
                                                                                      

 نقاط6:التمر�ن األول 

 10انه ال ي;ب89 سلق البيض ألك45 من :  23 السنة الثالثة  متوسط أرادت شيماء سلق البيض فن����ا أخ��ا الصغرى ال�� تدرس  )أ 

 .خطار ي أأ إستعماله دقائق  ح�� ال ينجم عن  

   P         menute cocoteانت االم مشتغلة Xشر�ط علVW ولم يبقى لوجبة العشاء األ القليل , وPان لزاما إستعمال قدر الضغط )ب

ولك�jا الحظت  ظgور  مادة..  4CH   الذي وضعته ع^2 موقدالط[X Vغاز امليثان :        

 1سوداء  ع^2 حواف القدر وتم تحض4p الوجبة Xسرعة : شlل 

 والط[V سلق البيض أذكر التحوالت الناتجة عن )1

 م�jما ؟رة P 23ل ثوالعوامل املؤ واإلح4xاق الناتج 

 كيف نفسر ظgور املادة السوداء ع^2 حواف القدر ,)2

 ر حول الصفار ؟ وظgور اللون االخض 

 امليثان بمعادلة كيميائية وواز��ا ؟ ع�4 عن  تفاعل إح4xاق)3

 

 نقاط 6التمر�ن الثا�ي :

 23 مسابقة علمية بpن االقسام بمناسبة 

 املولد الن�V ص^2 هللا عليه وسلم :طرح سؤال 

 وازن املعادلتpن التاليتpن :  )1متوسط :  3ع^2 أقسام س

أكسيد ا��ديد الثال�ي الذي مع   Alااللومنيوم الذي رمزه الكيميا�ي ل��صول ع^2 ا��ديد السائل  بالت��يم تم ���pن  م��وق 

 لومpن  وا��ديد السائل :في;تج األ        3O    2Fe     صيغته : 

 لومpن : الذي يتكون من ذر�ي الومنيوم وثالث ذرات اوكسيجpن ؟ جد الصيغة  الكيميائية لأل

 ا��اصل ثم واز��ا ؟ اكتب معادلة التفاعل 2  )

 من االلومنيوم   ما  8 كتلة ا��ديد الناتجة    g  27من ا��ديد  Xعد إختفاء:         g56ي;تج عن التفاعل    3»)

  من األلومنيوم ؟  g 500عن إستعمال 

 نقاط 8    :الوضعية اإلدماجية 

 

 اإلثانول     طاقة بديلة تتمثل 23  �عتمد Xعض الدول النامية ع^2 إنتاج

      O  6H2C      من مصدر حبوب الذرة الذي يقدم كوقود للسيارات 

 والقمح  و¤ذه  العملية  تحافظ 

اقه التام بوجود    2COع^2 الب¨ئة بامتصاص  4xالناتج عن اح 

 الوثيقة املرفقة .الحظ  األك�©pن .

 بpن  سب �©وء ¤ذه الدول ا¬2 إنتاج ¤ذا النوع من )1

 مع ذكر ا¯�افظة ع^2 الب¨ئة الوقود 23 رأيك وأثر¤ا ع^2

 ؟ثالث إحتياطات من الواجب إتخاذ¤ا للمحافظة ع^2 الب¨ئة 

اقا)2 4xن إحp4اق  امليثانول  23 وجود األكسيجxعت�4 أن إح� 

 تاما أكتب معادلة اإلح4xاق وواز��ا  ؟

 إنت[� ........................................

