
                                    مادة الفيزياء          ثانوية الشهيد عبدالكريم الخطابي االعدادية 5102/5102السنة الدراسية : 
 

نقطة واحدة لسالمة الخط و نظافة الورقة.تمنح  : ملحوظة

 

 

 

 
 
 
 

 نقط ( 8التمرين األول :  )  

 بصحٌح او خطا:أجب  (1

o  :ٌنتج كبرٌتور األلومنٌوم عن تفاعل الحدٌد و الكبرٌت                                   .......................................... 

o :كتل المتفاعالت خالل تفاعل كٌمائً ٌساوي كتل النواتج                                 ......................................... 

o :تكون المعادلة الكٌمٌائٌة متوازنة إذا كان قانون إنحفاظ الذرات محققا                    ......................................... 

o :مشتقات البترول هً مواد صناعٌة                                                         ......................................... 

 صل بسهم (2

 ٌعكر ماء الجٌر •  • ثنائً االوكسجٌن

 قغاز سام ٌسبب االختنا •  • ربونثنائً اوكسٌد الك

 ٌساعد على االحتراق و ٌؤدي الى اشتعال قطعة فحم متوهج •  • احادي اوكسٌد الكاربون

 ما الفرق بٌن المادة الطبٌعٌة و المادة الصناعٌة ؟ (3

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
 

 نقط ( 8:  )  ثانيالتمرين ال
I. ٌتفاعل ثنائً الهٌدروجٌن H2 مع ثنائً األوكسجٌن O2 فٌنتج الماء   H2O 

 عبر عن هذا التفاعل بمعادلة كٌمٌائٌة ووازنها (1
.............................................................................................................................                                                                                                           ..................                                                                                 

من  m(O2 ) فً كتلة  H2من غاز ثنائً الهٌدروجٌن  m(H2)=20gمن الماء نحرق  m(H2O)=180gللحصول على  (2
 . O2ثنائً األوكسٌجٌن 

 أحسب كتلة ثنائً األوكسٌجٌن الالّزم لهذا الّتفاعل 
............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................  .................. 
II.  مرٌم تلمٌذة باإلعدادي، فً نقاش مع أبٌها تشبت األب برأٌه قائال : "غاز ثنائً األوكسجٌن ٌوجد فقط فً الطبٌعة وال

مكن الحصول علٌه بأٌة طرٌقة أخرى". ولتبٌن له أن رأٌه خاطئ قامت بإنجاز التركٌب ٌ
 التجرٌبً جانبه تفاعل الماء األوكسٌجٌنً مع محلول برمنغنات البوتاسٌوم  : 

 ......اعط صٌغته؟..............................................ما  الغاز الناتج عن هذا التفاعل ؟... (1
 ..............................أن تبٌن مرٌم ألبٌها طبٌعة هذا الغاز؟........................ كٌف ٌمكن (2

............................................................................................................ 
 علل جوابك؟ هل هذا الغاز الناتج طبٌعً أم صناعً؟ (3

.................................................................................................................
................................................................................................................. 

 

 نقط ( 3:  )  ثالثالتمرين ال
لركاب من الصدمات وهً عبارة عن وسائد ناعمة تنتفخ ضد أي احماٌة ل" air bagsتجهٌز السٌارات بالوسائد الهوائٌة "ٌتم 

لٌنتج الغاز الذي ٌملئ   NaN3ٌتفكك خالله ثالثً آزوت الصودٌوم   بسبب تفاعل كٌمٌائً سرٌع جدا، تصادم ٌحدث للسٌارة،

                                                                                                                      Na +  N2               NaN3                          الوسادة، وذلك وفق المعادلة الكٌمٌائٌة التالٌة:   

 ........................................................ز المتكونحدد اسم الغا (1

 الغاز طبٌعً أم صناعً؟ علل جوابكهل هذا  (2

...............................................................................................................................................                                                                                    

............................................................................................................................................... 

                                Na +  N2               NaN3                    الكٌمٌائٌةالمعادلة وازن  (3
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 التاريخ :
 الرقم   :

 ساعة مدة االنجاز :

يف  3فرض حمروس رقم 
 للدورة مادة الفيزياء 
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  االسم  :
 النسب :       

   2/       : القسم
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