متوسطة عيسات المرسلي
تامدة

الفرض المحروس للفصل األول في
العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المستوى 3 :متوسط
السنةالدراسية2018/2017:

التمرين األول 06 :ن
أ -أكمل الفراغ بالكلة المناسبة .
 في االحتراق التام للفحم الھيدروجيني بغاز األكسجين ينتج.............و ،..........بينما في االحتراق غير التام باالضافةللناتجين السابقين ينتج ...............و..............
ب -الكتلة ...........في التفاعل الكيميائي بانحفاظ ...........نوعا وعددا .
ج -اليك الكتابات التالية . 2O2 – H2 – 2O – O2 – H2O2 :
 من بين ھذه الكتابات عين  - :الكتابة التي تمثل جزىء غاز األكسجين . الكتابة التي تمثل جزيئين غاز األكسجين . الكتابة التي تمثل ذرتين أكسجين .د..........-ھي االجسام التي تختفي و  ......ھي االجسام التي تظھر
و-نسمي الغاز الذي يسود نترات الفضة ب.....................
التمرين الثاني  06 :نوازن المعادالت التالية .
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الوضعية االدماجية  08:ن السيارة الصديقة للبيئة
* تم عرض على قنـاة  NATIONAL GEOGRAPHIC ABU DHABIسلسلــة وثائقيـة تتحدث على أسباب تلوث البيئـة ،
و كيف بدأ اإلنســـان في التفكير للتقليل من ھذا التلوث  ،كما ھو الحال مع شركـــة  TOYOTAللسيــارات  ،حيث تعتبــر
الرائــدة في تكنولوجيا السيارات النظيفة  ،لقد طورت نموذجا لسيارة لھا محرك وقوده غاز الھيدروجين.
* معلوم أنه يحدث انفجار داخل المحرك عند احتراق الوقود مع غاز أكسجين الھواء ،مما يعطي حركة للمكابس فتتحرك
السيارة.
* تــم عرض نموذجين متماثلين لسيارتين ) الوثيقة  ( 1من قبل ھذه الشركة  ،حيث السيارة األولى وقود محركھا بنزين
)  ( C6H6وھو فحم ھيدروجيني سائل يحترق داخل المحرك مع غاز األكسجين احتراقا تاما.
* أما السيارة الثانية فوقود محركھا غاز الھيدروجين الذي يحترق كذلك مع غاز األكسجين.
* لمعرفة نواتج االحتراق عند النموذجين تم استخدام تركيب تجريبي كما ھو موضح من خالل الوثيقة رقم .2

الوثيقة 2

الوثيقة 1

* فسجلت المالحظات التاليــة بعد تشغيل المحركيـــن :
السيــــــارة الثانية
السيــــــارة األولى
* تلون كبريتات النحاس البيضاء باللون األزرق  * .تلون كبريتات النحاس البيضاء باللون األزرق .
* لم يتعكـــر مــاء الكلس .
* تعكـــر مــاء الكلس .
علما بأن كبريتات النحاس البيضاء تتلون باللون األزرق في وجود الماء.
 .1حـــدد المتفاعالت و النواتــج لكل تفاعل كيميائي للسيارتين .
 .2أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث في كل محرك سيارة  ،مع الموازنة و تحديد الحالة الفيزيائية للمواد.
 .3أي السيارتيــن تعتبر صديقة للبيئة ؟ علل إجابتك.
بالــــتوفـــــيــــق

