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  02/12/2018متوسطة يوم 

ملدة :ساعة ونصف  ااملستوى : الرابعة متوسط                                                      

      

 نقطة )12اجلزء األول (

     التمرين األول 

 من الغرافيت BوAمسر=ه  يف وعاء حتليل كهر4ئي 2SnClوضعنا مسحوقا من كلور القصدير-1

 ق القاطعة مث قمنا بغل -1-كما يف الوثيقة 

 ماذا تستنتج ؟ صف ماذا حيدث ؟

 أضفنا للمسحوق السابق ماءا مقطرا -2
 ماذا تستنتج ؟ صف ماذا حيدث للمسحوق واملصباح ؟ -أ

  ؟ BوAسم املسريني   -ب
 أكتب املعادلة الكيميائية عند كل مسرى؟ -ت
 ؟أكتب املعادلة الكيميائية اإلمجالية الشاردية هلذا التحليل الكهر4ئي -ث

 التمرين الثاين : 

        دون مالمسته موضوعا فوق حامل  )CD(مدلوكا بقطعة من الصوف من قضيب معدين  )V( من االيبونيتقضيبا  نقرب
 يالمس هذا القضيب كرية خفيفة S) (عازل 

 )2من األملنيوم معلقة خبيط عازل (الوثيقة 

صف ماذا حيدث للكرية ، مع التربير ؟-1
 سم هذه الظاهرة ؟-2
 صف ماذا حيدث للكرية إذا استبدلنا -3

 xخر معدين ؟S) احلامل العازل ( 
 

 
 

 

V  قضيب ايبونيت 

C قضيب  D

  حامل عازل

 حامل

 خيط

  Bكرية 

 قضيب معدني
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التمرين األالتمرين األول

وضعنا مسحووضعنا مسحوقا من-1

لق المث قمنا بمث قمنا بغل--11-قة

ذا تستنتج ؟ماذا تستنتج ؟؟

اءا مقطرا ابق ماءا مقطرا 
 ماذا تستنتجصباح ؟ واملصباح ؟

ى؟ مسرى؟
ذا التحليل الدية هلذا التحليل الكهر4ئ

دون مالدون مالمسته))CDCD(ين
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 نقاط)08اجلزء الثاين (
 الوضعية اإلدماجية :

ل اآليل ، كما فصل الفاصيالجة كهر4ئيتني ، الحظت عند تشغيلهما يف آن واحد مع مصباح متلك ربة بيت غسالة وث
 أ�ا تصاب بصدمة كهر=ئية عند مالمستها هليكل الثالجة

 خمطط للرتكيب الكهر4ئي �ذا املنزل  )3( متثل الوثيقة    

 االرض
 )3الوثيقة (                                       

 
 أذكر سبب كل من :_ 1

 فصل القاطع اآليل للتيار                   
 الصدمة الكهر4ئية اليت تعرضت هلا األم .                  

 :  لـاقرتح حال  – 2
 غل الغسالة والثالجة واملصباح يف آن واحد يتش                 
 جةمحاية ربة البيت من الصدمات الكهر4ئية عند مالمستها هليكل الثال                 

 عمليها من أخطارطط مع إضافة مجيع التعديالت اليت تراها مناسبة حلماية األجهزة السابقة ومستأعد رسم املخ-3
 التيار الكهر4ئي .
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أ�أ�ا تصا
خمطط))33((ثل الوثيقةمتثل الوثيقة 
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