
    

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 01/12/2021التاريخ:                                                         مستغانم -متوسطة محمد الجبلي  

          2021ديسمبر: دورة                                                                  متوسط نيةالثاالمستوى:   

 ونصف  ساعة: مدةلا                                        اوجينولكتلوا فيزيائيةلا علوملا: مادة في إختبار

   (ن06)ول:التمرين األ

 تحول فيزيائي وتحول كيميائي: صنّف التحوالت اآلتية إلى-1

 التفكك الحراري للسكر)...............(،تجمد الزيت)................(،تعفن اليارورت).............(

انصههرار العههم.)...............(،تعريح الحليهها شلهه. العههم.)............(،تعكر رافهه  الكلهه.  فعهه   هها    ههاف  

 أكسيد الكر ون)...............(.

 (Znمن مسحوق الزنك )رمز ذرته 19gمن الكبريت و 27gنقوم  تسخين خليط مكون من  -2

 46g . ف تحص  عل. جسم صلا اسمه كبريت الزنك كتلته 

 ......................................................................................مانوع هذا التحول ؟ ......-أ

 ؟هدا التحول  الصيغ الكيميافية ر عنعب   -ب       

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

  ؟ن الكتلة محفوظة خالل هدا التحولكيف تبرهن عل. أ -ج        

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

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

   (ن06):الثانيالتمرين 

 :عط رمز الدرات التالية أ -1

 .…..… A.أو Ar( ه   Argonر ون )علما ان ذرة األ (Aluminiumم يوم )ولاألرة ذ -ا

 …………(Argentرة الفضة )ذ -ب

 …………… (Kalim( و  الالتي ية )Potassiumرة البوتاسيوم حيث  الفرنسية )ذ -ج

 . جمالي لكل جزيءكر عدد الدرات اإلذعط الصيغة الكيميائية للجزيئات التالية مع أ -2

 الكبريت) ذرتان هيدروجين، ذرة كبريت، أر . ذرات أوكسيجين.حمح -أ

 ......................... عدد الذرات.........................

 ..(Chlor)حمح كلور الماء ) ذرة هيدروجين وذرة كلور-ب

 عدد الذرات............................………………

 . Netrogèneحمح األ وت ) ذرة هيدروجين، ذرة أ وت -ج

 ب الصفحةــــأقل                                             .......................عدد الذرات........................
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   (ن08) :الثانيالجزء 

 الوضعية اإلدماجيةّ:

 متوسط رفقة أستاذهم  تركيا التجر تين التاليتين: 2تالميذ الس ة قام مجموعة من 

 

 

 

 

 

 02التجربة                                                           01التجربة               

  م است تج نوع التحول الذي طرأ فيرا ؟...................................... (1)أعط ع وانا م اسبا للتجر ة-1

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

 ................................................نفرغ حمح الخ  عل. الطبعور .ماذا تالحظ ؟..............-

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

     ن جديد م.  م است تج قيمة الكتلة الت  يعير شليرا الميزان م (2)أذكر نوع التحول الذي طرأ ف  التجر ة-

 التعلي .

 نوع التحول .................قيمة الكتلة ..........................ألن ...................................

  ال موذج الحبيب   م  الصيغ الكيميافية. (1)نمذج التحول الذي طرأ ف  التجر ة -2

  ال موذج الحبيب  :................................................................................-    

  الصيغ الكيميافية: .............................................................................. -    

 اعط الصيغة الكيميافية للجزيئات التالية : -3

 الخ )ذرتان كر ون+ أر . ذرات هيدروجين + ذرتان أوكسيجين( . ..................... حمح-

 ( + ذرة كر ون+  الث ذرات أوكسيجين(.         ......................Calciumالطبعور )ذرة كالسيوم )-

   .……(.  ( + ذرة أوكسيجين +ذرة هيدروجينNatarium( و الالتي ية)Sodiumالصودا )ذرة صوديوم )-

 

 

ماء مقطر 

ليه إمضاف 

 الصودا

257 g ميــزان 
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