
 :الوكطة                          ...... م2الكشم:             الجلمّذ:.....................................

 بلدِة المشّد -مجٍصطة خالل عبد الكادر                                  مدِرِة الجربّة لٍالِة صّدي بلعباس        

 {مجٍصط الثاهّةللشوة  االولالفصو  فرض}
 مادة العلٍم الفّزِائّة والجنوٍلٍخّا         

ول
أ
 هكاط 6: التمرين ال

 ثردث فُ ذّاثوا الٍّمّة عدة ثرٍالت للمادة  فّزِائّة وهّمّائّة هذهر موٌا: 
ذوبان الشمع ، اذجراق فجّو الشمع ، الجفنم الرراري للشنر ، اهفحار مفرلعة ، ثحمد العصّر ، 

 ثبخر الماء، ثخمر الرلّب ، امجزاج الماء بالشنر، اذجراق الخبز ، خلّط ماء وزِت.
 .صوف فُ خدول ًذى الجرٍالت  -1

 الجرٍل النّمّائُ الجرٍل الفّزِائُ
  
  
  
  
  

 ............................................................................فُ ًذى الجرٍالت ًو ثبكَ الن جلة مرفٍظة؟ -2
 هكاط 6 التمرين الثاهي:

 النربٍن مع االوهشّحّن لّعطُ غاز ثاهُ اهشّد النربٍنِرجرق 
ٍع ًذا الجرٍل؟ -1  ..............................................................................................ما ه

 ..........................................................................................................برر اخابجم. 
 اهمو الحدول الجالُ: -2

  الجرٍللبو  الجرٍلبعد 

ٍع  الومٍذج الحزئُ     ه
 الصّغة النّمّائّة     الذرات

ٍع  الومٍذج الحزئُ    ه
 الصّغة النّمّائّة    الحزِائت

 المعادلة           +                              
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 هكاط 8 : الوضعية الدماجية
ة  شجعمو ِفُ الموزل  فُ الشجاء و

 
المّثان( الذي ِجنٍن من ذرة هربٍن واربع غاز المدِوة )غاز للجدفا

علّي  و الماء وبخارعود اذجرالي بغاز االوهشّحّن ِوجج غاز ِعنر رائق النلس  الذي ذرات ًّدروخّن
هٌا لد ثؤدي الَ االخجواق

 
 .ِحب اخذ الرّطة فُ اصجعمالٌا  ال

 الالزمة لجحوب ذلم؟الغاز الواثج الذي ِؤدي الَ االخجواق؟ وما ًُ االذجّاطات ًذا  ما ًٍ -1
                                                                                                                   .مثو ًذا الجرٍل بالومٍذج الحزِئُ وبالصّغة النّمّائّة -2

 
 حل الوضعية:

1- : 
....................................... ......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  لبو الجرٍل بعد الجرٍل

 الومٍذج الحزئُ    

 الصّغة النّمّائّة    

 المعادلة +                                                                   +                              
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 بلدِة المشّد -مجٍصطة خالل عبد الكادر                                  مدِرِة الجربّة لٍالِة صّدي بلعباس        

 {مجٍصط الثاهّةللشوة  االولالفصو  ثصرّد فرض }
 مادة العلٍم الفّزِائّة والجنوٍلٍخّا         

ول
أ
 هكاط 6: التمرين ال

 ثرٍل هّمّائُ ثرٍل فّزِائُ
 اذجراق الخبز ثحمد العصّر
 ثخمر الرلّب خلّط ماء وزِت

 فجّو الشمع اذجراق امجزاج الماء بالشنر
 اهفحار مفرلعة ذوبان الشمع
 الجفنم الرراري للشنر ثبخر الماء

 هعم الن جلة ثبكَ مرفٍظة خالل الجرٍالت الفّزِائّة والنّمّائّة.

