تصحيح االمتحان التجرييب رقم ( )01يف مادة العلوم الفيزيائية
06
الغاز املنطلق هو غاز الهدروجين . H 2
يمكنن التعرف عليه بتقريب عود ثقاب من فوهة االنبوب فتحدث فرقعة خفيفة
اسم الشاردة هي شاردة الكلور وصيغتها الكيميائيةهي Cl 
اسم الشاردة هي شاردة الحديد الثنائي وصيغتها الكميائية هي Fe2
ج-اسم ورمز املعدن الذي فاعلناه مع حمص كلور املاء هو معدن الحديد Fe
د-كتابة املعادلة الكميائية بالصيغة الشاردية والجزيئية
) Fe( s )  2Hcl( aq )  Fecl2( aq )  H 2( g

.

) Fe( s )  2( H   cl  )( aq )  ( Fe2  2cl  )( aq )  H 2( g

-2سبب تغير لون املحلول الشاردي هو حدوث تفاعل كميائي حيث تحولت ذرات النحاس الى شوارد النحاس
تسمية املادة املترسبة على الساق النحاس ي هي مادة الفضة
كتابة معادلة التفاعل باألفراد الكيميائية املتفاعلة.
Cu  Cu 2  2e
)2 Ag   2e  2 Ag ( s
) Cu  2 Ag   Cu 2  2 Ag ( s

التمرين الثاني 06( :ن)
-1حساب ثقل الجسم .P=M*g
p=0.3*10=3N
.
 -2االفعال امليكانكية املؤثرة على العربة )  (Cقبل تحرير الجسم
F T /C
فعل االرض Tعلى العربة ) (C
F t /C
فعل الطاولة tعلى العربة
تمثيلها
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-3عند تحرير الجسم )  ( Sالعربة )  (Cتتحرك نحو اليمين الى جهة الجسم
 -4االفعال امليكانكية املؤثرة على العربة في هذه الحالة هي الثقل ،رد الفعل وقوة الخيط قيمتها تساوي قيمة
ثقل الجسم
تمثيلها ا-املخطط (أ) يمثل مخطط حركة العربة.
ب -تحديد مراحل حركة العربة
املرحلة االولى )(0-2sحركة متغيرة بسرعة متزايدة
) (2-4sحركة مستقيمة منتظمة بسرعة ثابتة.
املرحلة 2
) (S

الوضعية االدماجية08 (:ن)
-1سبب حرق البالستيك هو ارتفاع شدة التيار الكهربائي نتيجة الحمولة الزائدة هذه االخير ة أدت الى ارتفاع
حرارة االسالك والعوازل البالستيكية ومن ثم يحدث تماس بين سلك الطور والحيادي (دارة قصيرة) مما
يؤدي إلى فتح القاطع التفاضلي
-2استبدال القاطع التفاضلي بقاطع اخر يتحمل شدة تيار اكبر
عدم تشغيل االجهزة الكهربائية خاصة التى تستهلك طاقة في ان واحدعدم ربط عدة اجهرة بماخذ واحد
-3-تكملة املخطط
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