
       

  

  الوضعية أ�وىل  ::

 شر�ط وثائقي �عرض �عض الظوا�ر:شا�دت 

�اق الفحم � <ش>ل ا#"ليد -تخمر �عض املواد الغذائية  –صدأ باب حديدي –تبخر مياه البحار  –ذو%ان ا#"ليد  -اح

 أ ذكر ممLMات Kل تحول .  صنف التحوالت DE جدول ؟)1

 التحول الكيميا�ي  التحول الف��يا�ي 

  

 

 ار%ط Kل جسم نقي بصيغته الكيميائية .)2

 CO                غاز امليثان                             �

 4CH                                  ثنا\ي اكسيد الك]�يت �

 2SO  أحادي اكسيد الكر%ون                     �

 حدد عدد و نوع الذرات امل>ونة ل>ل جسم .)3

�اص    )  ن الكر%و  أكسيددي أحا,   الك]�يت  أكسيدثنا\ي  ,غاز امليثان   (مثل ا#"ز�ئات  التالية :  )4� باستعمال النموذج امل

 الوضعية الثانية :

 من برادة ا#nديد مع كمية من مnoوق الك]�يت، 50g نمزج

 stن املز�ج فنحصل عwox 150g.ديدn#يت ا� من ك]

 

 

 

 تتم العملية وفق التحول اآل<ي: 

 برادة ا#nديد + مnoوق الك]�يت                 ك]�يت ا#nديد                                     

 علل اجابتك  ما نوع التحول ا#nاصل؟-1

 برادة ا#nديد عن مnoوق الك]�يت �عد ال{Mwoن؟ علل اجابتك. �ل يمكن فصل-2

 الك]�يت. است�تج كتلة مnoوق  -؟  التحول  �ذا  كتلة محفوظة خالل�ل ال -3

�اص . -4� .وز الكيميائية رمثم بالمثل جزيء ك]�يت ا#nديد بالنموذج امل

–بورو1ة  –متوسط               متوسطة : أ,ي ذر الغفاري 2الفرض األول $# مادة العلوم الف��يائية و التكنولوجية           مستوى :     

 ساعة  1املدة  :                                             2020/ 2019الدراسية:السنة    

1-مالحظة : ورقة غ�B منظمة                                                                       بالتوفيق ل<=ميع    
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شا�

�اق الفحم��اق ااح�اح

صنفصنف التح))11

 نقي بصيغته الكجسم نقي بصيغته الكيمياamxaexلحول الف��يا�ي  الف��يا�ي 

امليثان        غاز امليثان                     

           سيد الك]�يتي اكسيد الك]�يت 

ند الكر%وكسيد الكر%ون                     

سمل جسم .

أح,   الك]�يتالك]�يت كسيدأكسيدنا\ي 

ت،

2am.ency-education.com



  ةاإلجابة النموذجي النقطة 

ن)3(

ن)2( 

)ن3(

ن)3(  

 

)  : IJن) 12حل الوضعية األو 

 ذكر ممLMات Kل تحول . مع ف التحوالت DE جدول يص�ت�

 التحول الكيميا�ي التحول الف��يا�ي

�اق الفحم <ش>ل ا#"ليد, تبخر مياه البحار, ذو%ان ا#"ليد� تخمر �عض املواد الغذائية ,صدأ باب حديدي, اح

 اIJ ا\]الة األصلية , اليوجد نواتج , طبيعة  املادة تبقى محفوظةمم��ات التحول الف��يا�ي : يمكن الرجوع 

 مم��ات التحول الف��يا�ي :ال يمكن الرجوع اIJ ا\]الة األصلية , يوجد نواتج , طبيعة  املادة ال تبقى محفوظة

 حدد عدد و نوع الذرات املكونة لbل جسم .مع ت ,ط `ل جسم نقي بصيغته الكيميائية ار�1

 ذرة كر1ون و ذرة أكg=�ن  CO                غاز امليثان                             �

 ذرات nيدروج�ن 4ذرة كر1ون و      4CH                                  الكBkيت  أكسيدثنا�ي �

 ذ رة كBkيت و ذرت�ن أكg=�ن     2SO   الكر1ون                      أكسيدأحادي �

 املBuاص باستعمال النموذج   )  ن الكر1و  أكسيددي أحا,   الكBkيت  أكسيدثنا�ي  ,غاز امليثان   (مثل ا\=زqئات  التالية : �
 تمثيله الجزيء 

 غاز امليثان
 

 

 
 الكBkيت أكسيدثنا�ي 

 

 ن الكر1و  أكسيددي أحا
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ن)1(

ن)1(

ن) 1(

ن)2(

ن) 2(

 
 الوضعية الثانية : حل

 برادة ا#nديد + مnoوق الك]�يت                 ك]�يت ا#nديد                                     

 : تحول كيميا\ي , ألنه تم إنتاج مادة جديدة بخصائص مختلفة نوع التحول ا#nاصل-1

حوالت الكيميائية ال يمكن ,النه خالل التالك]�يت �عد ال{Mwoنبرادة ا#nديد عن مnoوق  يمكن فصل ال-2

 الرجوع ا�s ا#nالة األصلية .

حسب مبدأ انحفاظ الكتلة    ج كتلة مnoوق الك]�يت.ااست�ت,   التحول  �ذا  الكتلة محفوظة خالل xعم  -3

 ك]�يت ا#nديد )كتلة برادة ا#nديد + كتلة مnoوق الك]�يت  =  كتلة (

150= X+50                    X=   150-50=100g                       

�اص . تمثيل -4� جزيء ك]�يت ا#nديد بالنموذج امل

 

 FeS:    ك]�يت ا#nديد #"زئء  الكيميائيةالصيغة  
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s"#ذو%اذو%ان اsssلمم��ات التحمم��ات التحول

للمم��ات التحومم��ات التحولل الف��ي

1ر��1 1ط `ل جسط `ل جسم نقاا

�
ثنا�ي ��

أكأكسأحادي أحادي ��

:ت  التالية :  غاز امليثغاز امليثان   ((تالية

m/m/الجزيm/
omغاز امليثانomm

s

cococoيتBkالكcon.cn.cلكر1وn.connnn
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حسب مبدأ انحسب مبدأ انحفاظ   ت.
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