
 

 
 

 :    (احتراق فحم هيدروجيني) الوضعية األولى      
 

ً معادلة التفاعل الكيميائي الحتراق فحم هيدروجيني احتراق  هي:موازنة ال قبلا تام"  ا
                                                

طبقة  وظهور لى األصفرإمن األزرق الموقد تغير لون لهب  محجوبةت حظال    
).1 الوثيقة( يصعب إزالتها سوداء (اليحموم) أسفل القدر

.ألنواع الكيميائيةمبينا الحالة الفيزيائية ل ووازنهامعادلة ال عد كتابةأ.1
؟فّسر سبب ظهور طبقة اليحموم أسفل القدر.2
حال" لتفادي ظهور هذا اليحموم على القدر؟  محجوبةاقترح على .3

 :)         التحليل الكهربائي للماء( ثانيةالوضعية ال       
 
" بالستيكي حضر وعاءً أف إعادة تجربة قام بها أستاذه في المخبر، بوعالمأراد                                                         ،ا

                                                 نبوبي اختبار، وكمية من الماء من المكيف الهوائي. أو ين،مسمار، و9vوبطارية 
 ).2الوثيقة (كما هو موضح في 

                                                    استدرك الخطأ تفكير  دوبع ر.تغيّ لق بوعالم الدارة ولكنه لم يالحظ أي غَ 
                                              الموجود  بيكربونات الصوديوم إلى الماءملعقة من بإضافة  مالذي ارتكبه فقا

                                          ، وتشكل فراغ في المسمارينفالحظ انطالق فقاعات غازية أسفل  وحّرك في الوعاء
 األنبوبين.أعلى 

ما هي التجربة التي أراد بوعالم تحقيقها؟ ولماذا استعمل ماء المكيف الهوائي؟.1
ما هو سبب نجاح تجربة بوعالم؟ وما هو العامل المؤثر في هذا التحول؟.2
 ، ثّم اذكر طريقة الكشف عنهما.وصيغتهما الكيميائية سّم الغازين المنطلقين.3
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 :               (خطر المفرقعات) ثالثةالوضعية ال       
 
تُصنع المفرقعات غالبا من     

هو خليط سريع و البارود
 :يتكون أساساً من االشتعال

 )،C(فحممن مسحوق ال%75
 مسحوق من %15و
من  %10و")S(كبريتال

"نترات البوتاسيوممسحوق 

هو المادة و"3ONK"وتركيبه
المؤكسدة حيث يحتوي على 

يمكنها أكسجين ثالث ذرات
االرتباط مع ذرات الفحم 

والكبريت إلحداث االشتعال 
، وغاز ثنائي أكسيد الكربون2Nاآلزوت ، وغاز ثنائي S2Kعن هذا االحتراق: كبريتيد البوتاسيوم  لينتج المطلوب

2CO. 

تولدّ غاز  إلى األمر الذي يؤدّيبالحرارة  "3ONK"على انحالل نترات البوتاسيوم أساًسا عتمدُ انفجار المفرقعات يَ 
.األكسجين المسبّب لصوت االنفجار

:المطلوب

نمذج بمعادلة كيميائية التحول الكيميائي الحاصل مع موازنتها وذكر الحالة الفيزيائية للمتفاعالت والنواتج..1
ما هي العوامل المؤثرة في اشتعال المفرقعات؟.2
فال بالمولد النبوي الشريف؟حول الطريقة الصحيحة لالحت لزمالئكماهي النصيحة التي تقدّمها .3

 

 (غير إجباري):) قيم اإلسالمية (اعرف نبيّكوضعية ال           

عث رحمة ميالد الرسول األعظم سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم الذي بُ ذكرى فل العالم اإلسالمي هذه األيام بـحتَ يَ 
للعالمين.

 ار.يخل ٔ�جب عن سؤال وا	د فقط �ىل ا
 اذ(ر )سب الرسول أ#عظم س�يد� محمد صىل هللا �ليه وسمل..1
 اذ(ر زو,ات الرسول أ#عظم س�يد� محمد صىل هللا �ليه وسمل..2
  س�يد� محمد صىل هللا �ليه وسمل.  عظماذ(ر ٔ�والد وبنات الرسول ا#ٔ ..33
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 :(احتراق فحم هيدروجيني)الوضعية األولى 
ً معادلة التفاعل الكيميائي الحتراق فحم هيدروجيني احتراق   هي:موازنة ال بعدا تام"  ا

                                                
هو الفحم (الكربون) الناتج عن االحتراق  سبب ظهور طبقة اليحموم أسفل القدر

غير التام لغاز البروبان بسب نقص غاز ثنائي االكسجين.

