
 

 متوسط الرابعة :ـوىـالمسـت                                                                    عياشي عمر الطاهرمتوسطة  

 واحدة ةــساع مدة :ــال                                                                   2021/2022 :السنة الدراسية     

  : األوىل الوضعية ✓

I. 2-(حتضري حملول كلور القصدير  بغرضCl+2+(Sn  عدنممن  نقديةوضعنا يف إناء قطعة 

 ،فانطلق غاز وتشكل احمللول Cl+(H+-( محض كلور املاء حجما كافيا من حملولكبنا عليها س القصدير

 ؟سّم الغاز املنطلق وبّين كيف يتم الكشف عنه .1

 ؟بالصيغتني الّشاردية و اإلحصائية أكتب املعادلة الكيميائية املنمذجة للتفاعل .2

II. وضعنا احمللول الناتج يف وعاء حتليل كهربائي مسرياه من الغرافيت

 (k)بعد غلق القاطعة  (1م( ثم حققنا الرتكيب التجرييب املوضح يف الوثيقة ))الفح

 ة نيلغاز أزال لون كاشف اّل تشكلت شعريات معدنية عند املهبط وعند املصعد انطلق

 من الشعريات املعدنية والغاز املنطلق؟ سم النوع الكيميائي لكل .3

                                                           ؟عن التفاعل احلادث عند كل مسرى عّبر مبعادلة كيميائية .4

األول  االختبارثم نسكب يف أنبوب  اختبارنأخذ منه عينتني يف أنبوبي حملول شاردي جمهول  :الثانيةالوضعية  ✓

الثاني قطرات من حملول كلور  االختبارنبوب أقطرات من هيدروكسيد الصوديوم فيتشكل راسب أخضر ، ونسكب يف 

 (2)راسب أبيض الوثيقة  يتشكلفالباريوم 

 اليت مت الكشف عنها يف كّل أنبوب؟ الكيميائيةماهي األفراد  (1

 (2الوثيقة )                  ؟مالونه وما سبب ذلك  اجملهول ، لمحلولل أكتب الصيغة الشاردية (2

الصيغة  واكتب سّم الراسب األخضر والراسب األبيض (3

           الكيميائية)اإلحصائية( لكل منهما

( خمططا جلزء من الشبكة الكهربائية ملنزل أمحد ،عند تشغيل الفرن 3الوثيقة ) تبّين : دماجيةاإل الوضعية ✓

 يغديه رغم سالمة هذا املأخذأّي عطب الحظت األم إنقطاع التيار الكهربائي عن دارة املأخذ الذي الكهربائي اخلالي من 

 ى.خرينقطع عن بقيت الّدارات األ ،يف حني أنه مل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فّسر سبب إنقطاع التيار الكهربائي عن دارة الفرن عند تشغيله؟ .1

 اقرتح حاّل مناسبا لتشغيل الفرن من نفس املأخذ؟.2

 أذكر التعديالت واإلضافات املناسبة حلماية األجهزة الكهربائية ومستعمليها من أخطار التيار الكهربائي -أ  .3
 أعد رسم املخطط الكهربائي مبّينا عليه التعديالت واإلضافات املناسبة  -ب
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يف مادة العلوم لثاني ا الفرض

 لوجياالفيزيائية والتكنو

 (3الوثيقة )
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