما باللمالنتيجة 

 :التفسري
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صبح ت) من البالستيك مسطرةندلك 

من كاشف كهربائي ا ( ثم نقربهةمشحون

 هبدون ملس

 ةالحظامل

انفراج الصفيختني النها تكهربت نالحظ

بدون ملس اي تكهرب بالتاثري

 .ثريأرب جسم ما بالتهميكن ان نك النتيجة 

ندلك انبوبني من الزجاج  او االيبونيت  فيصبحا مشحونان 

بنفس الشحنة النهما من نفس املادة 

ثم نقربهما مع بعض كما يف 

ملقابلاالشكل 

فيصبحا هلما شحنة خمتلفة النها من  وندلك انبوبان االول من الزجاج والثاني من االيبونيت

ملقابلا الثاني  كما يف الشكلمادة خمتلفة ثم نقرب االول من 

 ةالحظامل

ماثل يف الشحنة ان بسبب التنافرانهما يف احلالة االوىل يت نالحظ

ختالف يف الشحنةويف احلالة الثانية ينجذبان بسبب اال

النتيجة 

 بذاتجال كهربائيا، كل جسمني مشحونني تبادل بنياملفعل ال 

 كان اذا فرتناوحيدث الشحنة خمتلفات يف الاذاكان من 

.الشحنة  ن نفسحيمال اجلسمني

:هي أصغر دقيقة مكونة  الذرة

للمادة وتدخل يف تركيب اجلزيء 

رؤيتها بالعني اجملردة.وال ميكن 
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:بنية الذرة 

حتتوي على دقائق عنصرية تسمى  نواة الذرة:

الربوتونات وهي موجبة الشحنة

نيرتونات متعادلة كهربائيًا و (p)الكهربائية ورمزها  

   (n) ورمزها

وهي دقائق متناهية يف الصغر تدور حول  الكرتونات:

النواة وااللكرتون سالب الشحنة ونرمز 

e- له بالرمز

هي كمية  الشحنة العنصرية:

الكهرباء اليت حيملها إلكرتون واحد 

 :أو برتون واحد حيث قيمتها

C19-1.6x10-= -e 
الكهربائية يف وحدة قياس الشحنة 

اجلملة الدولية هي الكولوم

(Colomb) :ويرمز هلا بالرمز C.

مشحون  قضيب إيبونيتقرب  ن

فوق عازل   قضيب حناسيمن 

املقابلكما يف الشكل 

لمس القضيب النحاسي ثم ن

فنالحظ إجنذاب كرية النواس 

 . القضيب النحاسي حنو

قضيب ب  يقرتثانية عند حلالة اليف ا 

ال حيدث قضيب زجاجي مشحون من  إيبونيت

كرية لل شيء

الكهربائية اتنقل الشحنيالزجاج الن ال

هناك اجسام عازلة التنقل  :النتيجة

ناقلة  وهناك اجسام الشحنة الكهربائية

 .تنقل الشحنة الكهربائية 
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متناوب وذلك  ميكن احلصول على تيار كهربائي

انطالقا من عنصرين 

مغناطيس حركة حيث  وشيعةو مغناطيسأساسيني: 

أمام وشيعة ينتج توترًا كهربائيا متناوب بني طريف هذه 

 الوشيعة.

ميكن أن نالحظ أن هذا التيار 

 التيار املستمراملتناوب خيتلف عن 

 قيمة ثابتةو جبهة ثابتة الذي يتصف

 ي املتناوبالتيار الكهربائيف حني 

 جهتني متعاكستنيجهته تتغري بالتناوب بني 

بني الصفر وقيمتني حديتني  تتغريوشدته 

متعاكستني يسمح لنا راسم االهتزاز املهبطي 

 .بقياس القيمة االعظمية للتوتر الكهربائي

راسم االهتزاز املهبطي هو اجلهاز الذي يستعمل  

استعمال  وخاصة عند ملعرفة طبيعة التوتر

متناوب(. –الكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي )مستمر ميكن ح الزمين املس

التوتر الكهربائي املتناوب  𝑇 يقاس دور  -

𝑇] بالثانية = 𝑆ℎ × 𝑛 ]:حيث

𝑇هو الدور بالثانية :  (𝑆)

𝑆ℎاحلساسية األفقية :(𝑆/𝑑𝑖𝑣)

𝑛هو عدد التدرجيات: 

𝑓 ] (Hz)التواتر باهلرتزو- =
1

𝑇
 (Hz) التكرار أو الرتددهو :𝑓 حيث:[ 

𝑺𝒗]  التوتر االعظميبني النسبة تكون - × 𝒏   =𝑼𝒎𝒂𝒙 ] راسم االهتزاز املقاس ب

حيث: ثابتة الفولط مرتاملقاس جبهاز  𝑼𝒆𝒇𝒇 (التوتر املنتج) التوتر الفعالواملهبطي 

𝑆𝑣قية : احلساسية األف(𝑣/𝑑𝑖𝑣)

𝑛هو عدد التدرجيات:
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑈𝑒𝑓𝑓
= √2 
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 220 حيتوي املأخذv 230 أوv  على ثالثة

 مرابط ميكن متييزها

أو البين  أو األمحرعن طريق األلوان: اللون  

  للطور األسود

Phase  للحيادياألزرق اللون Neutre 

 .Terreلألرضي  خضراألو األصفراللونني 

  ة نيالطريقة الثا

 كاشف و ندخله يف كل طرف مفك ناخذ 

 سلك الطورتوهج مصباحه يف احد االطراف وهو فنالحظ 

 وعدم توهجه يف الطرفني االخرين   

 ة لثالطريقة الثا

نقوم بتوصيل جهاز الفولط مرت بني كل طرفني من 

 االطراف الثالثة للماخذ الكهربائي 

 ر بني لتشغيل األجهزة الكهربائية يستعمل االنسان التوت

 الطور واحليادي.

  يتعرض االنسان لصدمات كهربائية يف حالة ملس الطور أو

 الطور واحليادي معا أو الطور واالرضي معا.

 

  

نقوم برتكيب القاطعة يف احلالة االوىل يف 

سلك احليادي ويف احلالة الثاني يف سلك 

 نرتك القاطعة مفتوحة يف احلالتنيالطور ثم 

 ميكن ملساحلالة االوىل انه يف  نالحظ

يف مربطي املصباح واالصابة  سلك الطور 

احلالة الثانية بصدمة كهربائية اما يف 
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ومنه ال نصاب بصدمة كهربائية عند ملس سلك الطور تكون دارة سلك الطور مفتوحة

الطور يف مربطي  مات الكهربائي عند ملس سلكحلماية االشخاص من الصد النتيجة

لك الطور وليس احليادي  جيب تركيب القاطعة يف ساملصباح 

 حتمي املنصهرات املربوطة على التسلسل مع االجهزة

الكهربائية من االتالف يف حالة تغري مفاجئ للتيار 

الكهربائي.

.يعمل القاطع التفاضلي على محاية االنسان من استقصار يف الدارة

 للتوصيل األرضي أهمية بالغة يف محاية األشخاص من التعرض لصدمات كهربائية

.نتيجة وجود تسرب للكهرباء من الطور
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 بالنسبة مليدان املادة وحتوالتها فهو يعتمد على عناصر اساسية:

الشاردة واحمللول الشاردي..1

بائي البسيط حمللول مائي شاردي.التحليل الكهر.2

 التحوالت الكيميائية يف احملاليل الشاردية.3

هي احملاليل اليت يكون فيها املذيب هو املاء وهي نوعان:  احملاليل املائية

 وهي ناقلة للتيار الكهربائي مثل حملول كلور الصوديوم احملاليل املائية الشاردية:

NaCl. 

وهي غري ناقلة للتيار الكهربائي مثل )املاء + السكر(.  اليل اجلزيئية:احمل

مما سبق ويف ميدان الظواهر الكهربائية تعرفنا أن الذرة متعادلة كهربائيًا لكن إذا 

إلكرتونًا أو أكثر تصبح مشحونة كهربائيًا مشكلة شاردة  أكتسبتأو فقدت 

 بسيطة وهي نوعان:

شاردة مثل:لذرة اليت فقدت إلكرتونًا أو أكثر.وهي اشاردة بسيطة موجبة: 

(2Sn+)القصدير

 وهي ذرة العنصر الكيميائي اليت أكتسبت إلكرتونًا أو أكثر.شاردة بسيطة سالبة: 

(Cl-)مثل: شاردة الكلور  

الصيغة الشاردية و االحصائية :

الصيغة اسم احمللول الشاردي

 االحصائية

لون احمللول الصيغة الشاردية

أخضر فاتح FeSO4 (Fe2+ + SO42-) aqئيكربيتات احلديد الثنا

بدون لون ZnSO4 (Zn2+ + SO42-) aqكربيتات الزنك

بدون لون AgSO4 (2Ag+ + SO42-) aqكربيتات الفضة

أزرق CuSO4 (Cu2+ + SO42-) aqكربيتات النحاس 

بدون لون CaCO3 (Ca2+ + CO32-) aqكربونات الكالسيوم

بدون لون AlCl3 (Al3+ + 3Cl-) aqر األملنيومكلو

بدون لون KCl (K+ + Cl-) aqكلور البوتاسيوم

-FeCl3 (Fe3+ + 3Clكلور احلديد الثالثي
 ) aq أمحر آجوري

أخضر فاتح FeCl2 (Fe2+ +2Cl-) aqكلور احلديد الثنائي

بدون لون PbCl2 (Pb2+ + 2Cl-) aqكلور الرصاص

بدون لون ZnCl2 (Zn2+ + 2Cl-) aqكلور الزنك

بدون لون NaCl (Na+ + Cl-) aqكلور الصوديوم

بدون لون AgCl (Ag+ + Cl-) aqكلور الفضة
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بدون لون SnCl2 (Sn2+ + 2Cl-)aqكلور القصدير

بدون لون SnCl4 (Sn4+ + 4Cl-) aqكلور القصدير الرباعي

ون لونبد CaCl2 (Ca2+ + 2Cl-) aqكلور الكالسيوم

أزرق CuCl2 (Cu2+ + 2Cl-) aqكلور النحاس

بدون لون HCl (H+ + Cl-) aqكلور املاء( كلور اهليدروجني )محض

بدون لون AgNO3 (Ag+ + NO3-) aqنرتات الفضة

أمحر آجوري Fe(OH)3 (Fe3+ + 3OH-) aqالثيهيدروكسيد احلديد الث

أخضر فاتح Fe(OH)2 (Fe2+ + 2OH-) aqنائيهيدروكسيد احلديد الث

بدون لون NaOH (Na+ + OH-) aqهيدروكسيد الصوديوم

لتيار الكهربائي عرب اوكيميائية حتدث عند مرور هو ظاهرة كهر التحليل الكهربائي

 يني فهو يتميز بـ:والت كيميائية عند املسرحتحملول شاردي مما يؤدي إىل حدوث 

تأكل. فوظان ال حيدث هلمااملسريني حم-

تحلل الكهربائي.ال حيدث حتول كيميائي ملذيب امل-

لتكتسب إلكرتونات. هبط )القطب السالب للمولد(تنتقل الشوارد املوجبة حنو امل-

لتفقد إلكرتونات. صعد )القطب املوجب للمولد(تنتقل الشوارد السالبة حنو امل-

ية عند املصعد مبعادلة كيميائلكيميائية اميكن تفسري أو منذجة التحوالت -

 وعند املهبط.

