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 : االول التمرين 

  حجرةالتركيب المقابل يسمح بإشتعال مصباح إنطالقا من سقوط
 والطاقوية لهذه التركيبة ؟نشأ السلسلة الوظيفية أ  ) 1 

           خيط       نستبدل ’ عند وصول الحجر إلى األرض  ) 2   
  .المصباح ببطارية كهربائية

    قع حدوثه ؟اذا تتوما    أ-
حجر حجر                       انشأ السلسلة الوظيفية و الطاقوية في هذه الحالة  ؟  -ب        

  حامل   اإنطالقإقترح تركيبة وظيفية تسمح بإشتعال مصباح  )3   
 ؟الشمس

 
 : التمرين الثاني 

 :يناسبهاوماعبارةكلبينبسهمإربط)1
 

حدث فرقعةي -ربون                        أغاز ثنائي اوكسيد الك-1
زيد التوهجي -غاز الهيدروجين                                     ب-2
عكر ماء الكلسي -غاز االوكسجين                                      ت-3
ل الكيميائينموذج للتحو -الوسيط هو                                            د-4
 از االوكسجينيحتاج الى غ -التفاعل الكيميائي                                     ذ-5
هئي وتوجيهلى التفاعل الكيمياععامل مساعد  -احتراق الفحم الهيدروجيني                       ج-6

 : وازن المعادالت التالية   )2
............Fe3O4                                                   ..........Fe  +  ........... O2

............H2S + ....... O2                                                     .. ..... S  +  ......... H2O

.........C7H16   + .......O2                                                           .......CO2  + ......... H2O

.......Fe   + ............Cl2                                     ............ FeCl3

: الوضعية االدماجية
 –نة ز المديمن نفس العالمة  يشتغالن بغا مدفأة و سخان ماءاشترى اب عائلة مع اقتراب فصل الشتاء 

واحيانا  المدفأة اصبح اصفرعد زمن من االستعمال الحظت االم ان لون اللهب ب - 4CH-غاز الميثان 
 لم يتغير.لونه ازرق وجدت ان  السخانتصاب بدوار لما تسهر بجانب المدفأء  ولما تفحصت 

 
 ؟ ة قدم تفسيرا علميا تبين من خالله سبب اختالف لون اللهب بيم كل من السخان والمدفأ )1
لهب  –الحالة الثانية  –لهب اصفر  –صف في جدول نواتج االحتراق لغاز الميثان في الحالة االولى   )2

 ؟. -ازرق 
 ؟ خان مع الموازنة اكتب معادلة التفاعل الحادثة في الس )3
 . ؟ قدم نصائح لكل من يستعمل  هذا الغاز للطهي او للتدفئة )4
 
 

بالتوفيق
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لعالمة  يشتغس العالمة  يشتغالن
مدفأة اصالمدفأة اصبح اصهب 

لم يتغير.لم يتغير.زرق 
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إقترإقترح تر))33   
؟الشمسالشمس

عبارعبارةكلكلبينبينمسهمex::الثاني رين الثاني 

كككربونربون    كسيد الكي اوكسيد الك
                جين                     
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