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   ن06:  ال
	��� األول

تع�ل &%��ق��# إما ب��و�� ال�واسة أو ت�غ�ل  ��ل� ت�ف�� دراجة ه�ائ�ة
تع�ل و تع��5 "ص��قة لل5�4ة"  أنها ح�. )1(ال�ث�قة ال�*�ك ب)%ار�ة

  كاآلتي:
�ي� ت�ف�� ال�واسات ت�ور الع<لة �ما يع;: ُج	ل) 4( ال���قة األولى
�ق�م ال�راجة. � ف
ف��ي� ال�*�ك الBC �ع�ل ب)%ار�ة  ���غل: ُج	ل)4( ال���قة ال�ان�ة

 .الع<لة ال�ي ت*�ك ال�راجة
 ن2ال��J�Kة وال%اق��ة لل%��قة األولى.  الFلFل��#أن�ئ -1
 ن2الFلFل��# ال��J�Kة وال%اق��ة لل%��قة الMان�ة. أن�ئ -2
 ن2 ل�اذا تع��5 دراجة ت�ف�� ص��قة لل5�4ة.-3

ن 06:   ال
	��� ال�اني
عبد العزيز تلميذ يدرس في السنة الثالثة متوسط يحب تجريب بعض التفاعالت 

 قام بتجربتين: الكيميائية حيث في أحد األيام

أحضر قارورة بالستيكية وضع بداخلها كمية من معدن  :  التجربة األولى�

ثم  )2الذي يستعمل في تلحيم القطع االلكترونية (الوثيقة  (Sn)القصدير 

قام بتسخين  بعدها  )4SO2H(أضاف إليه كمية من حمض الكبريت 

 .المزيج

بعد فترة وجيزة جدا الحظ انطالق غاز كشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل 

وفق المعادلة  ) 4SnSO(فحدثت فرقعة خفيفة و تشكل محلول كبريتات القصدير 

                2الوثيقة                                                                                                                               اآلتية:

(aq)………..+(g)………..                (aq)          ……….+(s)Sn 

فنتج محلول لونه  )HCl(مع كمية من حمض كلور الماء  )CuO(مزج كمية من أكسيد النحاس  التجربة الثانية:�

الماء.تشكل  و  )2CuCl(أزرق كلور النحاس 

ن1.5 .التفاعل األول ما هو الغاز المنطلق من -1

ن1 لماذا قام بتسخين المزيج في التجربة األولى؟-2

ن1.5 . ثم وازنها أكمل المعادلة الكيميائية األولى-3

ن2 للتجربة الثانية ووازنها.أكتب المعادلة الكيميائي -4
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*�ك ب)%*�ك ب)%ار�ة

تي:كاآلتي:
ل	ل)44((ألولى�قة األولى 	جججُج am .ل)4جة	ل)	4ُج	غل::�ال�* ���غل�� x

.راجة
�ة وال%اق��ة��J�Kة وال%اق��ة لل%�

ل%اق��ة لل%��ة وال%اق��ة لل%��قة ال
22نن22ل5�4ة.�قة لل5�4ة.

ب تجريب ب يحب تجريب بعض ا

ها كمية من م بداخلها كمية من معدن

ثمثم ))22لوثيقة ة (الوثيقة 

نسخين 

الوثيق                       

حلول لونهفنتج محلول لونه 
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   ن 08ال"ض��ة االدماج�ة :

رأY ، الف*�م اله��روج�;�ةعUV ال%اقات ال;ات<ة ع# اح��اق  اس�غاللها م<اني تع��5 ال%اقات ال��<�دة Qاقات �P�5Qة و
وسأل أس�اذه ع# \��Jة ع�ل ما شاه�ه، ش�ح   )3ال�ث�قة(  *ة فيالب��ائ�ة الFا&قة ال��\�)ة ال��ضأنU ذات ي�م في م�رس�ه ا

 األس�اذ له \اآلتي:
 . فّ��*# تf�ئ ال��U الeال�ا الdه�وض�ئ�ة وهCه األخ��ة تغBC ال)%ار�ةفي ال;هار -
 في الل�ل ال)%ار�ة تغBC ال�h)اح.-

 ال�%ل�ب:
 ن3 ال%اق��ة ل�*# ال)%ار�ة في ال;هار.ثj أن�ئ الFلFل��# ال��J�Kة -1
 ن3 ال�h)اح في الل�ل.ال%اق��ة الشعال ثj أن�ئ الFلFل��# ال��J�Kة -2

 

 
 3ال"ث�قة 
�� م�ل�ات \ه�kائ�ة ( �Q #ا عfائ�ة أ�kه�dاج ال%اقة ال��� ح�ق ع#  تع�ل ال�ي Groupe électrogène )ي�j ان�Q

 و غاز ال��Mان وف� ال�عادل��# اآلت���#:\غاز ال�5وkان &عx الف*�م اله��روج�;�ة 

(l)O2+ H (g)2CO               (g)2+ O (g)4CH 
  (l)O2+ H (g)2CO              (g)2+ O (g)8H3C 

- #�� ن2وازن ال�عادل��# الFا&ق
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