نفسر التحليل الكهربائي حمللول كلور الزنك كما يلي:  -

𝟐𝑪𝒍−(𝒂𝒒)عند املصعد باملعادلة الكيميائية: → 𝑪𝒍𝟐(𝒈) + 𝟐𝒆−

+𝒁𝒏𝟐عند املهبط باملعادلة الكيميائية:
(𝒂𝒒)+𝟐𝒆− → 𝒁𝒏(𝒔)

وباحلصيلة املنمذجة للتحول الكيميائي باملعادلة اإلمجالية التالية:

𝟐𝑪𝒍−(𝒂𝒒)+𝒁𝒏𝟐+
(𝒂𝒒) → 𝑪𝒍𝟐(𝒈)

+ 𝒁𝒏(𝒔)

 إن التيار الكهربائي يف احمللول الشاردي ناتج عن انتقال مزدوج للشوارد املوجبة

عاكستني أما يف املعادن فهو ناتج عن احلركة والشوارد السالبة يف جهتني مت

اإلمجالية لإللكرتونات احلرة املتجهة من القطب السالب إىل القطب املوجب أي 

عكس االجتاه االصطالحي للتيار الكهربائي.
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حنضر كمية من حملول محض 

كلور اهليدروجني ثم  نضيف له 

كمية من مسحوق احلديد ماذا 

 تالحظ؟

صعودفقاعات يف االنبوب  نالحظ

 وظهور لون اخضر فاتح

وملعرفة النوع الكيميائي املسؤول عن 

قاب مشتعل هذه الفقاعات نقرب عود ث

من األنبوب فتحدث فرقعة دليل على 

𝐻2(𝑔)وجود غاز اهليدروجني 

متثل حصيلة  معادلة كيميائيةنفسر التفاعل الكيميائي يف احملاليل الشاردية ب

صيغ اجلزيئية كما ميكن كتابتها بالصيغ الشاردية التفاعل وتكتب أساسًا بال

 (الصيغ اإلحصائية)

 :يغة الشارديةمعادلة التفاعل بالص.1

𝟐(𝑯+ + 𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) + 𝑭𝒆(𝒔) → 𝑯𝟐(𝒈)
+ (𝑭𝒆𝟐+ + 𝟐𝑪𝒍−)(𝒂𝒒)

 :معادلة التفاعل بالصيغة اإلحصائية.2

(𝑯𝑪𝒍)(𝒂𝒒) + 𝑭𝒆(𝒔) → 𝑯𝟐(𝒈)
+ (𝑭𝒆𝑪𝒍𝟐)(𝒂𝒒)

 :ركة يف التفاعل فقط(ختزلة )العناصر املشامعادلة التفاعل بالصيغة امل.3

𝟐(𝑯+)(𝒂𝒒) + 𝑭𝒆(𝒔) → 𝑯𝟐(𝒈)
+ (𝑭𝒆𝟐+)(𝒂𝒒)

 + غاز اهليدروجني         برادة احلديد + محض كلور املاء كلور احلديد الثنائي

 عند تفاعل محض كلور اهليدروجني مع معدن فإنه ينطلق غاز اهليدروجنيخالصة 

 .(كلور املعدن)ويتشكل حملول شاردي 

 كلور املعدن + غاز اهليدروجني    معدن + محض كلور املاء
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حجمًا من كربيتات النحاس  حنضر

(𝑪𝒖𝟐++𝑺𝑶𝟒
𝟐−)(𝒂𝒒) داخل انبوب

ثم نضيف هلذا احمللول مسمار من حديد 

Fe تشكل طبقة محراء  حظنالف

على املسمار واختفاء تدرجيي للون 

 األزرق وظهور لون أخضر فاتح.

التفاعل الكيميائي يف  نفسر

صيغ متثل حصيلة التفاعل وتكتب أساسًا بال معادلة كيميائيةاحملاليل الشاردية ب

 (الصيغ اإلحصائية)صيغ اجلزيئية كما ميكن كتابتها بالالشاردية 

 :بالصيغة الشارديةمعادلة التفاعل .1

(𝑪𝒖𝟐++𝑺𝑶𝟒
𝟐−)(𝒂𝒒) + 𝑭𝒆(𝒔) → 𝑪𝒖 + (𝑭𝒆𝟐+ + 𝑺𝑶𝟒

𝟐−)(𝒂𝒒)

 :معادلة التفاعل بالصيغة اإلحصائية.2

(𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒)(𝒂𝒒) + 𝑭𝒆(𝒔) → 𝑪𝒖 + (𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒)(𝒂𝒒)

 :املشاركة يف التفاعل فقط(ختزلة )العناصر معادلة التفاعل بالصيغة امل.3

(𝑪𝒖𝟐+)(𝒂𝒒) + 𝑭𝒆(𝒔) → 𝑪𝒖 + (𝑭𝒆𝟐+)(𝒂𝒒)

 كربيتات حديد + معدن النحاس          معدن احلديد + كربيتات النحاس

1يرتسب معدنفإنه  2مع معدن(1حملول ملحي)شاردة معدنعند تفاعل خالصة 

 .2ملعدنحملول ملحي اويتشكل 

 (1حملول ملحي)شاردة معدن+  2معدن  1معدن+ (2حملول ملحي)شاردة معدن 

+𝐻)قمنا بتحضرية جتربة، حيث أحضرنا حجمًا من محض كلور املاء + 𝐶𝑙−)(𝑎𝑞)  ثم

ز يعمل على نفخ املثانة انطالق غا الحظناف (𝑠)(𝐶𝑎𝐶𝑂3) قطعة طباشريأضافنا له

+𝐶𝑎2))بالون( وتشكل حملول شاردي ذو الصيغة  + 2𝐶𝑙−)(𝑎𝑞) إضافة إىل املاء

(𝐻2𝑂)(𝑙).
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 ثنائي السبب يف انتفاخ املثانة هو إنظالق غاز

والذي ميكن الكشف أكسيد الكربون 

 .عنه باستخدام ماء اجلري

 اليلالتفاعل الكيميائي يف احمل نفسر

متثل  معادلة كيميائيةالشاردية ب

صيغ حصيلة التفاعل وتكتب أساسًا بال

صيغ كما ميكن كتابتها بالالشاردية 

 (الصيغ اإلحصائية)اجلزيئية 

معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية: 

𝟐(𝑯+ + 𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) + (𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑)(𝒔) → (𝑪𝑶𝟐)(𝒈) + (𝑪𝒂𝟐+ + 𝟐𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) + (𝑯𝟐𝑶)(𝒍) 

معادلة التفاعل بالصيغة اإلحصائية:

𝟐(𝑯𝑪𝒍)(𝒂𝒒) + (𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑)(𝒔) → (𝑪𝑶𝟐)(𝒈) + (𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐)(𝒂𝒒) + (𝑯𝟐𝑶)(𝒍)

ختزلة )العناصر املشاركة يف التفاعل فقط(معادلة التفاعل بالصيغة امل: 

𝟐(𝑯+)(𝒂𝒒)   + (𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑)(𝒔) → (𝑪𝑶𝟐)(𝒈) + (𝑪𝒂𝟐+)(𝒂𝒒) + (𝑯𝟐𝑶)(𝒍)

 الكشف عن بعض الشوارد:

 الكشف عن بعض الغازات:

الناتجالكاشف الغاز

عود ثقاب على وشك  غاز األكسجني 

 اإلطفاء

قابثزيادة االلتهاب لعود 

حدوث فرقعةعود ثقاب مشتعلغاز اهليدروجني

غاز ثنائي أكسيد 

 الكربون 

اجلري( تعكر رائق الكلس) ماءرائق الكلس

لشم العني اجملردة وا-غاز الكلور

أزرق النيلة -

اللون  غاز خانق اصفر خمضر-

دليل على  خيتفي اللون األزرق-

 وجود غاز الكلور 

education-onec-dz.blogspot.com



51 من 18 الصفحة

ام نهتم بدراستها هي كل جسم أو جزء من جسم أو جمموعة أجس اجلملة امليكانيكية:

وميكن أن يكون صلبًا أو سائاًل أو غازيًا. 

 املدروسة كل جسم خارج عن حدود اجلملة امليكانيكية  الوسط اخلارجي:

 هو كل قوة تؤثر على مجلة ميكانيكية حيث:الفعل امليكانيكي:

 تغري من احلالة احلركية للجسم . (1

 تغري من شكل اجلملة امليكانيكية. (2

اجلملة امليكانيكية. تغري مسار حركة (3

 :( موضعي –موزع )تالمسي الفعل امليكانيكي  مالحظة:

(:ميكن التأثري على مجلة ميكانيكية عن بعد) يبعد أو

 خمطط األجسام املتأثرة:

 هو خمطط يبني التأثري املتبادل بني اجلملة امليكانيكية وحميطها، حبيث:

1:    مجلةمثلعة بيضوية. متثل اجلملة امليكانيكية بامسها داخل فقا -
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 :متثل األفعال البعدية خبط متقطع -

 :متثل األفعال التالمسية خبط مستمر -

 يف حالة وجود االحتكاك نرسم: -

 ل:امث

على مجلة  (A) ننمذج فعل مجلة ميكانيكية -

𝐹𝐴 بقوة منثلها بالشعاع: (B) ميكانيكية 𝐵⁄⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  

 ميكن جتميعها يف  أربعة خصائص أساسية لكل قوة

 مال:ـش مجنكلمتني 

 حيث:

 تعين نقطة التأثري. نـ: -1

 تعين اجلهة اليت تؤثر فيها القوى. جـ: -2

 املستقيم احملمول عليه الشعاع.تعين املنحى هو اخلط  م: -3

 على اجلملة )A( وتعين شدة القوة اليت تؤثر بها اجلملة شـ: -4

(B). 

  دام جهاز الربيعة أو الدينامومرتميكن قياس القوة باستخ

 .  (N)الدولي هي النيوتن ويرمز هلا بـ (SI) ووحدة القوة يف النظام -

 نسمي التأثري امليكانيكي لألرض على مجلة ميكانيكية  -

𝐹𝑇 أو  �⃗� بالثقل ويرمز له بالرمز: 𝑆⁄⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

 هو مقدار غري مميز للجملة امليكانيكية ألنه اليتعلق  لثقل:ا

 ملة امليكانيكية بل يتعلق باملكان املتواجدة فيه اجلملة.باجل

Fr 

0 

1 5 

3 
2 4 

5N 
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 بـ:فهو يتمز  قوة جذب األرض لألجسامهو  الثقلمبا أن 

هي مركز ثقل اجلسم.:نقطة التأثري -1

دومًا حنو مركز األرض. اجلهة: -2

هو اخلط الشاقولي. املنحى: -3

تقاس جبهاز الدينامومرت وتتناسب مع جداء كتلة  الشدة: -4

 مة اجلاذبية األرضية حيث نكتب:اجلسم و قي

𝑃 = 𝑚 × 𝑔 

حيث:

𝑃 : بالنيوتن الثقل(N) 

𝑚 :بالكيلوغرام الكتلة (Kg)

𝑔 :اجلاذبية األرضية (N/Kg) 

تأثري قوى يبطل بعضها بعضًا هي حالة استقرار يكون عليها جسم ناجتة عن 

 من جّراء تعادهلا.

𝐹1 يكون جسم صلب خاضع لقوتني
⃗⃗ 𝐹2و⃗ 

يف حالة توازن إذا حتقق فيه الشرطان التاليان: ⃗⃗⃗⃗

𝐹1 القوتان -1
⃗⃗ 𝐹2و⃗ 

متساويتان يف القيمة  ⃗⃗⃗⃗

ومتعاكستان يف اجلهة.