يجب تنظيف أنبوب دخول الهواء إن  لتفادي ظهور هذا اليحموم على القدر      
كان مسدوداً، أو ضبط فتحة دخول الهواء ليتم دخوله بشكل كاٍف الحتراق غاز 

ا .البروبان احتراقاً تام"
 

 :)التحليل الكهربائي للماء(ثانية الوضعية ال
التجربة التي أراد بوعالم تحقيقها هي تجربة التحليل الكهربائي للماء واستعمل ماء المكيف الهوائي ألنّه )1

ماء مقطر.
ألّن الماء في الدارة،  هو إضافته لبيكربونات الصوديوم لينتقل التيار الكهربائي سبب نجاح تجربة بوعالم)2

، (بيكربونات الصوديوم)العامل المؤثر في هذا التحول هو عامل الوسيط ف ،المقطر غير ناقل للتيار الكهربائي
ألنه لم يشارك في التفاعل.

يتم الكشف عنه بتقريب عود مشتعل  ).2O(هما: غاز ثنائي األكسجين وصيغته الكيميائية  الغازين المنطلقين)3
وصيغته . أّما الغاز الثاني فهو غاز ثنائي الهيدروجين فيزيد توهجاعلى وشك االنطفاء من فوهة االنبوب 

  )، ويتم الكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة األنبوب فنسمع فرقعة مصحوبة بلهب أزرق.2H(الكيميائية
 

     (خطر المفرقعات) ةلثثاالوضعية ال
           نمذجة التفاعل بمعادلة كيميائية:.1
 : العوامل المؤثرة في اشتعال المفرقعات.2
عامل سطح التالمس.�
األكسجين.عامل �
 عامل درجة الحرارة.�

هي: إظهار الفرح والسرور بقراءة سيرته العطرة، وكثرة الذكر  الطريقة الصحيحة لالحتفال بالمولد النبوي الشريف
 والصالة عليه، وقراءة القرآن، واإلكثار من الصدقة.

نسب الرسول األعظم سيدنا محمد صلى هللا عليه وآله وسلم:
 بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مّرة بن كعب بن لؤي بن غالبهو محمد بن عبد هللا 

 بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. مدركة بن إلياس خزيمة بن النضر بن كنانة بن مالك بن بن فهر بن
 أوالد الرسول األعظم سيدنا محمد صلى هللا عليه وآله وسلم:

 والطاهر) وإبراهيم وهو من مارية القبطية.القاسم وعبد هللا(وسمي الطيب 
بنات الرسول األعظم سيدنا محمد صلى هللا عليه وآله وسلم:

 .أّم كلثوموفاطمة و رقيةوهي أكبر بناته، و زينب 

    متوسط    لثالثةالتقويم اإلشهادي األول في العلوم الفيزيائية للسنة ا مناقشة وتصحيح

             C4 H10 +13/2 O2                 4CO2   + 5 H2O 4

            2 C4 H10(g) +13 O2(g)                8CO2(g)   + 10 H2O(l)               

3C  +  S +   2KNO3                      K2S    +    N2    +   3CO2             
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دي ظهور هذالتفادي ظهور هذا اليح
ًوداً، أو ضبط فتح، أو ضبط فتحة دخ

اا ااا تام تام" " ً .ًتراقا

وعالم تحقيقهاد بوعالم تحقيقها هيm الكهربائي لتحليل الكهربائي للماء

و إضافته لبيهو إضافته لبيكربوالم
لعامل الالعامل المؤثر فيف، ف

سجين وصيغتهاألكسجين وصيغته الك
ااا. أم. أما الغاز الثانيا الغاز الثانيهجا ّّ

مشتعل من فوهب مشتعل من فوهة األ

اءة سيرته الع بقراءة سيرته العطرة

كعب بن لؤي بنكعب بن لؤي بن غالب
نانن عدنان.
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