
 2021-2020: لموسم الدراسيا                                       متوسطة مغزي قاسم الدوسن                                    

 ساعة : لمدةا                                                                                 1945ماي 08متوسطة 

 رابعة متوسط : المستوى                                                                                      متوسطة حمالوي محمد

 

 ن06: التمرين األول

 رفقة استاذهم متخذين الكهربائي وعلى بعض مكوناتها قام المتعلمونمن اجل التعرف على ناقلية المركبات الكيميائية للتيار 

 (1الموضحة في الوثيقة ) التجاربإنجاز ب احتياطاتهم  

 : بعد غلق القاطعة في كل دارة

I/ ( 2( والدارة )1الدارة) 

  (2)بماذا تفسر عدم توهج المصباح في الدارة -1 

 المصباح والبطارية سالمةرغم 

  ( علل1في الدارة ) يحدث صف ما-2

II/ 3 في الدارة: 

-aq)2 كبريتات الحديد محلولما لون -1
4+SO+2Fe ) الى بسيطة ومركبة  ثم صنف شوارد الموجودة فيه 

 ( aq)-+Cl+2Feنستبدل محلول كبريتات الحديد بمحلول كلور الحديد 

 وماذا تالحظ عند كل منهما(A-B)سم المسريين -2

 BوAأكتب المعادلتين النصفيتين عند المسريين -أ    -3

 مالية للتفاعلاستنتج المعادلة اإلج -ب      

 NaOHوكسيد الصوديوم هيدر-3AgNOنترات الفضة -2BaClكلورالباريوم :قدم األستاذ لمتعلميه المحاليل الكاشفة التالية

 ( aq)-lC+2+Feمحلول الالموجودة في  الشواردكيف يمكنك الكشف عن -4

 ن06: التمرين الثاني

 2اطلع أخوك على مخطططين  كهربائيين موضحين في الوثيقة 

I/  1المخطط 

  ACوماذا تعني الداللة  1ماذا يمثل المخطط-1

 14.2V و 2Aماذا تمثل القيمتين -2

 Umaxوتر األعظمي استنتج قيمة الت-3

II/ 2المخطط 

 2في المخطط  الكهربائي كيف نسمي العنصر-1

  A-B-Cسم المرابط -2

 اقترح طرق اخرى للكشف عن مرابطه-3
 

 اإلختبار األول في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا 
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 ن08: الوضعية اإلدماجية

 : نها الجديد وبمجرد استقرارهم فوجئت بحوادث كهربائية هيكانتقلت عائلة خالد لمس

   فرن كهربائيالمعدني ل هيكل لتعرض أم خالد لصعقة كهربائية عند لمسها ل : األولىالحادثة 

 تغييره لغمد مصباح  مستعمال سلما حديديا  أثناءتعرض والد خالد لصعقة كهربائية  :الثانيةالحادثة 

 : مايليومكتسباتك القبيلية أجب ع 03اعتمادا على جزء من المخطط الكهربائي لمنزل خالد  الموضح في الوثيقة 

 ائلة خالد فسرسبب كل حادثة واجهت ع-1

 مناسبة لتفادي هذه الحوادث  اقترح حلوال -2

  خطاء الموجودة في المخطط الكهربائي اذكر النقائص واأل-3

 مناسبة  التي تراها عد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديالت واإلضافاتا-4

 

  

 

 

 

 

 

 

 بالتوفيق للجميع                                                                   

 

 كرميش عباس  : أساتذة المادة

 سكال محمد

 فوزي العيفاوي
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 2021-2020: الدوسن                                                                       الموسم الدراسي–متوسطة مغزي قاسم 

                رابعة متوسط                                                               : لمستوىا                                                            ساعة                                : المدة

 ن06: التمرين األول

 ن0.5  كهربائي(الن المحلول الكحولي جزيئي غير ناقل للتيار ال2دم توهج المصباح في الدارة )ع -1 

   ن1( الن بلورات الملح مسحوق شاردي غير ناقل للتيار الكهربائي 1 يحدث اي شيى في الدارة )ال-2

-aq)2محلول كبريتات الحديد  -1
4+SO+2Fe 2+ ر  شوارد الحديد (لونه اخضFe 2بسيطة وشوارد الكبريتات-

4SO   ن1مركبة 

 ن0.5            ره غاز الكلور مهبط ينطلق بجواB ن   و المسرى0.5بجواره معدن الحديد   يترسب مهبط A المسرى– 2

 ن2é      Fe +2Fe    0.5+   عند المهبط   ن2é 2Cl         -2Cl 0.5+   عند المصعد : معادلة التفاعل عند المسريين -أ-3

 نFe (s) 2Cl           ) aq-+ 2Cl+2Fe )1+ (g)المعادلة اإلجمالية للتفاعل   -ب  

 ( aq)-+ 2Cl+2Feكيف يمكنك الكشف عن الشوارد الموجودة في المحلول -4

 يتشكل راسب  ابيض يسود في الضوء عند اضافة  نترات  : نقسم المحلول لجزيئين حيث

 ن0.5ن   وراسب اخضر عند اضافة هيدروكسيد الصوديوم    0.5الفضة  

 ن06: التمرين الثاني

 ن1 رمز للتيار المتناوب   ACيمثل مخدد دارة كهربائية و الداللة    1المخطط -1

 ن1تر فعال )منتج(    تو14.2V شدة منتجة )فعالة( و  2Aماذا تمثل القيمتين -2

 نUmax       Umax = Ueff× 2 = 14.1×=20.08 v   1استنتاج قيمة التوتر األعظمي -3

 ن 0.5هو مأخذ منزلي    2العنصرالكهربائي  في المخطط  -1

 ن 1.5واالرضي         الحيادي B- :Cالطور  :   A: تسمية  المرابط-2

 طرق اخرى للكشف عن مرابطه هي  -3

 ن 0.5مفك براغي به مصباح الذي يتوهج في الطور   : 01الطريقة 

 ن 0.5الطور احمر والحيادي ازرق واالرضي اصفر واخضر       االلوان حيث : 2الطريقة 

 ن08: الوضعية اإلدماجية

 سبب كل حادثة -1

 ن1عدم وجود توصيل أرضي  -سلك الطور غير معزول ويالمس هيكل الفرن     : 1الحادثة 

 ن1الوالد غير معزول عن االرض   –سلك الطور موصول بالمصباح  : 2الحادثة 

  : الحلول المناسبة لتفادي هذه الحوادث -2

 ن1توصيل الفرن باالرضي  -عزل سلك الطور عن هيكل الفرن وتغليفه     : 1الحادثة 

 ن1استخدام خشبي     –توصيل سلك الطور بالقاطعة   : 2الحادثة 

 توصيل القاطعة والمنصهرة  -عدم وجود قاطع تفاضلي    : اذكر النقائص واألخطاء الموجودة في المخطط الكهربائي-3

 ن 1.5االرضي      عدم وجود التوصيل –بالحيادي 

 رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديالت واإلضافات التي تراها مناسبة            -4

 سكال محمد : أستاذ المادة                                                                                                         

تصحيح اإلختبار األول في العلوم الفيزيائية 

 والتكنولوجيا 
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