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 التمرین الثالث: ( 4نقط)
 

یحتوي ماء البحر على مواد صلبة عالقة كالطین وأخرى مذابة كاألمالح المعدنیة خصوصا :"قرأ تلمیذ في مجلة علمیة موضوعا یتعلق بماء البحر
  ".   عندما یكون ماء البحر ساكنا في بركة قلیلة العمق ملح الطعام و الجبس والبوتاس

  .استنتج التلمیذ بعد القراءة أن ماء البحر خلیط    
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