هلما نفس املنحى. -2

 رياضيًا عن هذين الشرطني نعرب -3

 بالعالقة:

𝐹1
⃗⃗  ⃗ + 𝐹2

⃗⃗⃗⃗ = 0⃗ 

 يكون جسم صلب خاضع لثالث قوى غري متوازية:
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 يف حالة توازن إذا حتقق فيه الشرطان التاليان:

حمصلة القوى معدومة. -1

𝐹1أي:
⃗⃗  ⃗ + 𝐹2

⃗⃗⃗⃗ + 𝐹3
⃗⃗⃗⃗ = 0⃗ 

امل القوى تقع يف نفس املستوى:  حو -2

هي قوة تالمسية تطبقها السوائل على األجسام  ملغمورة فيها: كليًا أو  دافعة ارمخيدس:

جزئيًا 

مركز ثقل اجلزء املغمور من اجلسم.:نقطة التأثري -1

دومًا حنو األعلى. اجلهة: -2

لشاقولي.هو اخلط ا املنحى: -3

تساوي ثقل السائل  الشدة: -4

𝑃𝑙  املزاح = 𝜌𝑙 . 𝑉𝑙 . 𝑔  أو

الفرق بني الثقل الظاهري 

والثقل احلقيقي حيث:

𝐹𝐴 = 𝑃 − 𝑃𝑎𝑝 

حيث:

𝑃 : بالنيوتن الثقل احلقيقي(N) 

𝑃𝑎𝑝 :بالنيوتن الثقل الظاهري(N)

𝐹𝐴:  دافعة أرمخيدس

 (N)بالنيوتن
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1 
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4 
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 سائل
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اجلزء  زاد حجمتزداد دافعة أرمخيدس كلما 

.𝑽𝒍اجلسم املغمور 

الكتلة بشدة دافعة أرمخيدس تتعلق 

كلما  للسائل الذي غمر فيه 𝝆𝒍 احلجمية

زادت الكتلة احلجمية للسائل تزداد 

 .دافعة ارمخيدس

 𝑭𝑨 = 𝝆𝒍. 𝑽𝒍. 𝒈 

 حيث:

𝑽𝒍 : 3( باملرت مكعب احلجمm( 

𝝆𝒍 :3( الكتلة احلجميةKg/m(

𝒈 :اجلاذبية األرضية (N/Kg) 

 زن يجب:لكي يكون الجسم في حالة توا

�⃗⃗� + 𝑭𝑨
⃗⃗⃗⃗  ⃗ + �⃗⃗� = �⃗⃗� 

𝑷  ومنه = 𝑭𝑨 + 𝑹  ومبا أن اجلسم يستند على قاع اإلناء فإن

𝑹 > 𝟎 

𝑷وبالتالي  > 𝑭𝑨  

𝝆𝒍 × 𝑽𝒍 × 𝒈 < 𝝆جسم × 𝑽جسم × 𝒈 

𝝆𝒍أي × 𝑽𝒍 < 𝝆جسم × 𝑽جسم

𝑽𝒍   لكن = 𝑽إذنجسم𝝆𝒍 < 𝝆أيجسم𝒅𝒍 < 𝒅جسم
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𝑷ومنه  = 𝑭𝑨

 وبالتالي

𝝆𝒍 × 𝑽𝒍 × 𝒈 = 𝝆جسم × 𝑽جسم × 𝒈 

𝝆𝒍  أي × 𝑽𝒍 = 𝝆جسم × 𝑽جسم

𝑽𝒍ن    لك = 𝑽إذنجسم𝝆𝒍 = 𝝆جسم

𝒅𝒍ي    أ = 𝒅جسم

 لكي يكون الجسم في حالة توازن يجب:

�⃗⃗� + 𝑭𝑨
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗⃗� 

𝑷ومنه  = 𝑭𝑨 وبما أن الجسم

يطفو فوق السائل فإن 

𝑽𝒍 < 𝑽جسم 

𝑷  وبالتالي = 𝑭𝑨   

𝝆𝒍 × 𝑽𝒍 × 𝒈 = 𝝆جسم × 𝑽جسم × 𝒈 

𝝆𝒍  أي × 𝑽𝒍 = 𝝆جسم × 𝑽جسم 

𝑽𝒍  لكن < 𝑽جسم

𝝆𝒍  إذن > 𝝆أي   جسم  𝒅𝒍 > 𝒅جسم
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 مقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الدي
 المستوى: الرابعة متوسطمتوسطة: الشهيد عبد الرحمن ميرة بعين صالح 

م الفيزيائية والتكنولوجيا     مادة العلو  ساعة ونصفالمدة الزمنية: 

 نقطة(12)الجزء األول: 
نقاط6التمرين األول:
ب التجارب قام بإحضار حجماً من محلول محمد تلميذ يح

+2𝐻)  (حمض الكبريت + 𝑆𝑂4
ثم وضع داخل هذا  −2

المحلول صفيحة من األلمنيوم فالحظ إنطالق غاز وتشكل 

+2𝐴𝑙3)   (محلول كبريتات األلمنيوم + 3𝑆𝑂4
كما −2

 -1-هو موضح في الوثيقة

.الكشف عنه كيف يمكنسم الغاز المنطلق من األنبوب و -1

.للعاز المنطلقأكتب الصيغة الكيميائية  -2

كيف تفسر تأكل صفيحة األلمنيوم. -3

بالصيغ: أكتب معادلة التفاعل الحاصل  -4

الصيغة الشاردية  -      

 .()االحصائية الصيغة الجزيئية -      

 الصيغة المختزلة )العناصر المشاركة في التفاعل فقط( -      

 اطنق6التمرين الثاني:

I.  يقف محمد على بعدL  من كرية(S)  كتلتها

m=200g معلقة بخيط  حيث زاوية النظر ل)كرية ،

(S)  خيط+(f) :)=17°α  ثم يقترب بمسافةd=2m 

فأخذه الفضول لمعرفة  β=22°فتصبح زاوية النظر 

 .((f) +خيط (S) )كريةارتفاع 

 إذا علمت أن الكرية في حالة توازن.  -

.(S) كريةى الأذكر القوى المؤثرة عل -1

2-   
 .(S)أحسب ثقل الكرية  -أ

 .(f)أستنتج قوة شد الخيط -ب
1cm               1Nباستخدام السلم:        .(S)مثل القوى المؤثرة على الكرية -ت

.hكيف يمكن مساعدة محمد إليجاد طريقة تمكنه من حساب االرتفاع  -3

 .((f) +خيط (S) ارتفاع )كرية hأحسب  -4
II.  نقطع الخيط(f) لكرية فتسقط ا(S) 3-داخل إناء كما هو موضح في الوثيقة- 

بإعتبار أن الكرية تصل إلى حالة توازن أجب عن مايلي:
 حدد القوى المؤثرة على الكرية. -1
 أذكر شروط توازن الجسم الطافي. -2
 إستنتج قيمة شدة دافعة أرخميدس. -3

𝑉𝑙إذا علمت أن حجم السائل المزاح هو:      -4 = 250𝐶𝑚3

g=10N/kgيعطى الجاذبية:     الكتلة الحجمية للسائل.أحسب  -
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 نقاط(8الجزء الثاني: )

  الوضعية اإلدماجية:
     أراد أحمد أن يكشف عن الطور لمأخذ التيار الكهربائي أطرافهC , B , A 

يلي : فتحصل على ما الفولطمترباستعمال جهاز 

  . 220Vيساوي  B , A* التوتر بين 

 . 0Vيساوي  C, A* التوتر بين 

 .220Vيساوي  C, B* التوتر بين 

الطور باستعمال النتائج السابقة ؟ حدد  ( 1

؟اذكر أداة أخرى تمكنك من الكشف عن الطور( 2

 .220Vماذا تمثل قيمة التوتر المقاسة بجهاز الفولط متر  (3

  بعد إيصال المأخذ الكهربائي براسم االهتزاز المهبطي تحصلنا

المقابل:على المنحني 

 .fوالتواتر  T،  الدور  maxUعظمي اوجد التوتر األ (4

( أوصل احمد بالمأخذ جهاز كهربائي ذو هيكل معدني كما هو 5

 -3-مبين في الشكل

 3-بالنظر لمخطط التركيب الكهربائي الشكل- 

كيف يمكنك معالجة هذا التركيب لتضمن سالمة   -أ

مع العلم انه مسجل على الجهاز  الجهاز ومستعمله

A15. 

 وضح ذلك برسم. -ب

 

 

 

 

-1-الشكل

-2-الشكل

-3-الشكل
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الموسم الدراسي:  2019/2020متوسطة: الشهيد عبد الرحمن ميرة عين صالح

جيا     م الفيزيائية والتكنولومادة العلوالمستوى: الرابعة متوسط

 التمرين االول:

ثم وضعها داخل وعاء التحليل  (𝑆)(𝑆𝑛𝐶𝑙2)قام محمد باحضار كمية من مسحوق كلور القصدير 

 .-1-الكهربائي الذي مسرياه من الغرافيت كما هو موضح في الشكل 

I- .ماذا تالحظ عند غلق القاطعة؟ مع التبرير

II- لنتحصل على  م بإضافة الماء المقطر لهذا المسحوقنقو

:محلول مائي

 ماذا تالحظ عند غلق القاطعة؟ -1

 .Bوالمسرى  Aكل من المسرى  سم   -2

 أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور القصدير. -3

 صف ماذا يحدث عند كل مسرى. -4

 .Bو Aاكتب المعادلة النصفية عند  -5

ثم بالصيغة االحصائية. ةاكتب المعادلة اإلجمالية بالصيغة الشاردي -6

 التمرين الثاني:

 m=20mgتعليق كرية من االلمنيوم ذات الكتلة بقام استاذ  -

  -1-بحامل كما يوضحه الشكل 

نقرب قضيباً بالستيكياً مدلوكاً بصوف من كرية االلمنيوم كما  -

 -3-موضح في الشكل 

 ماذا تالحظ؟ 

 ة؟حدد نمط تكهرب كل من القضيب البالسيتكي والكري

.2مع إهمال تأثير الهواء في الشكل  القوى المؤثرة على الكرية أذكر  -1

 قوة جذب االرض للكرية. قيمة  أحسب -2

 قوة شد الخيط.قيمة استنتج  -3

 مثل القوى المؤثرة على الكرية باستعمال سلم الرسم التالي: -4

    1𝑐𝑚                   10−4𝑁 

III.  لخيط نقطع ا(f)  فتسقط الكرية(S) 3-داخل إناء كما هو موضح في الوثيقة- 

بإعتبار أن الكرية تصل إلى حالة توازن أجب عن مايلي:

حدد القوى المؤثرة على الكرية. -5
أذكر شروط توازن الجسم الطافي. -6
إستنتج قيمة شدة دافعة أرخميدس. -7

𝑉𝑙إذا علمت أن حجم السائل المزاح هو:      -8 = 250𝐶𝑚3

 أحسب الكتلة الحجمية للسائل. -
g=10N/kgيعطى الجاذبية:    

 الوضعية اإلدماجية:

-1- شكلال  

-1- شكلال  

-2- شكلال  
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أحمد تلميذ يدرس الثالثة متوسط بعد دراسة التيار الكهربائي المستمر 
فأخذه  Iوشدة التيار  Uوالجهاز الذي يسمح بقياس كل من التوتر

بتحقيق ام الفضول لمعرفة قيمة ونوع التوتر في المنزل حيث ق
، أحمد لم يتعرف على نوع التوتر في  -4-التركيب المبين في الشكل

المنزل لذلك طلب المساعدة من أخيه آدم الذي يدرس الرابعة متوسط 
الذي أرشده إلستعمال راسم االهتزاز المهبطي وقال هذا الجهاز 

يمكنك من تحديد خصائص التوتر المستعمل وأضاف التوتر 
مرة في الثانية وهذا  50زل توتر دوري يتكرر المستعمل في المن

حسب درسته في مادة العلوم الفيزيائية. وبينما أحمد وآدم في هذا 
الحوار سمعا صراخ أخاهم عالء إثر تعرضه لصعقة كهربائية عند 

 تغييره لمصباح الغرفة. 
I- :من خالل ما درست حاول اإلجابة على االسئلة التالية 

 نا به شركة سونلغاز؟ ما هو مبدأ انتاجه؟ما نوع التوتر الذي تزود -1
؟متوسط قارن التوترالمستعمل في المنزل بالتوتر الذي درسه أحمد في السنة الثالثة -2
 .Hzبالهرتز ( fحدد قيمة التكرار ) -3

  لهذا النوع من التوتر. T)(أحسب الدور -4

 ؟230Vماذا تمثل القيمة التي يسجلها جهاز الفولطمتر  -5
 ؟max)(Uحسب التوتر األعظمي ا -6

II-  
حاول التعرف على سبب تعرض عالء لصعقة كهربائي عند تغييره  -5-شكل من خالل المخطط ال -1

 لمصباح الغرفة رغم فتح القاطعة.
 الموجودة فيه. خطاءأعد رسم المخطط مع تصحيح األ -2

 

 

 

-4- شكلال  

-5- شكلال  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
لرحمن ميرة بعين صالح متوسطة: الشهيد عبد ا والية تمنراستزارة التربية الوطنية و

   01امتحان المراقبة المستمرة رقم
ساعة المدة الزمنية:          المستوى: الرابعة متوسط

 2020 فيفري 16 التاريخ: االحدم الفيزيائية والتكنولوجيا     مادة العلو 

 الوضعية االولى:

+𝐻)قام عالء بتحضيرة تجربة حيث أحضر حجماً من حمض كلور الماء + 𝐶𝑙−)(𝑎𝑞)  ثم وضع داخل

فالحظ انطالق غاز وتشكل   (𝑠)(𝐹𝑒)هذا المحلول قطعة من معدن الحديد 

+𝐹𝑒2)محلول شاردي ذو اللون األخضر الفاتح  + 2𝐶𝑙−)(𝑎𝑞) .

