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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ديرية التربية لوالية معسكر م                                                                        وزارة التربية الوطنية           

متوسط                     الثالثةالسنة                        2018 /06/11 التاريخ:             -غريس  -متوسطة الشيخ المشرفــي

  ةــــــالمدة: ساع                                             في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا الفرض األول

 

 نقطة )12(الجزء األول:

 ن) 06(:ألولالتمرين ا

و غاز  2Oفيحدث تحول كيميائي ينتج عنه غاز األكسجين NaOHالصودا  مادةالتحليل الكهربائي للماء نضيف  في تجربة 
 .مع بقاء الصودا في األخير2Hالهيدروجين 

؟ الصودا ما دور مادة.1
 .ي لكيميائاالمواد االبتدائية و المواد النهائية في حالة التحول الكيميائي ثم في حالة التفاعل حدد في جدول .2
 اكتب معادلة التفاعل ثم وازنها..3

 ن)06( التمرين الثاني:

 :مع كتابة الحاالت الفيزيائية التاليةالكيميائية وازن المعادالت اكتب و

األكسجين الذي ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون والماء.احتراق غاز البوتان في وجود وفرة من غاز )1

) تحول يطرأ على الحديد مع غاز األكسجين بوجود الرطوبة. 3O2Feتشكل الصدأ ( أكسيد الحديد الثالثي)2

3) ….NaHCO3 (s)                    …….CO2(g) +…H2O(l)+……Na2CO3 (s)

4) ……H2O2(l)                                                              ……O2(g) +…..H2O(l)

 

نقاط ) 08الوضعية اإلدماجية (  الجزء الثاني:

ول ممدد حلفأضافت األم م، ) 3CaCOكربونات الكالسيوم( مادة الكلسترسب حدث انسداد مجرى مياه المطبخ بسبب 

زمنية طويلة  مدةولكن بعد  زوال الكلس إلى مؤدياحدوث تفاعل بين الحمض و الكلس  إلى أدىمما  )HCl( حمض كلور الماء من

 .جدا

اقترح حال لتسريع التفاعل السابق..1

و غاز ثاني أكسيد الكربون والماء. 2CaClينتج عن هذا التفاعل محلول كلور الكالسيوم .2

موازنتها . معكيميائية معادلة نمذجه ب -

  لها ؟المواد الكيميائية أثناء استعمامثل هذه ما هي االحتياطات األمنية الواجب اتخاذها لتفادي أخطار .3
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s:الجزء األوالجزء األول) mن)066((::ألولألولن التمرين ا

التحليل االتحليل الكهرجربةفي تجربة
Hمع بقاء الصودا فيمع بقاء الصودا في

؟؟الصوداة
د االبتدائية و الالمواد االبتدائية و المواد

وازنها.ل ثم وازنها.

تابة الحاالت الفيمع كتابة الحاالت الفيزيائي

ألكسجين الاألكسجين الذي ينتن غاز 

ول يطرأ على الحد) تحول يطرأ على الحديد

     …….CO…….CO2(g) +

                                            ……O

CaCOCa ( ( ، ،فأضافأضافت األ

زممدةولكن بعد ولكن بعد لسل الكلس
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 مديرية التربية لوالية معسكر                                                                           وزارة التربية الوطنية           

متوسط                    الثالثةالسنة                                                                    - غريس -متوسطة الشيخ المشرفــي

 في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا األولتصحيح الفرض 

 

 نقطة )12(الجزء األول:

 نقاط )06(:األولالتمرين 

ن 1.5   .)حيث يجعل المحلول ناقل للتيار الكهربائي يعتبر كوسيطبدأ التفاعل (هو  الصودا دور.1
المواد االبتدائية و النهائية في جدول: تحديد.2
5*  0.25  التحول الكيميائي :-أ

 المواد قبل التحول المواد بعد التحول
2Oكسجينغاز األ�

2Hغاز الهيدروجين�

   NaOHالصودا     �

O2Hالماء       �

 NaOHالصودا�
 

3*  0.25   التفاعل الكيميائي:-ب
 لالمواد قبل التفاع المواد بعد التفاعل           

2Oكسجينغاز األ�

 2Hغاز الهيدروجين�
 

 
O2Hالماء       �

 

