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 )نقطة12مرين األول : (الت
 

 نقاط)6الجزء األول : (
 متوسط  ةاراد فوج صغير من تالميذ السنة الرابع

 القيام بتجارب حول النقل الكهربائي لبعض المحاليل
 المائية وبعض  المساحيق  كما هو موضح في 

 04و 03و02و  01االشكال 
ماذا يحدث عند غلق القاطعة في كل شكل ؟مع التعليل.1
01افة ماء  مقطر في الوعاء شكلعند اض.2

؟ ماذا تستنتج؟صف ما يحدث في  هذه الحالة  
امأل  الجدول االتي :.3
 

 الصيغة االحصائية للمحلول الصيغة الشاردية للمحلول إسم المحلول 
.................... )-Cl+  22+    Zn( ………………. 
................... )-Cl+…3+  Fe( …………………… 

................... )-Cl++    Na( …………………… 
................... )-2

4+  SO2+  Cu( ……………………. 
.................. )-Cl….+2+Pb( …………………. 

 
 نقطة 06الجزء الثاني 

 
 

أقلب الصفحة
 

 01شكل 
مسحوق كلور الزنك

 02شكل 
ماء مقطر

 03شكل
محلول سكري

 04شكل 
محلول كلورالصوديوم
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03وو0202وو   0101لشكال 

دث عند غلقا يحدث عند غلق القاط
ماء  مقطرافة ماء  مقطر في الو

دث في  هذه ا يحدث في  هذه الحالة
التي :
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 نقاط 08الوضعية االدماجية: 

 

 
 

 
 

 جيدا في الشكل ال   تتسرع. وكن   واثقا  في  قرارك .  تمعن 
  

  

في هذا التركيب ال يمكن للغسالة أن تشتغل  .في منزل أسامة يمثل الشكل مخطط  كهربائي 
في  المخطط   كما   لوحظ عند بالرغم من انها سليمة  وذلك   لوجود عيبين جوهريين  

يتسبب  في انقطاع التيار الكهربائي    02تشغيل عدة اجهزة في ان   واحد    المأخد رقم  
 عن كامل الشبكة .

أذكر أسباب   )1
ال الغسالة عدم اشتغ	
انقطاع التيار الكهربائي  	

اقترح حلوال :)2
لتشغيل الغسالة 	
لتفادي انقطاع التيار الكهربائي 	

في المخطط توجد عدة أخطاء أخرى غير مطابقة  لشروط الحماية واالمن الكهربائي )3
أعد  رسم المخطط   مع    تصويب    األخطاء 	
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انقط	

اقترح حلو
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رسم المخط