I. :الجزء االول
سم  الغاز المنطلق وكيف يمكن الكشف عنه. .1
حدد األفراد الكيميائية المتواجدة قبل التحول وكذا األفراد الكيميائية  .2

  المتواجدة بعد التحول.
أكتب معادلة التفاعل الحاصل بالصيغ الكيميائية: .3

 الشاردية. -
االحصائية )الجزيئية(. -
 المختزلة. -

لم تدخل في التفاعل.   (𝑎𝑞)(−𝐶𝑙)ثبت تجريباً أن شوارد الكلور كيف يمكن أن ت .4

II. :الجزء الثاني

+𝐹𝑒2)بأخذ المحلول الناتج  عالءقام  + 2𝐶𝑙−)(𝑎𝑞)  ثم وضعه داخل وعاء التحليل الكهربائي الذي

صول بالقطب مسرياه من الغرافيت فالحظ عند غلق القاطعة صعود فقاعات بجوار المسرى المو
 الموجب للمولد وتشكل طبقة معدنية على المسرى الموصول بالقطب السالب للمولد.

 كيف يمكن أن تسمي كل مسرى )من خالل المالحظة(. (1
 فسر سبب صعود فقاعات و تشكل الطبقة المعدنية. (2
 أكتب المعادلة التي تصف ما يحدث عند كل مسرى. (3
ة ثم بالصيغة اإلحصائية.أكتب المعادلة االجمالية بالصيغة الشاردي (4

 الوضعية الثانية:
قام محمد بإنجاز مخطط كهربائي لغرفة جديدة في منزله كما هو موضح في الشكل أدناه ولما عرض هذا 

المخطط على أحد المختصين في مجال الكهرباء فقال له إن هذا المخطط يحتاج إلى بعض التعديالت 

 واإلضافات.

 افات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ مع التبرير.برأيك ما هي التعديالت واإلض -1

أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديالت واالضافات التي ذكرتها. -2
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
يرة بعين صالح لرحمن ممتوسطة: الشهيد عبد ا والية تمنراستوزارة التربية الوطنية 

   02امتحان المراقبة المستمرة رقم
ساعة المدة الزمنية:          المستوى: الرابعة متوسط

 2020 فيفري 16 التاريخ: االحدم الفيزيائية والتكنولوجيا     مادة العلو 

الوضعية االولى:
 توصيل.لدراسة دارة كهربائية لدراجة تتكون من منوبة أسالك 

نوصل طرفي منوبة الدراجة بمربطي راسم االهتزاز المهبطي فيظهر على 
 الشاشة الشكل المقابل:

 حدد نوع هذا التوتر. مع التبرير.  -1

𝑺𝒗   إذا علمت أن  -2 = 𝟔𝒗𝒐𝒍/𝒅𝒊𝒗و𝑺𝒉 = 𝟐𝟎𝒎𝒔/𝒅𝒊𝒗 
 أحسب كل من التوتر االعظمي والدور.

ة الواحدة؟كم تكرر هذا المنحنى خالل الثاني -3
 ماذا نسميه هذا التكرار. وما هي وحدته؟  -4
 استنتج قيمة التوتر الفعال. -5

:الوضعية الثانية

I.  :الجزء االول 
في أنبوب اختبار يحتوي على صفيحة االلمنيوم  (𝑎𝑞)(𝐻𝐶𝑙)نسكب كمية من محلول حمض كلور الماء

 𝐴𝑙 محلول شاردي . فينطلق غاز ويتشكلالمقابلكما هو مبين في الشكل (𝐴𝑙3+ + 3𝐶𝑙−)(𝑎𝑞).

سم الغاز المنطلق من األنبوب واكتب صيغته الكيميائية. -5

 أكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء. -6

 أكتب المعادلة الكيميائية االجمالية بالصيغة:  -7

 الصيغة الشاردية  -      

 الصيغة الجزيئية. -      

المختزلة )العناصر المشاركة في التفاعل فقط(الصيغة  -      

لم تتأثر بالتفاعل. −𝐶𝑙إقترح تجربة تبين من خاللها أن شوارد الكلور  -8
 الجزء االول:

+𝐴𝑙3) محلول شارديمحمد بأخذ المحلول الناتج قام  + 3𝐶𝑙−)(𝑎𝑞) ثم وضعه داخل وعاء التحليل

 .فيتالكهربائي الذي مسرياه من الغرا

 .2،  1 المسريين اسم اذكر .1

 ما نوع التيار الكهربائي الناتج عن المولد؟ .2

 .المحلول في الموجودة الكيميائية األنواع حدد .3

 مسرى؟ كل بجوار يحدث ما صف القاطعة غلق عند .4

 .مسرى كل عند الكيميائية المعادلة أكتب .5

الكهربائي: التحليل لهذا اإلجمالية() النهائية المعادلة أكتب .6

 بالصيغة الشاردية. -أ

 بالصيغة اإلحصائية. -ب
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 لرحمن ميرة بعين صالحوزارة التربية الوطنية والية تمنراست          متوسطة: الشهيد عبد ا

         03امتحان المراقبة المستمرة رقم
 ساعةالمستوى: الرابعة متوسط                المدة الزمنية: 

 2020فيفري  17 التاريخ: االثنينمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

 الوضعية االولى:

I.  قام عالء بتحضيرة تجربة حيث أحضر  قطعة طباشير

(𝐶𝑎𝐶𝑂3)(𝑠)  ثم أضاف له حجماً من حمض كلور

+𝐻)الماء + 𝐶𝑙−)(𝑎𝑞)  فالحظ انطالق غاز يعمل على تعكير

+𝐶𝑎2)رائق الكلس وتشكل محلول شاردي ذو الصيغة  +
2𝐶𝑙−)(𝑎𝑞)  ى الماء إضافة إل(𝐻2𝑂)(𝑙).

 سم الغاز المنطلق الذي يعمل على تعكير رائق الكلس. -1

+𝐶𝑎2)ذو الصيغة سم المحلول المتشكل  -2 + 2𝐶𝑙−)(𝑎𝑞).

حدد األفراد الكيميائية المتواجدة قبل التحول وكذا األفراد  -3
المتواجدة بعد التحول.الكيميائية 

الصيغ الكيميائية:أكتب معادلة التفاعل الحاصل ب -4
المختزلة.-االحصائية )الجزيئية(.  -    الشاردية. -

لم   (𝑎𝑞)(−𝐶𝑙)كيف يمكن أن تثبت تجريباً أن شوارد الكلور  -5

 تدخل في التفاعل.

II. بعد إنتهاء التفاعل في التجربة االولى قام عالء بأخذ عينة من محلول النتاج (𝐶𝑎2+ + 2𝐶𝑙−)(𝑎𝑞)  ثم

وضعه داخل وعاء التحليل الكهربائي الذي مسرياه من الغرافيت فالحظ عند غلق القاطعة صعود فقاعات 
بجوار المسرى الموصول بالقطب الموجب للمولد وتشكل طبقة معدنية على المسرى الموصول بالقطب 

 السالب للمولد.
كيف يمكن أن تسمي كل مسرى )من خالل المالحظة(. (1
 ت و تشكل الطبقة المعدنية.فسر سبب صعود فقاعا (2
 أكتب المعادلة التي تصف ما يحدث عند كل مسرى. (3
أكتب المعادلة االجمالية بالصيغة الشاردية ثم بالصيغة اإلحصائية. (4

 :الوضعية الثانية
لتوصيل الكهرباء في المنزل أهمية بالغة لذلك يجب أن نوكل هذه المهمة ألشخاص لهم خبرة كافية لتجنب 

هو الحال لغرفة محمد. حيث اعترضته عدة مشاكل: منها تعرض محمد لصعقة كهربائية عند األخطاء كما 
استبداله لمصباح الغرفة على الرغم من أنه قام بفتح القاطعة، عند تشغيل المدفأة الكهربائية ينقطع التيار 

 .الكهربائي، وكذا تعرضه لصعقة كهربائية عند لمسه لهيكل المعدني للمدفأة الكهربائية
حدد سبب كل حادث، مع اقتراح حال مالئم لكل  

 حادث.
أذكر التعديالت واإلضافات الالزمة للمخطط. -1
أعد رسم المخطط مع التعديالت واإلضافات  -2

 .الالزمة
قدم نصيحة لصاحب البيت. -3
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 لرحمن ميرة بعين صالحمتوسطة: الشهيد عبد ا    وزارة التربية الوطنية والية تمنراست

         04امتحان المراقبة المستمرة رقم
 ساعةزمنية: المستوى: الرابعة متوسط                المدة ال

التاريخ: االثنين   2020فيفري  17مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

 الوضعية االولى

+𝐻)بتحضيرة تجربة حيث أحضر حجماً من حمض كلور الماء محمدقام  + 𝐶𝑙−)(𝑎𝑞)  ثم وضع داخل

فالحظ انطالق غاز وتشكل محلول   (𝑠)(𝑍𝑛) لزنكهذا المحلول قطعة من معدن ا

+𝑍𝑛2) لون ال عديمشاردي  + 2𝐶𝑙−)(𝑎𝑞) .

I. :الجزء االول
سم  الغاز المنطلق وكيف يمكن الكشف عنه. .1
المتواجدة بعد حدد األفراد الكيميائية المتواجدة قبل التحول وكذا األفراد الكيميائية  .2

 التحول.
التفاعل الحاصل بالصيغ الكيميائية: أكتب معادلة .3

 المختزلة.  -االحصائية )الجزيئية(.     -    الشاردية. -
لم تدخل في التفاعل.   (𝑎𝑞)(−𝐶𝑙)كيف يمكن أن تثبت تجريباً أن شوارد الكلور  .4

II. :الجزء الثاني

+𝑍𝑛2)بأخذ المحلول الناتج  محمدقام  + 2𝐶𝑙−)(𝑎𝑞)  داخل وعاء التحليل الكهربائي الذي ثم وضعه

مسرياه من الغرافيت فالحظ عند غلق القاطعة صعود فقاعات بجوار 
المسرى الموصول بالقطب الموجب للمولد وتشكل طبقة معدنية على 

 المسرى الموصول بالقطب السالب للمولد.
 .تسمي كل مسرى كيف يمكن أن .1
 .فسر سبب صعود فقاعات و تشكل الطبقة المعدنية .2
 أكتب المعادلة التي تصف ما يحدث عند كل مسرى. .3
أكتب المعادلة االجمالية بالصيغة الشاردية ثم بالصيغة اإلحصائية. .4

الوضعية الثانية:
i.  نحرك مغناطيسA واالسفل امام وشيعة  االعلى نحوB جهاز موصولة مع 

  الشكل المقابل في كما G غلفانومتر

 غلفانومتر؟ جهاز على تالحظ ماذا .1

 علل؟ الناتج الكهربائي التيار ا نوعم .2

ii.  لدراسة خصائص تيار كهربائي لمولد قمنا بتوصيله براسم االهتزاز

 المهبطي فتحصلنا على المنحنى المقابل.

