
 
 

 :الوكعة   ......م3الجلمّذ:..................................... الكشم: 

 بلدِة المشّد -مدِرِة الجربّة لٍالِة صّدي بلػباس           مجٍصعة خالل غبد الكادر

 {مجٍصط الثاهّةللشوة  االولالفصو  اخجبار}
 مادة الػلٍم الفّزِائّة والجنوٍلٍخّا

ول
أ
ن ال  هكاط 7: التمًر

اشجرى زِن الػابدِن هّشّن من الرلّب وغود وصٍلي الَ الموزل وخد والدثي ثشجػمو المّزان لجكدِر ه جلة 
هد من خاصّة ـّزِائّة ب المنٍهات ـُ صوع الرلٍى ، ـاصجؾو الفرصة

 
كّاس ه جلة هو من النّشّن للجا

مرثي امي بٍضع اذد النّشّن kg2.3ـٍخد ه جلة هو هّس ًُ 
 
هي لن ثرجاخي  (2) النّس  ـا

 
ـُ المحمد ال

خر
 
ِجرهي ـُ الخزاهة لّجرٍل الَ رائب، بػد مرور اه ثر من ٍِم، اغاد زِن الػابدِن  ( 3) النّس الٍّم، واال

 .بٍزن النّشّن
ٍع الجرٍل الرادث للنّس  -2  . برر اخابجم.3والنّس  2ما ه

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

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

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

هد موٌا؟  -3
 
ِم هم صّحد ه جلة النّشّن؟ و ما ًُ الخاصّة الجُ اراد زِن الػابدِن الجا

 
 ـُ را

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

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

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

ن الثاهي:  هكاط 7التمًر
خابٌا

 
 ـجشاءلت غن هّفّة ذدوث ذلم ـا

 
ن باب موزلٌم الردِدي لد ثصدا

 
ن ًذى  الذظت ـاظمة با

 
خًٍا با

 
ا

هشّد الردِد 
 
وهشّحّن ـّػعّوا ا

 
  ًُ هاثحة غن ثرٍل هّمّائُ للردِد ـُ وخٍد ؽاز اال

 
 المادة الصدا

 اهشّحّن(. ذرةو) ِجنٍن من ذرة ذدِد 
هشّد الردِد -2

 
 .اغط الصّؾة النّمّائّة ال

.................................................................. 
 الحدول الجالُ: بإهمال مثو ًذا الجرٍل بالومٍذج الحزِئُ وبالصّؼ النّمّائّة  -3

  الجرٍل لبو الجرٍل بػد

   
 الجػبّر غن الجرٍل
 بالومٍذج الحزئُ

  )     (                                      +   (     )                                                                                                                      (   ) 
الجػبّر غن الجرٍل بالصّؼ النّمّائّة 
 مبّوا الرالة الفّزِائّة لنو غوصر

 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

2am.ency-education.com



 
 

 هكاط 8 : الوضعٌة الدماجٌة
ـُ غدة مّادِن وِرجاج ـُ الؾالب الَ ثٍـّر درخات  ذرارة غالّة غن ظرِق الفرٍم  (12ِشجػمو الجلرّم )الٍثّكة 

خٌزة لٌذا الؾرض منٍهة من لارورة لؾاز البروبان 
 
الٌّدروخّوّة بٍخٍد وـرة من ؽاز ثوائُ االوهشّحّن. ًواك مثال ا

وهشّحّن )الٍثّكة لارورة ل و
 
 (.13ؾاز ثوائُ اال

ما
 
ثر بالؾاز الموعلق.هما ال ِوصد بالجلرّم ـُ اال

 
 هن الضّكة ؽّر المٌٍِة هاذجّاط صالمة من الجا

 وماًُ هٍاثحي؟ ماذا ِردث ـُ الجرٍل النّمّائُ لؾاز البروبان؟ -2
 ما ًٍ الؾاز الموعلق وهّؿ ِجم النشؿ غوي. -3
ن -4

 
 ـشر محٌرِا ًذا الجرٍل النّمّائُ بجمثّو محشمات المٍاد لبو وبػد الجرٍل وبالصّؼ النّمّائّة غلما ا

