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 ﴾   العلوم الفيز2ئية و التكنولوجيةيف مادة  األول االختبــــار﴿    

 ن : 12اجلزء األول 
ن06:األوىلوضعية ال*
 

لذي يتكون جزيئه من ثالث ذرات بستوكهولم (السويد ) وقد اشتهر باختراعه للديناميت ا 10/1833/ 21ولد ألفرد نوبل في 
كربون وخمسة ذرات هيدروجين و تسعة ذرات اكسجين و ثالث ذرات ازوت , عند تفكك الديناميت و انفجارها ينتج غاز 

و الماء .ثاني أكسيد الكربون و غاز األكسجين و غاز األزوت 
 ماهي الصيغة الكيميائية للديناميت ؟)1
 الكربون و غاز األكسجين؟ كيف نكشف عن كل من غاز ثاني أكسيد)2
النهائية بالصيغ الكيميائية ؟المواد عبر عن المواد االبتدائية و )3

 ن06:ةالثاني وضعية*ال
 
بقي  وتوديعه لمن أجل زيارة جدته في والية وهران قام فريد بركوب الحافلة و كان والده معه حيث وقف على الرصيف  

 .يحييه من نافذة الحافلة مباشرة خلف مقعد السائق  قعدهمو فريد في يراقبه حتى بعد انطالق الحافلة 
أكمل الجدول التالي ب: متحرك أو ساكن حسب المرجع المختار .

 ال�افلة ف	� ال�ال� ال
	جع                   ال���
    ال�ال�
�    ف	

    ال�افلة
 ن : 08اجلزء الثاين 

 ن08*الوضعية اإلدماجية:
 

واع ة بتحويل أنتطوير البحوث المتعلقبالعالم و من بينها البرازيل دول في عدة  ار المحروقات قامتبسبب ارتفاع أسع
ذرة  تكون من :يالذي  إيثانولأو   السكريات الموجودة ببعض العصائر النباتية وخاصة منها قصب السكر إلى كحول إثيلي

نول م اإليثايعود استخداو  دام كوقود للسياراتقابل لالستخ و هو  كربون و ستة ذرات هيدروجين و ذرة أكسجين
  . 1975ات إلى عام كوقود للسيار

 الميثان .ق غاز اينتج عن احتراق االيثانول في وجود غاز األكسجين نفس نواتج احتر مالحظة :
 أكتب الصيغة الكيميائية لاليثانول ؟)1
 ما نوع التحول الذي يحدث لاليثانول في محرك السيارة ؟ علل ؟)2
 : لتاليامواد االبتدائية و المواد النهائية الحتراق االيثانول باالستعانة بالجدول كر الاذ)3

 التحول الكيميائي احلالة االبتدائية احلالة النهائية
 االيثانولاحرتاق  

 Kلنموذج اجلزيئي  
 Kلصيغ الكيميائية 

 

 ة املادةذاتأس 1/1الصفحــــــــــــــــة Kلتــــــــوفيق
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لللووضعيةالال** sولد ألفرد نوبلولد ألفرد نوبل في
 ة ذراتبون وخمسةكربون وخمسة ذرات

د الكربود الكربو غكسيد الكربوناني أكسيد الكربون و غا
غةغة ااهي الصيغة الماهي الصيغة الكيميا) اهماهي

ف عشف عن كل مننكشف عن كلكيف نكشف عن كل من
معن المولمواد االبتدائية و عن المواد االبتدائية و

نن06006

وهران قامية وهران قامهران قام فريالية وهران قام فريد بر
عقععدقعدهممريد فو فريد في يد فيو فريد في  مباشمم

:ب:ب: متحرب: متحر متحرك أولي ب: متحرك أو ساكن

�ال�ال�ال��ال�ال�ال� cnontitititioatatiatat
لبحور البحووير البحوثتطوير البحوث المتعبلم رطويرتطوير ب

الذيإيثانولإيثانولأو أو إثيلإ إثيلليل إثيلي
 يعوديعود استخدو تلسيارات
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