ما هو الغرض من استخدام راسم  .3

المهبطي؟ االهتزاز

  ؟BوAماذا تمثل كل من   .4

  الزمني؟هل استعمل المسح  .5

 U=10V ذاعلمت التوتر الفعال هو ا .6

استنتج قيمة التوتر االعظمي؟  -

𝒁𝒏𝟐+
 

G 

R 

A 

B 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الواجب المنزلي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية وتكنولوجيا

"3+2+1"متوسطة الشهيد عبد الرحمن ميرة بعين صالح   المستوى: الرابعة متوسط 

2019مارس 21يوم الخميس  2018/2019الموسم الدراسي:

مري ن األول:
اط6الت  ق 

 
ن

 .𝐴𝑙𝐶𝑙3(𝑎𝑞) م.المائي لكلور األلمينيو الكهربائي للتحليل لتركيب مخططا المقابل الشكل يمثل

 .2،  1 المسريين اسم اذكر .1

 ما نوع التيار الكهربائي الناتج عن المولد؟ .2

 .المحلول في الموجودة الكيميائية األنواع حدد .3

 مسرى؟ كل بجوار يحدث ما صف القاطعة غلق عند .4

 .مسرى كل عند الكيميائية المعادلة أكتب .5

الكهربائي: التحليل لهذا اإلجمالية() النهائية المعادلة أكتب .6

 بالصيغة الشاردية. -ت

 بالصيغة اإلحصائية. -ث

 هل هذا تحليل كهربائي بسيط؟ علل إجابتك.  .7

مري ن ال 
يالت 

 
ان اط6:ث  ق 

 
ن

بواسطة رافعة كما الشكل  (f)حبل ب =200Kg  m( كتلته Sجسم ) نعلق

  المقابل:

 الجسم في حالة توازن و بإهمال تأثير الهواء علما ان      

 ( محددا نوعها؟Sالقوى المؤثرة على الجسم ) أذكر( 1 

 -(S) جسم –حبل  -( أرسم مخطط أجسام متأثرة للجمل الميكانيكية )رافعة 2 

 االرض(

 g=10N/Kg علما أن الجاذبية األرضية(3 

      ؟Pأوجد قيمة ثقل الكرة  -أ  

 (؟S) إستنتج شدة القوة المطبقة من طرف الحبل على الجسم -ب  

 ( بإستخدام السلم المعطى؟Sمثل القوى المطبقة على الجسم ) -ج  

  1cm           1000N 

 نقاط8التوضعية اإلدماجية:     

في حصة التربية البدنية قام ثالثة تالميذ بمنافسة في لعبة 

ميذ الذي يخرج شد الحبل حيث أن الفوز يكون لصالح التل

من جهته عقدة الحبل من المربع. لكن وبعد منافسة شديدة لم 

 تتحرك العقدة من مركز المربع وانتهت المنافسة بالتعادل.

 قمنا قياس القوى وتمثيلها بدقة على الشكل.

 هل للتالميذ نفس القوى؟ علل إجابتك. -1

هل يكمن أن نقول عن الجسم )العقدة( في حالة توازن؟  -2

 بيانياً. برهن ذلك

  1cm           2N     حيث 1Fأحسب شدة القوة  -3
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االجابة 
النموذجيةللمواضيع 
املختارة لتحضري لشهادة 

 التعليم املتوسط
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
متوسطة: الشهيد عبد الرحمن ميرة بعين صالح

 زيائية والتكنولوجيامادة العلوم الفيالمستوى: الرابعة متوسط

 العالمة عنـــــــاصــر االجـــــــــــــــابـــــة

 مجموعة مجزأة

 نقطة(12)الجزء األول: 

 نقاط( 6) :ولالتمرين األ 

I.  قاب يمكن الكشف عنه بعود ثو هو غاز الهيدروجين الغاز المنطلق من األنبوب

حيث يحدث فرقعة عند تقريب عود ثقاب.

II.  صيغته الكيميائية :𝐻2(𝑔)
.

III.  التفسير: تتأكل صفيحة األلمنيوم حيث تفقد كل ذرة االلمنيوم𝐴𝑙  ثالثة إلكترونات

يتشكل بذلك محلول كبريتات االلمنيوم.ف +𝐴𝑙3فتتحول إلى شاردة االلمنيوم 

IV.  الصيغة الشارديةكيميائي بالتفاعل المعادلة:

3(2𝐻+ + 𝑆𝑂4
2−)(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑙(𝑠) →  (2𝐴𝑙3+ + 3𝑆𝑂4

2−)𝑎𝑞 + 3𝐻2(𝑔)

 :الصيغة الجزيئيةب

3(𝐻2𝑆𝑂4)(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑙(𝑠) → (𝐴𝑙2(𝑆𝑂4
)
3
)𝑎𝑞 + 3𝐻2(𝑔)

 :الصيغة المختزلة )العناصر المشاركة في التفاعل فقط(ب 

3(2𝐻+)(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑙(𝑠) →  (2𝐴𝑙3+)𝑎𝑞 + 3𝐻2(𝑔)

 نقاط6التمرين الثاني:

 :(S) كريةالقوى المؤثرة على ال -5
قوة الثقل ، قوة شد الخبل

6- 
:(S)ب ثقل الكرية احس -ث

𝑃 = 𝑚 × 𝑔 

𝑃 = 200 × 10−3 × 10 
𝑃 = 2𝑁 

:(f)ج قوة شد الخيطاستنتإ -ج
 بما أن الكرية تخضع لقوتين متعاكستين في االتجاه وهي في حالة توازن إذن:

𝑃 = 𝐹𝑓/𝑠 = 2𝑁 

1cm               1Nباستخدام السلم:        .(S)تمثيل القوى المؤثرة على الكرية -ح

: طريقة التثليثhطريقة تمكنه من حساب االرتفاع   -7

 .((f) +خيط (S) ارتفاع )كرية hب احس -8
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ℎ = 𝑑.
tan𝛽 × tan𝛼

tan𝛽 − tan𝛼

ℎ = 2 ×
tan22 × tan17

tan 22 − tan17
ℎ = 2.5𝑚 

IV.  نقطع الخيط(f)  فتسقط الكرية(S) ن الكرية بإعتبار أ -3-داخل إناء كما هو موضح في الوثيقة
مايلي: تصل إلى حالة توازن أجب عن

القوى المؤثرة على الكرية: -9
قوة جذب األرض. -
 قوة دافعة ارخميدس. -

الجسم الطافي: توازنشروط  -10

𝐹𝐴في حالة التوازن فإن 
⃗⃗⃗⃗ = �⃗�   أي𝐹𝐴 = 𝑃   أيm𝑙 × 𝑔 = 𝑚جسم × 𝑔

𝜌𝑙أي  × 𝑉𝑙 = 𝜌جسم × 𝑉جسم
إذن الشروط هو: 

𝑉𝑙 < 𝑉حيث:  جسم 𝑉𝑙 ،     حجم السائل المزاح :𝑉حجم الجسم الطافيجسم :

𝜌𝑙 > 𝜌حيث:    جسم𝜌𝑙  ،  الكتلة الحجمية للسائل:𝜌الكتلة الحجمية للجسمجسم :

𝑑𝑙 > 𝑑حيث:    جسم𝑑𝑙 ، كثافة السائل بالنسبة للماء:𝑑فة الجسم بالنسبة : كثا جسم

 للماء
إستنتاج قيمة شدة دافعة أرخميدس: -11

𝐹𝐴بما أن الكرية في حالة توازن فإن 
⃗⃗⃗⃗ = �⃗�   أي𝐹𝐴 = 𝑃

𝐹𝐴 = 𝑃 = 2𝑁 

𝑉𝑙إذا علمت أن حجم السائل المزاح هو:      -12 = 250𝐶𝑚3

حساب الكتلة الحجمية للسائل. -
𝐹𝐴 = m𝑙 × 𝑔 

𝐹𝐴 = 𝜌𝑙 × 𝑉𝑙 × 𝑔 
إذن:

𝜌𝑙 =
𝐹𝐴

𝑉𝑙 × 𝑔

𝜌𝑙 =
2

250 × 10−6 × 10
𝜌𝑙 = 800𝑘𝑔/𝑚3

 نقاط(8الجزء الثاني: )

 الوضعية اإلدماجية:

    1 )  يمكن التوصل إلى أن الطور هو المربط النتائج السابقة من خاللB هذا آلن و

 .Bجود فيها المربط فقط في الحاالت التي مو 220Vالتوتر كان يساوي 

 :اذكر أداة أخرى تمكنك من الكشف عن الطور( 2

 ر.المفك الكاشف الذي يتوهج مصباحه نتيجة لمسه باصبع اليد إذا وافق سلك الطو

تر المنتج( : التوتر الفعال )التو220Vتمثل قيمة التوتر المقاسة بجهاز الفولط متر  (3

effU. 

 جاد:يا (4

: maxUالتوتر األعظمي  -

Umax = Ueff × √2
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Umax = 220 × √2 

Umax = 311𝑣 
 

 : Tالدور  -

𝑇 = 𝑆ℎ × 𝑑 

𝑇 = 5 × 4 

𝑇 = 20𝑚𝑠 = 0.02𝑠 

 :fالتواتر  -

𝑓 =
1

𝑇
=

1

0.02
= 50𝐻𝑧 

 

 -3-( أوصل احمد بالمأخذ جهاز كهربائي ذو هيكل معدني كما هو مبين في الشكل5

 3-الشكل بالنظر لمخطط التركيب الكهربائي-  

 : ن سالمة الجهاز ومستعملهاضمالتركيب لمعالجة هذا  نييمكن   -ت

 ن التلف.وذلك بإضافة منصهرة تتالئم مع شدة تيار الجهاز تعمل على حماية الجهاز م -

 إضافة توصيل أرضي لحماية االشخاص في حالة وجود تسرب في الكهرباء. -

ها داللتتغيير المنصهر الموجودة على سلك الحيادي وربطها مع الطور حيث تكون  -

 تفوق داللة الجهاز.
 التوضيح بالرسم: -ث
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الموسم الدراس متوسطة: الشهيد عبد الرحمن ميرة عين 2019/2020ي: صالح
م الفيزيائية والتكنولوجيا  علومادة المتوسطالمستوى: الرابعة 

 التمرين االول:

ثم وضعها داخل وعاء التحليل الكهربائي  (𝑆)(𝑆𝑛𝐶𝑙2)قام محمد باحضار كمية من مسحوق كلور القصدير 

 .-1-ل الذي مسرياه من الغرافيت كما هو موضح في الشك

III- .ماذا تالحظ عند غلق القاطعة؟ مع التبرير 

I- .نالحظ عدم مرور التيار وعدم توهج المصباح

جسام الشاردية في حالتها الصلبة التعمل على ألن األ التبرير:

 نقل الكهرباء.