 .(14ذرات ًّدروخّن )الٍثّكة  8ذرات هربٍن و 4ؽاز البروبان ِجنٍن من 
 
 
 
 
 
 
 

 حل الوضعٌة:
1- :.......................................... ................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

  لبو الجرٍل بػد الجرٍل

ّا    الجػبّر غن الجرٍل ذـر

 الومٍذج الحزئُب الجػبّر غن الجرٍل    

 بالصّؾة النّمّائّة الجػبّر غن الجرٍل  

 

وهشّحّن لارورة ؽاز البروبان 02الوثٌكة 
 
 وؽاز اال

 غملّة ثلرّم اهبٍب هراص01ُالوثٌكة 
 الومٍذج الحزِئُ لؾاز البروبان03الوثٌكة 
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 بلدِة المشّد -مجٍصعة خالل غبد الكادر 

 مادة الػلٍم الفّزِائّة والجنوٍلٍخّا مجٍصط الثاهّةللشوة  االولالفصو  اخجبارثصرّد 

 
ول الوضعٌة

أ
 هكاط 7: ىال

 معاًٌر التحكم في الك فاءة:
 و كٌمٌائٌا ًتعرف

أ
ائٌا ا ن كان تحول فًٌز  .على تحول مادي من محٌطه ا 

 ائي  .وفي التحول الكٌمٌائي ًتحكق من اهحفاظ الك تلة في التحول الفًٌز

 :مع الحل الوضعٌةهص 
اشجرى زِن الػابدِن هّشّن من الرلّب وغود وصٍلي الَ الموزل وخد والدثي ثشجػمو المّزان لجكدِر ه جلة المنٍهات ـُ صوع الرلٍى 

هد من خاصّة ـّزِائّة بكّاس ه جلة هو من النّشّن ـٍخد ه جلة هو هّس ًُ 
 
مرثي امي بٍضع اذد    kg2.3 ، ـاصجؾو الفرصة للجا

 
ـا

خر) النّس 2النّشّن ) النّس 
 
هي لن ثرجاخي الٍّم، واال

 
(  ِجرهي ـُ الخزاهة لّجرٍل الَ رائب، بػد مرور اه ثر من 3( ـُ المحمد ال

 ٍِم، اغاد زِن الػابدِن بٍزن النّشّن.
ٍع الجرٍل الرادث للنّس  -4     . برر اخابجم.3والنّس  2ما ه

 ن 5.1                       .بإذابتهيائي) تجمد(  ألنه يمكن استرجاع الحميب حدث لمكيس االول تحول فيز 
 ن 5.1              حدث لمكيس الثاني تخمر وهو تحول كيميائي ألنه ال يمكن استرجاع الحالة االبتدائية 

هد موٌا؟ 
 
ِم هم صّحد ه جلة النّشّن؟ و ما ًُ الخاصّة الجُ اراد زِن الػابدِن الجا

 
 ـُ را

 ن kg 5.1                                                 5.1سنجد كتمة كل كيس لم تتغير اي 
 ن 5.1              الخاصية التي اراد زين العابدين التأكد منها هي انحفاظ الكتمة في التحول الفيزيائي والكيميائي.

 
 هكاط 7 :ةالثاهٌ الوضعٌة

 معاًٌر التحكم في الك فاءة:
 ئيً - بٌن الجزيء والذرة ًمٌز ائت   -   ًوظف الرموز الكٌمٌائٌة  - ستخدم الوموذج الجًز  ًعرف رموز بعض الذرات  والجًز

 

 مع الحل: الوضعٌةهص 

 
  ًُ هاثحة غن 

 
ن ًذى المادة الصدا

 
خًٍا با

 
خابٌا ا

 
 ـجشاءلت غن هّفّة ذدوث ذلم ـا

 
ن باب موزلٌم الردِدي لد ثصدا

 
الذظت ـاظمة با

هشّد الردِد الثالثُ ) ثرٍل 
 
وهشّحّن ـّػعّوا ا

 
 (. هّمّائُ للردِد ـُ وخٍد ؽاز اال

هشّد الردِد -5
 
    ن FeO              5.1.اغط الصّؾة النّمّائّة ال

 ن 5,6  الحدول الجالُ: بإهمالمثو ًذا الجرٍل بالومٍذج الحزِئُ وبالصّؼ النّمّائّة  -3
  لبو الجرٍل بػد الجرٍل

