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   ن06ال
	��� األول : 

 أك�ل الف�اغ ال�لة ال��اس�ة . -أ

ق غ�� ال�ام في االح��اق ال�ام للف*( اله�'روج��ي غاز األك!��� ي��ج.............و..........، ب���ا في االح��ا-

االضافة لل�ات��� ال!اق�� ي��ج ...............و.............. 

 ......ن8عا وع'داال��لة ...........في ال�فاعل ال����ائي ان*فا3 ...... -

ال�*ل�ل ال�ه�Aائي لل�اء ه8 ع�ل�ة @ه�و@���ائ�ة، ح�? ي�*لل ال�اء و:�*8ل إلى غاز:� ه�ا ............ و  -

.................. 

 J*��ق ال��8Aن في وج8د غاز األك!��� ف���ج غاز ثاني أك!�' ال��8Aن الFG ن�Eف ع�ه بـــ........................ -

 . O2H – 2O – 2O – 2H – 22Oال�N ال��اات ال�ال�ة :  -ب

-  : � ال��اة ال�ي ت�Vل جTUء غاز األك!��� . -م� ب�� هGه ال��اات ع�

                                     - . �� غاز األك!���W:Uل جVة ال�ي ت� ال��ا

                                     - . � ال��اة ال�ي ت�Vل ذرت�� أك!��
 ن 06التمرين الثاني : 

 وازن المعادالت التالية .

1/   Cl2 (g) +        H2 (g)                           HCl (g)  

2/  I2 (s)       +        H2 (g)                              HI (s)

3/    H2 (g) +        N2 (g)                                 NH3 (g)    

4/    CH4 (g)        +      O2 (g) CO2 (g) + H2O(l)

5/    H2O (l)                                             H2 ( g)  + O2(g)

6/    Al (s) +        I2 (s)                            AlI3 (s)    

��قة لل���ة  ن 08ال�ضع�ة االدماج�ة :�ال!�ارة ال
سل!لة وثائق�ة ت�*'ث على أس�اب تل8ث ال��Wة ، و @�ف ب'أ  NATIONAL GEOGRAPHICت( ع�ض على ق�اة  *  

لل!�ارات ، ح�? تع��� ال�ائ'ة في   TOYOTAاإلن!ان في ال�ف��� لل�قل�ل م� هGا ال�ل8ث ، @�ا ه8 ال*ال مع ش�@ة 

 ال!�ارات ال��cفة ، لق' 8bرت ن�8ذجا ل!�ارة لها م*�ك وق8ده غاز اله�'روج��. ت��8ل8ج�ا

معل8م أنه J*'ث انف�ار داخل ال�*�ك ع�' اح��اق ال8ق8د مع غاز أك!��� اله8اء، م�ا Jعfي ح�@ة لل�eاd ف��*�ك  *  

 ال!�ارة.
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msال�--أأأك�ل الف�اغأك�ل الف�اغ 

ي االح��اق ال�امفي االح��اق ال�ام للف*

ل�ات��� ال!اق�افة لل�ات��� ال!اق�� ي�

....في ال�فاعل ال�.........في ال�فاعل ال�

ل�اء ه8 ع�ئي لل�اء ه8 ع�ل�ة @ه�

 األك!��� ف��� غاز األك!��� ف���ج غ

–2OO–2O2O–2H

Tي ت�Vل جة ال�ي ت�Vل جTUء غ

� غ�W:Uل جVة ال�ي ت��ي ت�Vل ج�W:Uا

�ت�Vل ذرت�� أك!���ل�ي ت�Vل ذرت�� أك!��

                        HCl

                                    

N2 (g)                               (g)                      

     O22 (g)(g

                         

(s) +        I+      2 (s)

Wة ، و @�ف ب' ال��Wة ، و @�ف ب'أ 

في ل�ائ'ة في 
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  *  �غاز م� ق�ل هGه ال�E@ة ، ح�? ال!�ارة األولى وق8د م*�@ها  ) 1ال�ث�قة  (ت( ع�ض ن�8ذج�� م��اثل�� ل!�ارت�

 .اح
�اقا تاما غاز األك!&��) وه8 ف*( ه�'روج��ي J*��ق داخل ال�*�ك مع  8H3C(     ال��وAان

 .غاز األك!&��الJ FG*��ق @GلN مع  غاز اله��روج��أما ال!�ارة الVان�ة ف8ق8د م*�@ها *   

 .2ال�ث�قة رق/ ل��8ذج�� ت( اس�m'ام ت�@�l ت��:�ي  @�ا ه8 م8ضح م� خالل ل�ع�فة ن8اتج االح��اق ع�' ا *

 

 

 

 

 

 


ات الB"اس ال��?اء 5األزرق دل�ل على وج�د ال	اء. عل	ا 5أن ���F تل�ن 

* : � ف!�لn ال�الحcات ال�ال�ة ع' تEغ�ل ال�*�@�

 

 

 

 

 

1..oع' ال�*8ل لل!�ارة األولى فقAلة ال����ائ�ة ق�ل و��8نات الeصف في ج'ول م 

 *ادث في @ل م*�ك س�ارة ، مع ال�8ازنة و ت*'ي' ال*الة الف�U:ائ�ة لل�8اد.أك�l معادلة ال�فاعل ال����ائي ال.2

3..Nة ؟ علل إجاب�Wقة لل��J'تع��� ص � أF ال!�ارت�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 2م�  2صف"ة 

 2Hه��روج�� تع	ل 5غاز ال  الMان�ةال!�ارة  8H3C 5ال��وJانتع	ل  ال!�ارة األولى 
 تل8ن @��:�ات ال�*اس ال��rاء الل8ن األزرق . *

* . dماء ال�ل �eتع 

تل8ن @��:�ات ال�*اس ال��rاء الل8ن األزرق . *

* . dماء ال�ل �eل( ي�ع 

1الوثيقة  2الوثيقة 
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