II- لنتحصل على  نقوم بإضافة الماء المقطر لهذا المسحوق

 :محلول مائي

ماذا تالحظ عند غلق القاطعة؟ -7

نالحظ مرور التيار و توهج المصباح. حظة:المال

.Bوالمسرى  Aكل من المسرى  سم   -8

هو المصعد. :Aالمسرى 

 هو المهبط. :Bوالمسرى 

أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور القصدير. -9

)(𝒂𝒒) (𝑺𝒏𝟐+ + 𝟐𝑪𝒍−

صف ماذا يحدث عند كل مسرى. -10

 (:Aعند المصعد )المسرى 

نحو المصعد حيث تفقد كل شاردة إلكترون واحد فتصبح ذرة ثم تتحدد كل (𝑎𝑞)(−𝐶𝑙)تتجه شوارد الكلور

 .(𝑔)(𝐶𝑙2)ذرتين ليشكالن غاز الكلور  

  (:Bعند المهبط )المسرى 

نحو المهبط حيث تكتسب كل شاردة إلكترونين فتصبح ذرة تترسب على (𝑎𝑞)(+𝑆𝑛2)تتجه شوارد القصدير 

 (𝑆)(𝑆𝑛)ط مشكلة معدن القصدير المهب

.Bو Aاكتب المعادلة النصفية عند  -11

 (:A)المسرى عند المصعد 

2(𝐶𝑙−)(𝑎𝑞) → (𝐶𝑙2)(𝑔) + 2𝑒−

 (:B)المسرى عند المهبط 

(𝑆𝑛2+)(𝑎𝑞) + 2𝑒− → (𝑆𝑛)(𝑆)

 ة الشاردية:الصيغب :المعادلة اإلجمالية  -12

-1- شكلال  
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2(𝐶𝑙−)(𝑎𝑞) + (𝑆𝑛2+)(𝑎𝑞) → (𝐶𝑙2)(𝑔) + (𝑆𝑛)(𝑆) 

 الصيغة االحصائية )الجزيئية(:ب 

(𝑆𝑛𝐶𝑙2)(𝑎𝑞) → (𝐶𝑙2)(𝑔) + (𝑆𝑛)(𝑆). 

  التمرين الثاني:

 m=20mgتعليق كرية من االلمنيوم ذات الكتلة بقام استاذ  -

  -1-ا يوضحه الشكل بحامل كم

نقرب قضيباً بالستيكياً مدلوكاً بصوف من كرية االلمنيوم كما  -

 -1-موضح في الشكل 

 ماذا تالحظ؟ 

 :إنجذاب كرية االلمنيوم نحو القضيب البالستيكي. الحظن المالحظة 

 حدد نمط تكهرب كل من القضيب البالسيتكي والكرية؟  

ونمط تكهرب  الدلك عن طريقهو  نمط تكهرب القضيب البالسيتكي

                         .عن طريق التأثيرهو  كرية االلمنيوم

 .2مع إهمال تأثير الهواء في الشكل  القوى المؤثرة على الكرية   -1

 قوة شد الخيط. -

 .قوة جذب االرض  -

 قوة جذب االرض للكرية. قيمة  أحسب -2

 :قوة جذب االرض للكرية قيمة  باحس -

𝑃 = 𝑚 × 𝑔 

𝑃 = 20 × 10−6 × 10 

𝑃 = 2 × 10−4𝑁 

 

 قوة شد الخيط.قيمة استنتج  -1

 بما أن الجسم معلق ولم يسقط تحت تأثير ثقله فإن:

𝑃 = 𝑇 

𝑇 = 2 × 10−4𝑁. 

 مثل القوى المؤثرة على الكرية باستعمال سلم الرسم التالي: -2

    1𝑐𝑚                   10−4𝑁 

 الرسم التالي: تمثيل القوى المؤثرة على الكرية باستعمال سلم -1

    1𝑐𝑚                   10−4𝑁 

2 × 10−4𝑁                      2𝑐𝑚   

 

 

-1- شكلال  

-2- شكلال  
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V.   نقطع الخيط(f)  فتسقط الكرية(S) 3-داخل إناء كما هو موضح في الوثيقة- 

بإعتبار أن الكرية تصل إلى حالة توازن أجب عن مايلي:

حدد القوى المؤثرة على الكرية. -
ى المؤثرة على الكرية:القو 

 قوة جذب األرض. -
قوة دافعة ارخميدس. -

 أذكر شروط توازن الجسم الطافي. -1

𝑭𝑨في حالة التوازن فإن 
⃗⃗⃗⃗  ⃗ + �⃗⃗� = �⃗⃗�   أي𝑭𝑨

⃗⃗⃗⃗  ⃗ = −�⃗⃗�   أي𝑭𝑨 = 𝑷   أي𝐦𝒍 × 𝒈 = 𝒎جسم × 𝒈

𝝆𝒍أي  × 𝑽𝒍 = 𝝆جسم × 𝑽جسم

إذن الشرط هو: 

𝑽𝒍 < 𝑽 : حجم الجسم الطافيجسم𝑽: حجم السائل المزاح     ، 𝑽𝒍حيث:                  سمج

𝝆𝒍 > 𝝆حيث:                 جسم𝝆𝒍  ،  الكتلة الحجمية للسائل:𝝆الكتلة الحجمية للجسمجسم :

𝒅𝒍 > 𝒅حيث:          جسم𝒅𝒍 ماء ،:كثافة السائل بالنسبة لل𝒅كثافة الجسم بالنسبة للماء جسم : 

 إستنتج قيمة شدة دافعة أرخميدس. -2
إستنتاج قيمة شدة دافعة أرخميدس: 

𝑭𝑨بما أن الكرية في حالة توازن فإن 
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = −�⃗⃗�   أي𝑭𝑨 = 𝑷

𝑭𝑨 = 𝑷 = 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒𝑵

𝑽𝒍اح هو:     إذا علمت أن حجم السائل المز -3 = 𝟐𝟓𝟎𝑪𝒎𝟑

حساب الكتلة الحجمية للسائل. -

𝑭𝑨 = 𝐦𝒍 × 𝒈 

𝑭𝑨 = 𝝆𝒍 × 𝑽𝒍 × 𝒈 

إذن:

𝝆𝒍 =
𝑭𝑨

𝑽𝒍 × 𝒈

𝝆𝒍 =
𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒

𝟐𝟓𝟎 × 𝟏𝟎−𝟔 × 𝟏𝟎
𝝆𝒍 = 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟐𝒌𝒈/𝒎𝟑

g=10N/kgيعطى الجاذبية:    

 الوضعية اإلدماجية:

education-onec-dz.blogspot.com
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 :االسئلة إلجابة علىا

ويتم  توتر متناوب نوع التوتر الذي تزودنا به شركة سونلغاز  -1
 إنتاجه بتحريك مغناطيس أمام وشيعة

التوترالمستعمل في المنزل بالتوتر الذي درسه  ة بينقارنالم -2
 متوسط أحمد في السنة الثالثة

 التوتر المتناوب التوتر المستمر 

 ثابت في القيمة -
 ثابت في الجهة -

 لقيمةمتغير في ا -
 متغير في الجهة -

 
 ( fقيمة التكرار ) -3

f =50Hz 

  T)(ب الدوراحس -4

𝑓نعلم أن      =
1

𝑇
𝑇ومنه نستنتج:          =

1

𝑓
𝑇أي              =

1

50
 

𝑇 = 0.02𝑆 = 20𝑚𝑠 

 

 𝑈𝑒𝑓𝑓قيمة التوتر الفعال  230Vسجلها جهاز الفولطمتر القيمة التي  تمثل -5

 max)(Uالتوتر األعظمي ب احس -6

 

         نعلم أن:              
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑈𝑒𝑓𝑓
= 𝑈𝑚𝑎𝑥ومنه             2√ = 𝑈𝑒𝑓𝑓 × √2         

   𝑈𝑚𝑎𝑥 = 230 × √2                        

𝑈𝑚𝑎𝑥 = 325.24𝑉 
III-  
سبب تعرض عالء لصعقة كهربائي عند تغييره لمصباح عرف حاول الت -5-شكل من خالل المخطط ال -3

 هو ربط القاطعة على الحيادي. الغرفة رغم فتح القاطعة
 الموجودة فيه. خطاءرسم المخطط مع تصحيح األ ةداعإ -4

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-4- شكلال  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                                                ة الثانية )عين صالح(المقاطع                                                  وزارة التربية الوطنية        

 الشهيد عبد الرحمن ميرةمتوسطة: 
 دقيقة   60المستوى: الرابعة متوسط                                                                              المدة الزمنية: 

     2020 فيفري 25التاريخ:  الثالثاء 
 

                                                                                                

 في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا الفصل الثاني     -1-اإلجابة النموذجية المراقبة المستمرة 

 

 العالمة ـــــــــــابـــــةعنـــــــاصــر االجــــ

 مجموعة مجزأة

 الوضعية االولى:
III. :الجزء االول  

تعل بتقريب عود ثقاب مش يمكن الكشف عنههو غاز الهيدروجين و الغاز المنطلق .5
 .يحدث فرقعة

شوارد  +𝐻 هي: شوارد الهيدروجين األفراد الكيميائية المتواجدة قبل التحول  .6

 (𝑠)(𝑭𝒆) حديدوذرات ال  −𝐶𝑙الكلور 

شوارد الحديد  .−𝐶𝑙: شوارد الكلور المتواجدة بعد التحولاألفراد الكيميائية  

𝑭𝒆𝟐+    وغاز الهيدروجين𝐻2   . 
 معادلة التفاعل الحاصل بالصيغ الكيميائية: ةباكت .7

 الشاردية: -
𝟐(𝑯+ + 𝑪𝒍−)(𝒂𝒒)   + (𝑭𝒆)(𝒔) → (𝑯𝟐)(𝒈) + (𝑭𝒆𝟐+ + 𝟐𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) 

 االحصائية )الجزيئية(. -
- 𝟐(𝑯𝑪𝒍)(𝒂𝒒) + (𝑭𝒆)(𝒔) → (𝑯𝟐)(𝒈) + (𝑭𝒆𝑪𝒍𝟐)(𝒂𝒒) 

 المختزلة. -
𝟐(𝑯+)(𝒂𝒒)   + (𝑭𝒆)(𝒔) → (𝑯𝟐)(𝒈) + (𝑭𝒆𝟐+)(𝒂𝒒) 

  لم تدخل في التفاعل   (𝑎𝑞)(−𝐶𝑙)ر ثبت تجريباً أن شوارد الكلويمكن أن ن  .8

وذلك بإضافة قطرات من نترات الفضة فعند مالحظة راسب أبيض يسود في 

 .(𝑎𝑞)(−𝐶𝑙)وجود الضوء قبل وبعد التفاعل دليل وجود شوارد الكلور

IV. :الجزء الثاني 
والمسرى  المصعدب الموجب)+(أسمي المسرى الموصول بالقطب  يمكن أن (5

 .المهبطب (-السالب)وصول بالقطب الم
شوارد هو بسب تشكل غاز الكلور حيث تتحول  صعود فقاعات عند المصعد  (6

إلى ذرات بعد فقدها إللكترون ثم تتحد كل ذرتين  (𝒂𝒒)(−𝑪𝒍)الكلور السالبة 

  (𝒈)(𝑪𝒍𝟐)غاز الكلور مشكلة 

شوارد الحديد ب تحول هو بسب سبب تشكل الطبقة المعدنية عند المهبط:و 

معدن الحديد إلى ذرات بعد إكتسابها إلكترونين فيترسب  (𝒂𝒒)(+𝑭𝒆𝟐)الموجبة 

(𝑭𝒆)(𝒔) عند المهبط. 

 :المعادلة التي تصف ما يحدث عند كل مسرى  (7
 (:قطب+عند المصعد )ال
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𝟐(𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) → (𝑪𝒍𝟐)(𝒈) + 𝟐𝒆−

(: -القطب مهبط )عند ال

(𝑭𝒆𝟐+)(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆− → (𝑭𝒆)(𝑺)

الصيغة الشاردية: المعادلة اإلجمالية ب 

𝟐(𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) + (𝑭𝒆𝟐+)(𝒂𝒒) → (𝑪𝒍𝟐)(𝒈) + (𝑭𝒆)(𝑺)

 الصيغة االحصائية )الجزيئية(:ب 

(𝑭𝒆𝑪𝒍𝟐)(𝒂𝒒) → (𝑪𝒍𝟐)(𝒈) + (𝑭𝒆)(𝑺) 

 الوضعية الثانية:
 التعديالت واإلضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط -3

ة عند تغيير القاطعة إلى الطور وهذا لحماية االشخاص من الصعقات الكهربائي -

 تغيير المصباح.

