الجمهىسٍت الجضائشٍت الذًملشاطيت الشعبيت

مخىسطت عماسة العسكشي  بشج البحشي

وصاسة التربيت والخعليم

﴿ اخخباس الفصـل لاو في م ــادة العلـ ـ ـ ــىم الفيزًائي ـ ـ ـ ــت والخكىىلىحيا ﴾
املسخىي :الثاوي مخىسط

الخاسٍخ :لاحذ  30دٌسمبر 7307

املذة :ساعت و هصف
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الىضعيت لاولى 6(:هلاط)

am

اظتمتع ظامي بالذسط التطبيقي الزي اهجضه هو صمالؤه بمعاعذة من ألاظتار وكان املوضوع هو هل كتلت املواد قبل التحول و بعذ
التحول جتغير أم جبقى محفوظت في التحول الفيزيائي و الكيميائي.
 )0الخحى الفيزًائي :أكمل الفشاغاث .ومارا حسخيخج؟
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 الاسخيخاج.............................................................................................................................................................................................:
 )7الخحى الكيميائي :أكمل الفشاغاث .ومارا حسخيخج؟

 الاسخيخاج.............................................................................................................................................................................................:

الىضعيت الثاهيت 6(:هلاط)

ed
u

طلب الاظتار من التالميز حل مجموعت من التماسين لترظيخ املواسد التي دسظوها في القعم ,فاحتاس احذ التالميز في هزه الكتاباث
أيها جمثل الزساث وأيها جمثل الجضيئاث من بين الكتاباث التاليت.Al - NH3 - O2 - Ca -C - Co -Cu - C2H6 -SO2 :
 ظاعذ صميلك في جصنيف هزه الشموص في الجذول مع التركيز:
.............................................................................................

.........................................................................................
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الزساث

الجضٍئاث
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 اكمل الجذولين بما يناظب:
الصيغت الكيميائيت

هوع الزساث

........

........

C4H10

عذد الزساث

.........

........

الصيغت الكيميائيت

هوع الزساث

.........

.......

.......

C18H36O2

عذد الزساث

......

......

.......
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الىضعيت إلادماحيت 8 (:هلاط)
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حسخعمل معظم العائالث الجضائشٍت في حياتهم اليىميت غاص املذًىت (غاص امليثان) في عذة مجاالث
كالطبخ؛ و حشغيل سخان املاء و الخذفئت .إال أن اسخعما هزا الغاص بذون أخز الاحخياطاث لامىيت الالصمت
ًؤدي الى عذة حىادر جؤزش على صحخىا وسالمخىا .وعلى سبيل املثا هصادف اخباس عً حىادر اخخىاق
أشخاص هديجت جشكهم املذفأة مشخعلت أزىاء الىىم خاصت في فصل الشخاء حيث ًضٍذ اسخعما هزه املادة
الحيىٍت بسبب البرد.
 إرا علمذ أن احتراق غاص امليثان ( ًخكىن حضٍئه مً رسة كشبىن واحذة و أسبع رساث هيذسوحين ) بىحىد
غاص زىائي لاكسجين ٌعطي غاص زاوي أكسيذ الكشبىن و بخاس املاء.
 )0ما هىع الخحى الحاصل؟ بشس إحابخك.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
 )7ملارا سمي امليثان بغاص املذًىت؟..................................................................................................................
 )0ما هى الغاص الزي ٌسبب الاخخىاق؟ وماهي صيغخه الكيميائيت؟
......................................................................................................................................................................
 )4حذد في الجذو الجضٍئاث كبل الخحى و بعذ الخحى .
بعذ الخحى
كبل الخحى
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 )5عبر عً الخحى الحاصل حشفيا (الاسم بالحشوف) زم باسخعما الىمىرج املجهشي و الصيغ الكيميائيت وفم
الجذو الخالي:
الحالت النهائيت
الحالت الابخذائيت

ed
u

الخعبير عً الخحى بالحشوف

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

بالخىفيم :عً أساجزة املادة

2am.ency-education.com

en
c

الخعبير عً الخحى بالىمىرج
املجهشي
الخعبير عً الخحى بالصيغ
................................................
الكيميائيت مع ركش الحالت الفيزًائيت

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

