
 2021-2020: دراسيةسنة المتوسطة مغزي قاسم الدوسن                                                                    ال

          متوسط                                                                      3: المستوى ساعة : المدة

 

 ن(60التمرين األول )

 (1ة ثاني أكسيد الكربون والماء ومحلول كلور الكالسيوم)الوثيقطبشورفينتج غاز قطعة روح الملح على  نسكب

 برر إجابتك ؟ مانوع التحول الحادث  -1

 :آلتيةا الكيميائيةمعادلة الب الحادثالكيميائي  ننمذج معادلة التفاعل

(aq) 2CaClO (l)  +2(g) +H 2(s)           CO 3+CaCOHCl(aq)  

 )بعد التحول( والناتجة )قبل التحول( سم في جدول األنواع واألفراد المتفاعلة-2

 الذي إعتمدت عليه في الموازنةأنا المبدمبي الحادثوازن معادلة التفاعل -3

 

 ن(60) : التمرين الثاني

 نطالقا من تدفق ماء الحنفية  لغرض ما ا 2الوثيقة  موضحا في أنجز عمر تركيبا وظيفيا 

 ما الغرض )الفعل النهائي( من هذا التركيب الوظيفي -1

 : باعتبار الجمل المساهمة في الفعل النهائي هي

 وباعتبار الغرفة كوسط خارجي مصباح  -دينامو -بكرة  -طاحونة  -ماء 

 الوظيفي السلسلة الوظيفية والطاقوية لهذا التركيب مثل -2

 استنتج الحصيلة الطاقوية لهذا التركيب أثناء االشتغال-3

 

 ن(08) : الوضعية اإلدماجية

الذي يحترق في وجود األكسجين ،الحظت وجود  10H4Cبينما كانت األم تحضروجبة الغداء على موقد يشتغل بغاز البوتان 

يتفاجأ بانسداد ثقوب ، تفحص زوجها الموقد ل(03)الوثيقة طبقة سوداء على األواني وأن لون اللهب أصفر يميل إلى البرتقالي

 : ساعد الزوج باالجابة على األسئلة التالية،راد إصالحه أمن الموقد فخروج الغاز 

 ؟ فسر سبب تغير لون اللهب -1

 ؟وما هي نواتجه  ما نوع هذا االحتراق-2

 كتب صيغته الكيميائية ا ثم سم الفرد الكيميائي الذي يدل على الطبقة السوداء-3

 ؟ماهو العامل المؤثر في هذا التفاعل وبم تنصح الزوج لتجنب الطبقة السوداء -4

 

 تتعطل الساعةال تتوقف عن الحياة بسبب بعض خيبات األمل فالوقت ال يتوقف عندما 

 بن بوزيد حسين–سكال محمد : أساتذة المادة  

ختبار األول في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيااإل  

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3am.ency-education.com



متوسطة مغزي قاسم الدوسن                                                                     2021-2020: السنة الدراسية

                                                                                متوسط3: المستوى ساعة : المدة

 ن(60التمرين األول )

  ن 0.75ن     لظهور مواد جديدة   0.75كيميائي    التحول الحادث  -1

 ن 2.5التسمية  في جدول واألفراد المتفاعلة والناتجة   -2

 

 نaq)( 2O (l)  +CaCl2(g) +H 2(s)           CO 3HCl(aq) +CaCO2   1موازنة المعادلة -3

 ن 1انحفاظ الكتلة )انحفاظ الذرات نوعا وعددا(    : مبدا الموازنة

 ن(60) : التمرين الثاني

 ن 1هو توهج مصباح بتدفق الماء   الغرض من التركيب الوظيفي  -3

 السلسلة الوظيفية للتركييب -2

 

 

 

  للتركيبالطاقوية السلسة 

 

 للتركيب أثناء االشتغال الحصيلة الطاقوية -3

 

 ن(08) : الوضعية اإلدماجية

 ن 1   هو قلة االكسجين   سبب تغير لون اللهب -1

 ينتج عنه غازي ثاني اكسيد الكربون واحادي اكسيد الكربون  االحتراق غير تام  -4

 ن 3  وبخار الماء والكربون 

  نC 1  صيغته الكيميائيةالكربون  هو ذرات  الفرد الكيميائي الذي يدل على الطبقة السوداء -3

  وننصح الزوج لتجنب  ن 1 العامل المؤثر في هذا التفاعل هو تركيب المزيج االبتدائي -5

 ن1  بتسريح ثقوب دخول الغاز  الطبقة السوداء 

 للتنظيم  1+

 

 بن بوزيد حسين–سكال محمد : أساتذة المادة  

 التفاعل   قبل التحول بعد التحول 

 غاز ثاني اكسيد الكربون  الماء 

 محلول كلور الكالسيوم 

حمض كلور الهيدروجين 

 الطبشور 

 األنواع الكيميائية 

(aq) 2O (l)  +CaCl2(g) +H 2CO 3HCl(aq) +CaCO  االفراد الكيميائية 

ختبار األول في العلوم الفيزيائية اإلتصحيح 

ا والتكنولوجي  
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