 نقل المنصهرة إلى الطور وهذا لحماية االجهزة من االتالف. -

مأخذ وهذا لحماية االشخاص من الكهرباء  إضافة توصيل أرضي عند كل -

 المتسربة من سلك الطور من خالل الهيكل المعدني لالجهزة.

رتها.عليه كل التعديالت واالضافات التي ذك رسم هذا المخطط الكهربائي ةادعإ -4

01

01

0.75

0.75

01

01

01

0.5

0.75

0.75

0.75

0.75

0.5
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                                                )عين صالح(ة الثانية المقاطع                                                  وزارة التربية الوطنية        

 الشهيد عبد الرحمن ميرةمتوسطة: 
 دقيقة   60لمدة الزمنية: ا              المستوى: الرابعة متوسط                                                                

     2020 فيفري 25التاريخ:  الثالثاء 
 

                                                                                                

 في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا الفصل الثاني     -2-اإلجابة النموذجية المراقبة المستمرة 

 

 العالمة عنـــــــاصــر االجـــــــــــــــابـــــة

 عةمجمو مجزأة

 الوضعية االولى:
  لدراسة دارة كهربائية لدراجة تتكون من منوبة أسالك توصيل.

لشكل نوصل طرفي منوبة الدراجة بمربطي راسم االهتزاز المهبطي فيظهر على الشاشة ا
 المقابل:

 . متناوب آلنه متغير في القيمة والجهة نوع هذا التوتر  -6

𝑺𝒗   إذا علمت أن  -7 = 𝟔𝒗𝒐𝒍/𝒅𝒊𝒗و𝑺𝒉 = 𝟐𝟎𝒎𝒔/𝒅𝒊𝒗  
  :ب التوتر االعظمياحس

𝑼𝒎𝒂𝒙 = 𝑺𝒗 × 𝒏 = 𝟔 × 𝟑 = 𝟏𝟖𝒗 
 :ب الدوراحس

𝑻 = 𝑺𝒉 × 𝒏 = 𝟐𝟎 × 𝟒 = 𝟖𝟎𝒎𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟖𝒔 
 ر خالل الثانية الواحدةاتكر -8

𝒇 =
𝟏

𝑻
=

𝟏

𝟎. 𝟎𝟖
= 𝟏𝟐. 𝟓𝑯𝒛 

 (Hz) الهرتز  وحدته بالتردد أو التواتر. نسميه هذا التكرار  -9
 :ج قيمة التوتر الفعالاستنتا -10

𝑼𝒆𝒇𝒇 =
𝑼𝒎𝒂𝒙

√𝟐
=

𝟏𝟖

√𝟐
= 𝟏𝟐. 𝟕𝟑𝒗 

 :الوضعية الثانية
في أنبوب اختبار يحتوي على  (𝑎𝑞)(𝐻𝐶𝑙)نسكب كمية من محلول حمض كلور الماء

 اردي. فينطلق غاز ويتشكل محلول شالمقابلكما هو مبين في الشكل  𝐴𝑙 صفيحة االلمنيوم 

(𝐴𝑙3+ + 3𝐶𝑙−)(𝑎𝑞). 

V. :الجزء االول  
 يمكن الكشف عنههو غاز الهيدروجين و الغاز المنطلق .9

 .بتقريب عود ثقاب مشتعل يحدث فرقعة
: شوارد األفراد الكيميائية المتواجدة قبل التحول هي  .10

 وذرات االلمنيوم  −𝐶𝑙شوارد الكلور  +𝐻 الهيدروجين

(𝐴𝑙)(𝑠) 

 المتواجدة بعد التحول:األفراد الكيميائية  

 .   𝐻2وغاز الهيدروجين    +𝐴𝑙3شوارد االلمنيوم  .−𝐶𝑙شوارد الكلور  
 معادلة التفاعل الحاصل بالصيغ الكيميائية: ةباكت .11
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 الشاردية: -
𝟔(𝑯+ + 𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) + 𝟐(𝑨𝒍)(𝒔) → 𝟑(𝑯𝟐)(𝒈) + 𝟐(𝑨𝒍𝟑+ + 𝟑𝑪𝒍−)(𝒂𝒒)

االحصائية )الجزيئية(. -

- 𝟔(𝑯𝑪𝒍)(𝒂𝒒) + 𝟐(𝑨𝒍)(𝒔) → 𝟑(𝑯𝟐)(𝒈) + 𝟐(𝑨𝒍𝑪𝒍𝟑)(𝒂𝒒)

المختزلة. -

𝟔(𝑯+)(𝒂𝒒)   + 𝟐(𝑨𝒍)(𝒔) → 𝟑(𝑯𝟐)(𝒈) + 𝟐(𝑨𝒍𝟑+)(𝒂𝒒)

لم تدخل في التفاعل   (𝑎𝑞)(−𝐶𝑙) ثبت تجريباً أن شوارد الكلوريمكن أن ن  .12

وذلك بإضافة قطرات من نترات الفضة فعند مالحظة راسب أبيض يسود في 

.(𝑎𝑞)(−𝐶𝑙)وجود الضوء قبل وبعد التفاعل دليل وجود شوارد الكلور

الجزء االول:

+𝐴𝑙3) محلول شارديمحمد بأخذ المحلول الناتج قام  + 3𝐶𝑙−)(𝑎𝑞) ثم وضعه داخل

 .وعاء التحليل الكهربائي الذي مسرياه من الغرافيت

:2،  1 المسريين تسمية .7

 المهبط 1

المصعد 2

 هو تيار مستمر ثابت في القيمة والجهة. نوع التيار الكهربائي الناتج عن المولد .8

:المحلول في الموجودة الكيميائية األنواع .9

 .+𝐴𝑙3لمنيوم شوارد اال    .−𝐶𝑙شوارد الكلور 

 :القاطعة غلق عندوصف ما يحدث  .10

إلى المصعد فتفقد (𝒂𝒒)(−𝑪𝒍)شوارد الكلور السالبة عند غلق القاطعة تتجه  عند المصعد

  (𝒈)(𝑪𝒍𝟐)غاز الكلور إلكترون فتصبح ذرة ثم تتحد كل ذرتين مشكلة 

إلى المهبط حيث تكتسب كل (𝒂𝒒)(+𝑨𝒍𝟑)الموجبة  شوارد االلمنيومتتجه  عند المهبط:

. (𝒔)(𝑨𝒍)معدن الحديد شاردة ثالثة إلكترونات فتصبح ذرة تترسب على المهبط مشكلة 

:المعادلة التي تصف ما يحدث عند كل مسرى  (8
 (:قطب+عند المصعد )ال

𝟔(𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) → 𝟑(𝑪𝒍𝟐)(𝒈) + 𝟔𝒆−

(: -القطب هبط )عند الم

𝟐(𝑨𝒍𝟑+)(𝒂𝒒) + 𝟔𝒆− → 𝟐(𝑨𝒍)(𝑺)

 الصيغة الشاردية: المعادلة اإلجمالية ب 

𝟔(𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) + 𝟐(𝑨𝒍𝟑+)(𝒂𝒒) → 𝟑(𝑪𝒍𝟐)(𝒈) + 𝟐(𝑨𝒍)(𝑺)

 الصيغة االحصائية )الجزيئية(:ب 

𝟐(𝑨𝒍𝑪𝒍𝟑)(𝒂𝒒) → 𝟑(𝑪𝒍𝟐)(𝒈) + (𝑨𝒍)(𝑺) 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 ة الثانية )عين صالح(المقاطع وزارة التربية الوطنية 

 الشهيد عبد الرحمن ميرةمتوسطة: 
دقيقة  60لمدة الزمنية: ا المستوى: الرابعة متوسط 

 2020 فيفري 27التاريخ:  الخميس 

 في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا الفصل الثاني     -3-اإلجابة النموذجية المراقبة المستمرة

 العالمة عنـــــــاصــر االجـــــــــــــــابـــــة

 مجموعة مجزأة

الوضعية االولى:
 الجزء االول:

يعمل على تعكير رائق الكلس هو غاز ثنائي أكسد الكربون  الذي الغاز المنطلق .13
(𝑪𝑶𝟐)(𝒈).

+𝐶𝑎2)ذو الصيغة المحلول المتشكل  .14 + 2𝐶𝑙−)(𝑎𝑞)هو محلول كلور الكالسيوم :

  −𝐶𝑙شوارد الكلور  +𝐻: شوارد الهيدروجين األفراد الكيميائية المتواجدة قبل التحول هي  .15
 (𝑠)(𝐶𝑎𝐶𝑂3)جزيئات 

 اتو جزيئ  +𝐶𝑎2شوارد الكالسيوم  .−𝐶𝑙شوارد الكلور  المتواجدة بعد التحول:األفراد الكيميائية  
.  (𝑙)(𝐻2𝑂)الماء  اتجزيئ  (𝒈)(𝑪𝑶𝟐)غاز ثنائي أكسد الكربون 

كتابة معادلة التفاعل الحاصل بالصيغ الكيميائية: .16
 الشاردية:

𝟐(𝑯+ + 𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) + (𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑)(𝒔)

→ (𝑪𝑶𝟐)(𝒈) + (𝑪𝒂𝟐+ + 𝟐𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) + (𝑯𝟐𝑶)(𝒍)

 االحصائية )الجزيئية(.
𝟐(𝑯𝑪𝒍)(𝒂𝒒) + (𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑)(𝒔) → (𝑪𝑶𝟐)(𝒈) + (𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐)(𝒂𝒒) + (𝑯𝟐𝑶)(𝒍) 

 ختزلة.الم
𝟐(𝑯+)(𝒂𝒒)   + (𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑)(𝒔) → (𝑪𝑶𝟐)(𝒈) + (𝑪𝒂𝟐+)(𝒂𝒒) + (𝑯𝟐𝑶)(𝒍)

وذلك بإضافة  لم تدخل في التفاعل   (𝑎𝑞)(−𝐶𝑙)يمكن أن نثبت تجريباً أن شوارد الكلور   .17

وجود الضوء قبل وبعد التفاعل قطرات من نترات الفضة فعند مالحظة راسب أبيض يسود في 
.(𝑎𝑞)(−𝐶𝑙)دليل وجود شوارد الكلور

الجزء الثاني:
والمسرى الموصول  المصعدب الموجب)+(يمكن أن أسمي المسرى الموصول بالقطب  .1

.المهبطب (-السالب)بالقطب 
شوارد الكلور هو بسب تشكل غاز الكلور حيث تتحول  صعود فقاعات عند المصعد  .2

غاز الكلورإلى ذرات بعد فقدها إللكترون ثم تتحد كل ذرتين مشكلة  (𝒂𝒒)(−𝑪𝒍)ة السالب

(𝑪𝒍𝟐)(𝒈)  

الموجبة  شوارد الكالسيومهو بسبب تحول  سبب تشكل الطبقة المعدنية عند المهبط:و 

(𝑪𝒂𝟐+)(𝒂𝒒)  معدن الكالسيومإلى ذرات بعد إكتسابها إلكترونين فيترسب (𝑪𝒂)(𝒔) عند

 المهبط.
المعادلة التي تصف ما يحدث عند كل مسرى:  .3

 عند المصعد )القطب+(:

𝟐(𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) → (𝑪𝒍𝟐)(𝒈) + 𝟐𝒆−
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(: -عند المهبط )القطب 

(𝑪𝒂𝟐+)(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆− → (𝑪𝒂)(𝑺)

 ة الشاردية: الصيغالمعادلة اإلجمالية ب 

𝟐(𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) + (𝑪𝒂𝟐+)(𝒂𝒒) → (𝑪𝒍𝟐)(𝒈) + (𝑪𝒂)(𝑺)

 الصيغة االحصائية )الجزيئية(:ب 

(𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐)(𝒂𝒒) → (𝑪𝒍𝟐)(𝒈) + (𝑪𝒂)(𝑺) 

 الوضعية الثانية:
 تحديد سبب كل حادث مع اقتراح حل مالئم لكل حادث: .1

 احللول املقرتحة باألســــبـا
سبب تعرض محمد لصعقة كهربائية عند تغيير 

المصباح هو: القاطعة موصولة على السلك 
 الحيادي.