ن 2.5   معادلة التفاعل وموازنتها:.3

2 H2O(l)                                                      2 H2(g) +      O2(g)

نقاط )06(التمرين الثاني:

 :مع كتابة الحاالت الفيزيائية المعادالت الكيميائية التالية ةوازنمو ةكتاب

ن 02         والماء:ج غاز ثاني أكسيد الكربون احتراق غاز البوتان في وجود وفرة من غاز األكسجين الذي ينت)1

2 C4H10 (g)+ 13 O2 (g)                    8 CO2(g) + 10 H2O(l)                                              

ن 02 د مع غاز األكسجين بوجود الرطوبة:) تحول يطرأ على الحدي 3O2Feتشكل الصدأ ( أكسيد الحديد الثالثي)2

(s)3O2Fe2                               2(g)O3+(s)Fe4

3) 2NaHCO3 (s)                    CO2(g) + H2O(l)+ Na2CO3 (s)                             1ن

4) 2H2O2(l)                                                                   O2(g) + 2H2O(l)                                                 1ن
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xaبدأبدأ التفاهوهو الصوداالصودادور
واد االبتدائية و النالمواد االبتدائية و النهايد

5* 0.2525   يميائي :ل الكيميائي :
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 نقاط ) 08الوضعية اإلدماجية (  الجزء الثاني:

02     .من حمض كلور الماء حلول مركزملاألم  إضافة - :ح حال لتسريع التفاعل السابقااقتر.1

.الماء الساخن إضافة -                         

و غاز ثاني أكسيد الكربون والماء. 2CaClينتج عن هذا التفاعل محلول كلور الكالسيوم .2

03.5موازنتها :ه بمعادلة كيميائية معتنمذج-

CaCO3 (s)+ 2 HCl (aq)                  CaCl2(aq) + CO2(g) +  H2O(l)

01.5  : الواجب اتخاذها لتفادي أخطار مثل هذه المواد الكيميائية أثناء استعمالها االحتياطات األمنية.3

 التهوية الجيدة. -

 استعمال القفازات والنظارات. -

 قراءة الملصقة الخاصة بكل مادة ومعرفة مدى خطورتها. -

 

 نقاط ) 08اإلدماجيــــــــــــــــــــــة :( شــبكة تقويـــــــــــــــــــــــــــــم الوضعية 

 العالمـــــــــة المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتالسؤالالمعايـــــــــير
 كاملـــةمجـزاة

 
 

 الوجاهـــــــة
01س 
 02س 
03س 

.الكيميائيالعوامل المؤثرة في التفاعل إحدى يذكر .1

يتمكن من كتابة وموازنة معادلة التفاعل..2

 وظف مكتسباته لتفادي أخطار المواد الكيميائية.ي.3

0.5 
0.5 
0.5 

 
01.5 

 
 
 

 
الصوابيــــــة

 

  1.5 .اقتراح الحل لتسريع التفاعل�01س 
 

 
05.5

 
معادلة الكيميائية.كتابة �02س 

 .مع كتابة الحاالت الفيزيائية موازنة معادلة التفاعل�

 
  1.5 

1.5 

2*0.5.ن)نصيحتي(االحتياطات األمنية�03س 

االنسجــــــام
 

 
.التسلسل المنطقي لألفكار�

 .دقة اإلجابة مع التعبير بلغة علمية سليمة�

0.25 
0.25

0.5 

 

 اإلتقــــــــان

  

.الكتابة بخط واضح�

.نظافة الورقة�

 
0.25 
0.25 

 
0.5 
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االحاالحتياطا..33

التهويةالتهوية الجيد-

استعمال القفازاستعمال القفازات-

لملصقة الخاصةقراءة الملصقة الخاصة

قويــــــــــــــــكة تقويــــــــــــــــــــــ

cocoمؤشــــــــــــــco
عوامل المؤثرالعوامل المؤثرة في اى

وازنة معادلة التفاع وموازنة معادلة التفاعل

خطار المواد الدي أخطار المواد الكيميا
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