
1الصفحة  

 22019/2020لسنة الدراسية: ا                                                                      محمود زغلول البحباحة متوسطة   
 لمدة: ساعة ونصفا                       متوسط                                                                      لرابعالمستوى: ا  

 إختبار الثالثي األول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

 

 ن ) 12الجزء األول :( 
 ) ن 07 (الوضعية األولى :

التحليل  ءوعا كمية من المسحوق في  محمدوضع  ، نائيقلية مسحوق كلور الحديد الثالتأكد من ناو ) 2Cl(غاز الكلور   بغرض اصطناع  
له ترح عليه زميفاق .رى ولم يحدث شيء بجوار كل مس فلم يتوهج المصباح ولم ينحرف مؤشر األمبيرمتر ،و أغلق الدارة الكهربائية  الكهربائي 

.) 01  وثيقةال(الكهربائية المبينة في  يركب الدارة ثم  للمسحوق  يضيف كمية من الماء المقطرأن  حسام
 ؟  محمدكيف تفسر عدم توهج المصباح في تجربة    / أ   - 1

 .الثنائي  اكتب الصيغة اإلحصائية لمسحوق كلور الحديد  ب /     
 
 . للع ؟  حسام عند تركيب الدارة المقترحة من طرف للمصباح واألمبيرمتر ن يحدثأماذا  تتوقع أ /  - 2

.للمسحوق تحصل عليه بعد إضافة الماء المقطراكتب الصيغة الشاردية للمحلول المب/
 ج / اشرح  طريقة الكشف عن شاردة الحديد الثنائي .     
 
 حدد على الدارة الكهربائية بأسهم مختلفة األلوان:أعد رسم الوثيقة  المقابلة  ، ثم   أ /  -3

 الجهة االصطالحية للتيار.-
 حركة اإللكترونات. -

  حدد في المحلول جهة انتقال الشوارد الموجبة والشوارد السالبة. ب /     
 
 .  عيانياما يحدث عند كل مسرى  صف   / أ - 4 

 .الحاصلة عند كل مسرى  النصفية الكيميائية  اكتب المعادلة  ب /      
 . للتفاعل الحادث  في الوعاء استنتج المعادلة الكيميائية اإلجمالية ج /      
  كيف تسمى هذه التقنية التي تسمح بإنتاج غاز الكلور ومعدن الحديد ؟   د /      

 01لوثيقة  ا                                                                                                                                      

                              . في المخبر اذكر أربعة إحتياطات أمنية عند التعامل مع المحاليل والمواد الكيميائية  -5
 

                                                                                                                                        
) ن 05 (الوضعية الثانية :

 ،) 02 الوثيقة ( قام فوج من التالميذ بالتجربة الموضحة في وبغرض تصنيف المواد إلى ناقلة أوعازلة  ،  ، في حصة األعمال المخبرية
 ص المعدني يالمس القر  Bوطرفه  المدلوك بالحرير . الساق معلق بخيط عازل  )V(بقضيب من الزجاج   )AB( ةحيث تم لمس ساق معدني 

 للكاشف الكهربائي .
 حدد نوع الشحنة التي ظهرت على الطرف   - 1

 الزجاجي . الدلوك للقضيب
 
.أذكر المالحظة المحتملة لورقتي األلمنيوم    أ /  - 2

 . فسر مالحظتك مدعما برسم توضيحي  ب /      
 ؟في أي صنف تصنف الساق المعدنية  ج /      

 
 لمالحظة المحتملة إذا تم استبدال أذكر ا  أ / – 3

                .القرص المعدني للكاشف بقرص بالستيكي         
        02الوثيقة                                                ؟في أي صنف تصنف القرص البالستيكي  ب /     
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يضيفيضيف كمأن أن سامحسام
كيف تفسركيف تفسر عدم    //أأ -

كتب الصيغاكتب الصيغة اإلحصب /

لللمصبان يحدثن يحدثأأقع   تتوقع 
ة الشاردية للمصيغة الشاردية للمحلول

شف عن شاردة اليقة الكشف عن شاردة الح

حدد علىحدد على الداة  ، ثم لمقابلة  ، ثم 
تيار.

د الموجبة واشوارد الموجبة والشوارد

..د كل مسرى لة عند كل مسرى 
.ث  في الوعاءحادث  في الوعاء

عدن الحديد ؟ور ومعدن الحديد ؟ 

                                  

           .. لمخبرفي المخبرة

    

التجربة المالميذ بالتجربة الموضحة
يالB  وطرفهوطرفه  عازل خيط عازل 



2الصفحة  

غسالة كهربائية

 

 )ن  08الجزء الثاني : (                                             

 )ن 08الوضعية اإلدماجية : ( 
 قصد التهنئة  لزيارته رياضصديقه  إلى مسكن جديد، فذهب  إسالمانتقلت عائلة  

ة :التاليائيا كتبت عليه الدالالت وأخذ معه كهدية جهازا كهرب
 

 أثناء الحديث اشتكى إسالم من عدة مشاكل كهربائية صادفتها أسرته في منزلهم الجديد حيث:
A  .كلما لمس أحد أفراد العائلة هيكل الثالجة أصيب بصدمة كهربائية 
B  بعد حل المشكلة  كما أن التيار الكهربائي ينقطع عند تشغيل عدة اجهزة كهربائية في آن واحدD . 
C  . عند استبدال غمد المصباح المتلف يصاب إسالم بصعقة كهربائية 
D   رغم أنها  جديدة و سليمة  المأخذ ال تشتغلب عند توصيل الغسالة. 

   :) 03  ( الوثيقة بغية معرفة سبب كل هذه الحوادث أحضر الصديقان المخطط الكهربائي للمنزل       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    03الوثيقة                                                                                     
:باعتبارك تلميذا في السنة الرابعة متوسط ساعدهما باإلجابة عما يلي 

 
 ماذا تعني الدالالت المكتوبة على الجهاز الكهربائي؟-1
 
 قدم تفسيرا مناسبا مع الحلول المقترحة لكل مشكلة.-2
 
 هربائي .حقيق األمن الكلتعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه التعديالت واإلضافات التي تراها مناسبة  أ   / أ  - 3      

 احتياطات أمنية أخرى للوقاية من خطر التيار الكهربائي .ثالثة أذكر   ب /            
 
 

 مفقكم هللا وسدد خطاكو                                                                                                                                              

- 220V - 50Hz - 1A        ~
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