
 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

خنشةل_ صياد عيل انس يغة :متوسطة              متوسط الثالثةالس نة : املس توى          وزارة الرتبية الوطنية         

   واحدةساعة : املدة           الأول يف مادة العلوم الفزيايئية والتكنولوجيا   املراقبة املس مترة للثاليث          05/11/1019
وأأنر لون ( اليحموم) ، الحظت أأن الأواين قد تلطخت بطبقة من هباب الفحم      (املدينة) بيامن اكنت الأم حتّضر الغداء عىل موقد يش تغل بغاز امليثان

فتفحرص أأحد ابناهئا املمتدرس يف الس نة الثالثة متوسط املوقد فوجد أأن هناك انسدادًا يف بعض ثقوب املوقد ، وأأراد أأن  ،( 1الوثيقة )اللهب قد أأصبح أأصفرًا برتقاليًا 

 .يُصلح ذكل 

 .فّسر سبب تغُّير لون لهب املوقد ، مقرتحا حاًل ذلكل  -1

د العامل املؤثر يف ت -1  .وجيه وحدوث مثل هذا التفاعل يف رأأيك ما نوع  احرتاق الغاز يف هذه احلاةل ؟ وحدر

ل الكمييايئ وبعده يف حاةل فكر انسداد املوقد  -3  .يف جدول ، أأكتب الأنواع والأفراد الكمييائية املكونة للجمةل الكمييائية قبل التحور

ل الكمييايئ احلاصل بعد اصالح املوقد مبعادةل كمييائية متوازنة ، مبينا فهيا احلاةل ال -4  .فزيايئية للك نوع أأو فرد كمييايئ منذج التحور

 .أأذكر بعض أأخطار الاحرتاق وبعض احللول املمكنة لتفادي هذه الأخطار وخصوصا حنن عىل أأبواب فصل الش تاء  -5

  (1الوثيقة ) .لأجل طهي  الغداء يف ظرف زمين أأقرص اس تعملت الأم القدر الضاغط 

 برأأيك كيف يمت ذكل ؟ - 1

د العوامل املؤثرة يف  – 1  .  معلية الطهي حدر

بوهالةل عاشور : أأس تاذ املادة 1/1الصفحة    انهتي  
 

1/1الصفحة   انهتي  

 

الأول يف مادة العلوم الفزيايئية والتكنولوجيا للثاليثاملراقبة املس مترة  تصحيح  
 

 1-   ىل نقص مكية غاز ثنايئ الأكسجني الالزمة الحرتاق غاز امليثان  .تغُّي لون لهب املوقد يعود ا 

زاةل الانسداد احلادث لفتحة دخول الهواء  :اقرتاح احلل  -  .ويكون ذاكل ابس تعامل مواد منظفة مذيبة لدلهون الغاز خاصة وكذا فتحات ا 

 .احرتاق غُّي اتم : نوع احرتاق الغاز  -1

 .عامل تركيب املزجي الابتدايئ : العامل املؤثر يف حدوث وتوجيه هذا التفاعل  -

3- 

 انالتعبُّي عن احرتاق غاز امليث مكوانت امجلةل الكمييائية

ل الكمييايئ احرتاقا اتما ول الكمييايئ بعد التحور  قبل التحر

 (عيانيا) ابلأنواع الكمييائية  غاز امليثان+  غاز ثنايئ الأكسجني   خبار املاء+  غاز ثنايئ أأكس يد الكربون  

 (جمهراي ) ابلأفراد الكمييائية       +              +      

زاةل الانسداد ) التفاعل يف حاةل الاحرتاق التام  معادةل  -4  ( :بعد ا 

1    (g) +     (g)   1    (g) +      (l)    

 :بعض أأخطار الاحرتاق   -5

  الهتوية رضورية حيث ميكن أأن تُس هتكل مكية غاز ثنايئ الأكسجني لكيا يف غرفة مغلقة أأثناء الاحرتاق : الاختناق. 

  ذا اكن جبوار املوقد مواد ملهتبة  :احلريق  .يُمكن أأن ينترش حريق ا 

  ال جيب ترك صنبور الغاز مفتوحا حىت نتفادى الانفجار : الانفجار. 

 -  ذا اكن احرتاق الغاز غُّي اتم ، فهناك انبعاث لأحادي أأكس يد الكربون :    التسمم بغاز أأحادي أأكس يد الكربون   .ا 

 ...املناس بة للماكن ، مراقبة من حني لآخر سالمة أأهجزة الاحرتاق ، رصف غازات الاحرتاق خارجا  الهتوئة: احللول     

 1- 100مثال رفع درجة غليان املاء من  .قدر الضاغط برفع من درجة حرارة غليان الطعاميقوم ال°C  ىل مما يزيد من بسبب الضغط املرتفع داخل القدر  C°120ا 

   .فرصة تّسيع معلية الطهي  

 درجة احلرارة والضغط : املؤثرة يف معلية الطهي  يه عاميل  العوامل -1     
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