
 

 ............................... :االسم     
 .............................. :النسب     
 ...... الثانية: القسم     

 في العلوم الفيزيائية 2فرض كتابي رقم 

 األسدس األول

 يونس مقريني: األستاذ 

 1122/1121: السنة الدراسية 

 :النقطة 

 (نقط  8)   :التمرين األول  
 خطأ          صحيح                                               :في الخانة المناسبة ( ×)بوضع أجب بصحيح أو خطأ  -1

  × .الجليد  تفاعل كيميائي انصهار -   

  × .الكبريت لينتج كبريتور الحديديتفاعل األكسيجين مع الحديد و -   

  × .فهو بالضرورة  تفاعل كيميائي  احتراقكل  -   

 ×  .بارة عن احتراقعالكبريت الحديد وتفاعل  -   

 ×  .ئيتنحفظ الجزيئات أثناء التفاعل الكيميا -   

 ×  .ئيالتفاعل الكيمياال ينحفظ عدد الذرات أثناء  -   

 ×  .لها ثنائي األوكسجين مادة طبيعية ال يوجد مثيل صناعي -   

 ×  .تفاعالت الكيميائيةتتم عملية تكرير البترول عبر مجموعة من ال -   

 :أعط تعريف التفاعل الكيميائي -2

 .تظهر أجسام جديدة تسمى النواتجأجسام تسمى المتفاعالت وهو تحول كيميائي تختفي أثناءه  :التفاعل الكيميائي

 .انحفاظ الذراتأعط نصي قانوني انحفاظ الكتلة و -3

 .تنحفظ الكتلة أثناء التفاعل الكيميائي، أي أن مجموع كتل النواتج يساوي دائما مجموع كتل المتفاعالت+ 

 .عددا أثناء التفاعل الكيميائينوعا و تنحفظ الذرات +

 .أعط مثاال لكل واحدة الصناعية؟ما الفرق بين المادة الطبيعية والمادة  -4

 .O2 :مثل ،هي التي توجد في الطبيعة :المادة الطبيعية+ 

 .البالستيك: ، مثلهي التي تم الحصول عليها بتفاعالت كيميائية :الصناعيةمادة ال+ 
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 (نقط  8)   : الثانيالتمرين  
 :زن المعادالت الكيميائية التاليةوا -1

      Al2O3  3                     O23 + Al 4    ؛                H2O   6  +  CO2  5                   O28  + C5H12 

      FeCl3  2                      Cl23 + Fe2   ؛             H2   +  NaOH 2                     H2O   2  +  Na2 

 .مشتقات البترول مواد طبيعية؟ أم صناعية هل مشتقات البترول مواد طبيعية -2

 .(االسالةالتبخر و) صول عليها يتم بتحوالت فيزيائيةألن الح: علل جوابك - 

 ؟ما المقصود بتلوث الهواء -3

 .على االنسان وما يحيط بهمواد صلبة أو سائلة أو غازية بالهواء بكميات تؤدي إلى أضرار وجود  : تلوث الهواء+ 

 .؟ أعط مثاال لكل صنفوثات الهواءما هي أصناف مل -4

 .رماد البراكين: طبيعيةو ... CO: صناعية

 : لتلوث الهواءالتأثيرات السلبية  أعط اثنين من -6

 ... سقوط األمطار الحمضية    -   األمراض الخطيرة + 

 .طرق الحد من تلوث الهواء أعط اثنين من -7

 .استعمال مصادر الطاقة المتجددة -

 .استعمال مرشحات على مداخن المصانع -
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 ( نقط 4)   : الثالثالتمرين  
ساعد صديقك باالجابة عن . بغية التحضير المتحان مادة العلوم الفيزيائية، قام زميل لك بدعوتك لمشاركته في دراسة قوانين التفاعل الكيميائي

 .األسئلة المذيلة لنص التمرين

 :عنه بالمعادلة الكيميائة التاليةكيميائي نعبر جين مع أحادي أوكسيد األزوت وفق تفاعل يتفاعل ثنائي األوكس +

                                     NO2  2                           O2      +NO  2 

 .(جدول التحقق)علل جوابك  ؟هل هذه المعادلة متوازنة -1

 المعادلة متوازنة

N :2-2 

O :4-4 

من  األوكسيجين فنحصل على كتلة نائيمن ث  m2مع كتلة  من أحادي أوكسيد األزوت m1 =60g  تتفاعل  في ظروف معينة كتلة+ 

 .m3 =92 g  قيمتها ثنائي أوكسيد األزوت

 .جوابك لعل .المتفاعل ثنائي األوكسيجينكتلة  m2 أحسب .علما أنه لم يتبق أي من المتفاعالت -2

 .m=92-60=32g: الكتلة أثناء التفاعل الكيميائي تنحفظ

15تتفاعل في هذه الظروف  -3
23

 × 6  = n1  و جزيئة  ثنائي اوكسيجين n2
 

ثنائي  جزيئة   n3فتنتج أحادي أوكسيد األزوت جزيئة

 .علل جوابك.  n3و  n2حدد كل من . أوكسيد األزوت

15
23

/ 2 = 3 .  15
23

 × 6  = n2 

15
23

/ 2 = 3 .  15
23

 × 6  = n3   
 

 - حـــــــظ ســـــــعــــــــــــيــــــــــــد -
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www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




