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الوضعية اإلدماجية االولى  10 ) :نقاط (

الوضعية اإلدماجية االولى  10 ) :نقاط (

بعد انقطاع التيار الكھربائي اشعل احمد الشمعة في الليل فقال له اخوه ھناك تحولين

بعد انقطاع التيار الكھربائي اشعل احمد الشمعة في الليل فقال له اخوه ھناك تحولين

حادثين

حادثين

-1كيف تميز بين التحولين الحادثين ؟
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-1كيف تميز بين التحولين الحادثين ؟
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-2ھل كتلة الشمع قبل وبعد التحول تزداد ام تنقص علل؟

-2ھل كتلة الشمع قبل وبعد التحول تزداد ام تنقص علل؟

-3برايك ھل نوع الذرات و الجزيئات يتغير في كل تحول برر اجابتك ؟

-3برايك ھل نوع الذرات و الجزيئات يتغير في كل تحول برر اجابتك ؟
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في فصل الشتاء نحتاج إلي التدفئة لذي يكثر استخدام المدفأة التي تشتغل بالغاز الطبيعي
وكذلك الغاز المدينة )غاز الميثان( الذي يتكون جزيئه من درة كربون و اربع ذرات
ھيدروجين

اثر مطالعة أحمد ألحد الجرائد اليومية صادف خبرا عن حادث اختناق أحد األشخاص

غاز األكسجين

 +غاز الميثان
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غاز األكسجين

بخار الماء +غاز ثاني أكسيد الكربون

 +غاز الميثان

ما ھو سبب اختناق ھذا الشخص.

 .2أ -ما نوع ھدا التحول ولمادا ؟

.e

 .2أ -ما نوع ھدا التحول ولمادا ؟

ب  -عبر عن التحول بالنمودج الجزئي وبالصيغ الكميائية

ب  -عبر عن التحول بالنمودج الجزئي وبالصيغ الكميائية

w

 .3قدم اقتراحا واحدا علي األقل لتفادي مثل ھذه الحوادث ؟

 .3قدم اقتراحا واحدا علي األقل لتفادي مثل ھذه الحوادث ؟
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اثر مطالعة أحمد ألحد الجرائد اليومية صادف خبرا عن حادث اختناق أحد األشخاص
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ما ھو سبب اختناق ھذا الشخص.
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ھيدروجين

إذا علمت أن احتراق غاز الميثان يكون وفق التحول التالي :

إذا علمت أن احتراق غاز الميثان يكون وفق التحول التالي :
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وكذلك الغاز المدينة )غاز الميثان( الذي يتكون جزيئه من درة كربون و اربع ذرات

نتيجة تركه المدفأة مشتعلة أثناء نومه.

نتيجة تركه المدفأة مشتعلة أثناء نومه.
بخار الماء +غاز ثاني أكسيد الكربون

في فصل الشتاء نحتاج إلي التدفئة لذي يكثر استخدام المدفأة التي تشتغل بالغاز الطبيعي
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