 
 

  
 

 الجػبّر غن الجرٍل بالومٍذج الحزئُ
 

Fe(s) +                                            O2(g )                                                    FeO (s) 
مبّوا الجػبّر غن الجرٍل بالصّؼ النّمّائّة 
 الرالة الفّزِائّة لنو غوصر
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 هكاط 8 الوضعٌة الدماجٌة: 
 الكٌمٌائي. للتحول كوموذج الكٌمٌائي التفاعل مستعمال الكٌمٌائٌة بالتحولت متعلكة محٌطه من مشكالت ًحل

 :الوضعٌة مع الحلهص 
 

درخات  ذرارة غالّة غن ظرِق الفرٍم ( ـُ غدة مّادِن وِرجاج ـُ الؾالب الَ ثٍـّر 12ِشجػمو الجلرّم )الٍثّكة 
خٌزة لٌذا الؾرض منٍهة من لارورة لؾاز البروبان 

 
الٌّدروخّوّة بٍخٍد وـرة من ؽاز ثوائُ االوهشّحّن. ًواك مثال ا

وهشّحّن )الٍثّكة 
 
 (.13وؽاز ثوائُ اال

ماهن الضّكة ؽّر المٌٍِة
 
ثر بالؾاز الموعلق. هما ال ِوصد بالجلرّم ـُ اال

 
 هاذجّاط صالمة من الجا

 ماذا ِردث ـُ الجرٍل النّمّائُ لؾاز البروبان؟ وماًُ هٍاثحي؟ -2
 ما ًٍ الؾاز الموعلق وهّؿ ِجم النشؿ غوي. -3
ن  -4

 
ـشر محٌرِا ًذا الجرٍل النّمّائُ بجمثّو محشمات المٍاد لبو وبػد الجرٍل وبالصّؼ النّمّائّة غلما ا

 (.14ذرات ًّدروخّن )الٍثّكة  8ذرات هربٍن و 4ن ؽاز البروبان ِجنٍن م
 
 
 
 
 
 

 حل الوضعٌة:
وهشّحّن ـّوجج بخار الماء وؽاز ثاهُ اهشّد النربٍن:  -2

 
 ِرجرق ؽاز البروبان بؾاز اال

وهشّد النربٍن بجػنر رائق النلس. -3
 
 ِنشؿ غن ؽاز ثاهُ ا

  لبو الجرٍل الجرٍل بػد
وهشّحّن  +   ؽاز البروبان  

 
هشّد النربٍن         ؽاز اال

 
بخار الماء  +  ؽاز ثاهُ ا ّا   الجػبّر غن الجرٍل ذـر

 بالومٍذج الحزئُ الجػبّر غن الجرٍل    

 بالصّؾة النّمّائّة الجػبّر غن الجرٍل  

 

  

 ن2ترس يخ املمي واملواكف ن 3توظيف املوارد وامكفاءات امعرضية هلاط 3امتحمك يف املوارد املعرفية املعايري

 املؤرشات

 معرفة هواجت احرتاق غاز امربوابن.-

 CO2 معرفة ان امغاز املنطلق هو غاز  -

معرفة ان المنوذج اجلزييئ ميثل بكرايت  -

 .امكمييائية عبارة عن رموز واركاموامصيغة 

 بتعكر رائق املكس CO2امكشف عن  -

  امتعبري عن امتحول حرفيا-

 متثيل المنوذج اجلزييئ بطريلة حصيحة -

 كتابة املعادةل بطريلة حصيحة -

 امتنظمي -

 امعملالاحتياطات يف  -

 

C3H10 O2 CO2 H2O 

 الومٍذج الحزِئُ لؾاز البروبان03الوثٌكة 
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