 

 

 :ساعة ونصف املدة   م 3سالف"!يائية                        وزارة ال��بية الوطنية :                                                       اإلمتحان األول  � مادة العلوم 

                          \ 2019املوسم الدرا0/- :                                                                                                                                                  .......................متوسطة :         

Pا)ب

الذيالذي وضع

سوداء  ع^2سوداء  ع^2 حو

ذكرأذكر التحو))11

واإلح4xاق واإلح4xاق الناتج

ريف نفسر ظكيف نفسر ظgور املاد)2

الخض االخض نن اللو اللونن لضضضرر حوروظgور

مليثامليثان باعل إح4xاقن  تفاعل إح4xاق

بة مناسبة 

ؤال رح سؤال 

تاليتpن :تpن التاليتpن : 

االلومااللومنيومقق��و�pن  م��وقق

سائل :

ااررات اوات اوك وم وثالث ذالومنيوم وثالث ذ

ن االلومنيوممن االلومنيوم   ما  8  2
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 نقاط 6: ا�©واب األول 

 شيكة التقو�م  محتوى اإلجابات  رقم اإلجابة 

 1ج

 

 

 

 2ج

 

 3ج

العامل املؤثر 23 ¤ذا التحول عامل الزمن 23 اقل من                         سلق البيض تحول كيميا�ي 

 دقائق .10

 تحض4p الوجبة تحول كيميا�ي                             العامل املؤثر23 ¤ذا التحول الضغط 

 إح4xاق غاز امليثان تحول كيميا�ي                      العامل املؤثر ¤و عامل تركيب املز�ج . 

 4p4اق الغxور اللون األسود ع^2 حواف القدر سبه مادة الفحم الناتجة عن اإلحgظ. 

 Vور اللون األخضر حول الصفار : سبه املركب الك�4ي�gضار ´سب مغص )مادة األغدين (ظ

 شديد وانتفاخ املعدة . 

 معادلة اإلح4xاق الغ4p تام : للميثان :

                                  O  2 H  12  +       2CO       +   CO  2 +        C  3                     2O  8+          4CH 6 

                                        )L  (                    )g  (           ) g  (              )s  (                    )  g  (              )  g( 

 )0,5,     0,5(ن1

 

 )0,5,     0,5(ن1. 

 )0,5,     0,5(ن1

 ن0,5

ن0,5

         

 

 )1,1(ن   ج2

 ا�©واب الثا�ي :    

 شبكة التقو�م  محتوي اإلجابة  رقم اإلجابة 

 1ج

 

 

 

 2ج

 

 3ج

                                       )     s   (     3O      2Fe         2                               2O   3Fe            +          4    

)                                                      S(               4O      3 Fe                                       2Fe +       2     O  3 

                                                   

  3O     2Alالصيغة الكيميائية لأللومpن :                                        

                            Fe   2      +        3O          2Al         2                                             3O 2Fe    +            Al4 

                     

      g  56                                                                              g 27

                    X                                                                    g   500 

\                                                                                               g  27=1037    \  500X56     =   X  

 ن0,75 

 ن0,75

 

 ن1

 ن2

 

 

 ن1,5

 

 

  الوضعية اإلدماجية :

 ش: التقو�م  محتوي اإلجابة :   ال4xجمة السليمة  : إستعمال االدوات : ت;سيق اإلجابة واإل��©ام  ا�½..... رقم اإلجابة 

 1ج

 

 

 

 

 

 

 2ج

�عتمد ¤ذه الدول ع^2 إستعمال ¤ذا الوقود كونه طاقة بديلة  خاصة الدول الغ4p املنتجة 

للب4xول . وكونه طاقة متجددة : وÀعود حرقه مجددا و¤و ثا�ي اكسيد الكر¿ون كعنصر متفاعل 

و¤و وقود يخفف من تلوث الب¨ئة كون املنتوج الذرة يمتص ¤ذه  23 عملية ال4xكيب الضو�ي . 

 لناتجة عن حرقة . الغازات ا

 تحو�ل النفايات  وتوليد طاقة .   )1اإلحتياطات : 

 إلعتماد ع^2 طاقات بديلة : طاقة شمسية او ر�احية  او مائية    ) 2

 التقليل من أسباب التلوث او التحكم البيVÁ  كدخان املصا�ع والشاحنات و .....)3

 معادلة إح4xاق امليثانول :              

                      O   2  H        3       +        2  CO  2                                       2O        +      3   O   6H   2C   

                               )  L    (                        )   g   (                                             )g      (            )  l ( 

��©ام اإلجابة ونظافة ورقة اإلجابة Âالتنظيم و 

 ن2
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 ن2,5
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