توصيل القاطعة مع سلك الطور لحماية 
 األشخاص.

ة سبب انقطاع التيار الكهربائي هو: زيادة الحمول
أي تجاوز قيمة التيار الذي يسمح به القاطع 

 التفاضلي.

التفاضلي على القيمة التي تسمح ضبط القاطع 
 بتشغيل هاته األجهزة في آناً واحد. كأن نضبطه

 .20Aعلى القيمة 

سبب تعرض محمد لصعقة كهربائية عند لمسه 
لة للهيكل المعدني للمدفأة هو: تأكل المادة العاز

 لسلك الطور.

تغليف الجزء الغير مغطى بشريط الصق. -
 إضافة التوصيل األرضي. -

 الالزمة للمخطط:التعديالت 
 .ربط القاطعة مع سلك الطور 
 د. كأن ضبط القاطع التفاضلي على القيمة التي تسمح بتشغيل هاته األجهزة في آناً واح

 .20Aنضبطه على القيمة 

 اإلضافات الالزمة للمخطط:
  12استبدال المنصهرة بمنصهرة تتألم مع قيمة التيار التي تحتاجها المدفأة أيA.
 األرضي. إضافة التوصيل 

 إعادة رسم املخطط مع التعديالت واالضافات الالزمة:

نصيحة لصاحب البيت:
يجب على صاحب البيت أن يوكل هذه المهمة إلى أشخاص لهم خبرة كافية لتجنب مثل هذه 

 االخطار.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                                                ة الثانية )عين صالح(المقاطع                                                  وزارة التربية الوطنية        

 الشهيد عبد الرحمن ميرةمتوسطة: 
 دقيقة   60لمدة الزمنية: ا              المستوى: الرابعة متوسط                                                                

     2020 فيفري 27التاريخ:  الخميس 
 

                                                                                                

 في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا الفصل الثاني     -4-اإلجابة النموذجية المراقبة المستمرة 

 

 لعالمةا عنـــــــاصــر االجـــــــــــــــابـــــة

 مجموعة مجزأة

 الوضعية االولى:
VI. :الجزء االول  

بتقريب عود ثقاب مشتعل  يمكن الكشف عنههو غاز الهيدروجين و الغاز المنطلق .1
 .يحدث فرقعة

 األفراد الكيميائية المتواجدة قبل التحول هي:  .2
 (𝑠)(𝑍𝑛) وذرات الزنك  −𝐶𝑙شوارد الكلور  +𝐻 شوارد الهيدروجين 

 المتواجدة بعد التحول: األفراد الكيميائية  

 .   𝐻2وجزيئات غاز الهيدروجين    +𝑍𝑛2شوارد الزنك  .−𝐶𝑙شوارد الكلور 
 معادلة التفاعل الحاصل بالصيغ الكيميائية: ةباكت .3

 الشاردية: -
𝟐(𝑯+ + 𝑪𝒍−)(𝒂𝒒)   + (𝒁𝒏)(𝒔) → (𝑯𝟐)(𝒈) + (𝒁𝒏𝟐+ + 𝟐𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) 

 االحصائية )الجزيئية(. -
- 𝟐(𝑯𝑪𝒍)(𝒂𝒒) + (𝒁𝒏)(𝒔) → (𝑯𝟐)(𝒈) + (𝒁𝒏𝑪𝒍𝟐)(𝒂𝒒) 

 المختزلة. -
𝟐(𝑯+)(𝒂𝒒)   + (𝒁𝒏)(𝒔) → (𝑯𝟐)(𝒈) + (𝒁𝒏𝟐+)(𝒂𝒒) 

  لم تدخل في التفاعل   (𝑎𝑞)(−𝐶𝑙)ثبت تجريباً أن شوارد الكلور يمكن أن ن  .4

وذلك بإضافة قطرات من نترات الفضة فعند مالحظة راسب أبيض يسود في 

 .(𝑎𝑞)(−𝐶𝑙)وجود الضوء قبل وبعد التفاعل دليل وجود شوارد الكلور

VII. :الجزء الثاني 
والمسرى  المصعدب الموجب)+(أسمي المسرى الموصول بالقطب  يمكن أن (9

 .المهبطب (-سالب)الالموصول بالقطب 
هو بسب تشكل غاز الكلور حيث تتحول  صعود فقاعات عند المصعد  (10

إلى ذرات بعد فقدها إللكترون ثم تتحد  (𝒂𝒒)(−𝑪𝒍)شوارد الكلور السالبة 

  (𝒈)(𝑪𝒍𝟐)غاز الكلور كل ذرتين مشكلة 

 لزنكشوارد اهو بسبب تحول  سبب تشكل الطبقة المعدنية عند المهبط:و 

 معدن الزنكإلى ذرات بعد إكتسابها إلكترونين فيترسب  (𝒂𝒒)(+𝒁𝒏𝟐)الموجبة 

(𝒁𝒏)(𝒔) عند المهبط. 

 :المعادلة التي تصف ما يحدث عند كل مسرى  (11
 (:قطب+عند المصعد )ال
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𝟐(𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) → (𝑪𝒍𝟐)(𝒈) + 𝟐𝒆−

(: -القطب عند المهبط )

(𝒁𝒏𝟐+)(𝒂𝒒) + 𝟐𝒆− → (𝒁𝒏)(𝑺)

الصيغة الشاردية: المعادلة اإلجمالية ب 

𝟐(𝑪𝒍−)(𝒂𝒒) + (𝒁𝒏𝟐+)(𝒂𝒒) → (𝑪𝒍𝟐)(𝒈) + (𝒁𝒏)(𝑺)

 الصيغة االحصائية )الجزيئية(:ب 

(𝒁𝒏𝑪𝒍𝟐)(𝒂𝒒) → (𝑪𝒍𝟐)(𝒈) + (𝒁𝒏)(𝑺) 

الوضعية الثانية:
iii.  نحرك مغناطيسA واالسفل امام وشيعة  االعلى نحوB جهاز موصولة مع 

  الشكل المقابل في كما G غلفانومتر

عند تحريك المغناطيس أمام الوشيعة ينحراف مؤشر جهاز  الحظن .1

الغلفانومتر 

هو تيار متناوب آلن المؤشر يتدحرج بين   الناتج الكهربائي التيار .2

 قيمتين متعاكستين

iv.  لدراسة خصائص تيار كهربائي لمولد قمنا بتوصيله براسم االهتزاز المهبطي

 فتحصلنا على المنحنى المقابل.

المهبطي هو  االهتزازالغرض من استخدام راسم  .3

التعرف على خصائص التيار الكهربائي.

 : التوتر األعظميA :      تمثل كل من  .4

: الدورBو     

لمستخدم تيار متناوب متغير في نوع التيار ا .5

القيمة والجهة

الزمنياستعمل المسح نعم  .6

 U=10V ذاعلمت التوتر الفعال هو ا .7

  :ج قيمة التوتر االعظميااستنت -

𝑼𝒎𝒂𝒙 = 𝑼𝒆𝒇𝒇 × √𝟐 = 𝟏𝟎 × √𝟐 = 𝟏𝟒. 𝟏𝟒𝒗 

ـجـزاتوإمنا باإلرادة ُتصـنـَع الـمـع     األعمال ال تـتـحـَقـــق باألمنـيـات
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 ملتوسطلتعليم انصائح عملية من أجل النجاح يف شهادة ا

امليض قدما  عزيزي التلميذ هذه مجةل من النصاحئ اليت قد تفيدك يف ختطيط جيد من أ جل

:مثرات العمل املتواصل يف دراس تك لتتوج يف ال خري بشهادة التعلمي املتوسط كمثرة من

 :قبل أ ن نبدأ  

 أ ول ما جيب أ ن تدركه وأ نت مقبل عىل شهادة التعلمي املتوسط أ نك مقبل عىل -1 

متح اليت مرت عليك من قبل فال تتصور أ نك مقبل عىل معركة كبرية  ان كبايق ال متحاانتا 

.وأ ن فرص النجاح فهيا قليةل

ويف  ثقة كبرية بنفسك والآن قد ختلصت من مشلكة اخلوف تكل جيب أ ن تبين -2 

نفسك فهي  عامل أ سايس للنجاح فال بد من أ ن تثق يف قدراتك ول تشكك فهيا ول 

أ ما فكرة الرسوب  النجاح ول غري النجاح  الرسوب فالآن هدفك الرئييس هوتفكر أ بدا يف

 .فال تفكر أ بدا فهيا

 بعد أ ن تشحذ اهلمة وتستيقن من ثقتك يف قدراتك حان الوقت الآن من أ جل وضع -3 

يتوافق وقدراتك اذلهنية أ ول وبرانجمك ادلرايس اثنيا وهنا أ نصح التالميذ  برانمج درايس

 :مبا ييل

يف لك أ مر حىت يسهل عليك ال مور فقبل أ ن  ابلتولك عىل هللا قبل لك يشء عليك * 

ميان فاهلل  "بسم هللا تولكت عىل هللا ول حول ول قوة ا ل ابهلل" تبدأ  يف أ ي معل قل اب 

 .املعني يف لك أ مر وادعوه خالصا أ ن يوفقك يف دراس تك

كثار *  س يحدث كام هائال من املعلومات يف ل ن ذكل  يف لك مادة املراجع اخلارجية عدم ا 

مبرجعني عىل ال كرث يف لك مادة من أ جل جتنب امللل  لك مادة بل جيب عليك ال كتفاء

 .املعلومات والرشوحات وال حباط من كرثة

وأ نصح أ ل تتعدى مراجعتك  للمراجعة امجلاعية ووقتللمراجعة الفردية ختصيص وقت * 

.امجلاعية لدلروس ل كرث من زميلني
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ملواد احلفظ ل نك س تكون يف أ حسن قدراتك  صباحا ختصيص ساعة أ و ساعتني * 

.اذلهنية وطاقة ال س تعاب صباحا أ كرب بكثري من أ وقات املساء

أ ن تكون أ وقات املراجعة بني الساعة  ليال ا ىل ساعة متأ خرة وأ نصح جتنب السهر * 

ت يف السهر الكثري بدون فائدة العارشة ليال، فالعربة ليس الثامنة مساء ول تتجاوز الساعة

فال تاكبر عىل عقكل ل نه لن يس توعب شيئا همام أ كرثت من  فا ذا أ حسست ابلتعب

ول تنس ادلراسة صباحا أ حسن  الراحة تعط  جسمك قسطا من املراجعة، فيجب أ ن

.بكثري من ادلراسة ليال

 حظ ل أ غلبمك لل ن كرثة الطعام مدعاة للنوم ولع أ ل تكرث ال لك ليال جيب عليك * 

.الرغبة الشديدة يف النوم بعد العشاء وعند بداية املراجعة

 .عن رسير النوم بعيدا ختصيص ماكن للمراجعة يكون *

امك عليك متواصل فال ترتك ادلروس ترت  مثرة جمهود عام كام جيب التذكري أ ن النجاح هو*

ليك لتدارك لك ادلروس  .ل نك ا ن فعلت فس يتسلل امللل واليأ س ا 