 هكاط 6 التمرين الثاهي:
ٍع ًذا الجرٍل هي اعطاها مٍاد خدِدة وغّر من طبّعة  :ه

 
  .المادةهّمّائُ ال

  لبو الجرٍل بعد الجرٍل

 الومٍذج الحزئُ    
ٍع الذرات  ه

O C O C الصّغة النّمّائّة 

ٍع  الومٍذج الحزئُ    ه
 الصّغة النّمّائّة CO2 O2 C الحزِائت

            C              +         O2                             CO2 المعادلة 
 

 هكاط 8 الوضعية الدماجية:  
 وِحب ثٌٍِة الغرفة ووضع اهبٍب صرف الغاز المرجرق وثٍخٌّي هرٍ خارج الموزل.CO2 الغاز الواثج ًٍ غاز 

  لبو الجرٍل بعد الجرٍل

 الومٍذج الحزئُ    

CO2 H2O O2 CH4 الصّغة النّمّائّة 

            CH4              +       2 O2                             CO2     +     2H2O المعادلة 

  ن2ترس يخ املمي واملواكف ن 3 توظيف املوارد وامكفاءات امعرضية نلاط 3 امتحمك يف املوارد املعرفية املعايري

 املؤرشات
 .سبب الادتناق CO2ان معرفة  -

معرفة ان المنوذج اجلزييئ ميثل بكرايت  -

 .امكمييائية غبارة غن رموز واركام وامصيغة

 متثيل المنوذج اجلزييئ بطريلة حصيحة -

  كتابة املعادةل بطريلة حصيحة -

 امتنظمي -

 الاحتياطات يف املزنل -
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 :الوكطة                          ...... م2الكشم:             الجلمّذ:.....................................

 بلدِة المشّد -مجٍصطة خالل عبد الكادر                                  مدِرِة الجربّة لٍالِة صّدي بلعباس        

 {مجٍصط الثاهّةللشوة  االولالفصو  فرض}
 مادة العلٍم الفّزِائّة والجنوٍلٍخّا         

ول
أ
 هكاط 6: التمرين ال

 ثردث فُ ذّاثوا الٍّمّة عدة ثرٍالت للمادة  فّزِائّة وهّمّائّة هذهر موٌا: 
 الردِد،  اذجراق الخشب

 
هشد الوراس،  الملد فُ الماء، ذوبان  اهصٌار الذًب،  ثصدا

 
، ثبخر  ثا

 .وذحارةمزج برادة الردِد مع النبرِت ، خلّط رمو ، خلط البّنربٍهات مع الخو،  ثعفن الزبدةالماء، 
 صوف فُ خدول ًذى الجرٍالت . -1

 الجرٍل النّمّائُ الجرٍل الفّزِائُ
  
  
  
  
  
 

 ............................................................................فُ ًذى الجرٍالت ًو ثبكَ الن جلة مرفٍظة؟ -2
 هكاط 6 التمرين الثاهي:
 هبرِت الردِد واِعطّ النبرِتمع  الردِد عود ذرق برادة

ٍع ًذا الجرٍل -1  ............................................................................؟ما ه
 ................................................................................................................................برر اخابجم.

 اهمو الحدول الجالُ: -2
  لبو الجرٍل بعد الجرٍل

ٍع  الومٍذج الحزئُ     ه
 الصّغة النّمّائّة     الذرات

ٍع  الومٍذج الحزئُ    ه
 الصّغة النّمّائّة    الحزِائت

 المعادلة           +                              
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 هكاط 8 الوضعية الدماجية: 
ة  فُ الشجاء و فُ الموزل ِشجعمو 

 
هربٍن  اتذر  4 ( الذي ِجنٍن من البٍثان)غاز  الكارورةغاز للجدفا

وبخار الماء  ثاهُ اهشّد النربٍنذرات ًّدروخّن الذي عود اذجرالي بغاز االوهشّحّن ِوجج غاز  وعشر
هي لد علّي و

 
 ؤدي الَ االخجواق.ِِحب اخذ الرّطة فُ اصجعمالي  ال

 ؟ هّف ِمنن النشف عوي  CO2ًٍ  ِؤدي الَ االخجواق الغاز الذي -1
 ؟ذدوث االخجواقما ًُ االذجّاطات الالزمة لجحوب  -2
                                                                                                                  مثو ًذا الجرٍل بالومٍذج الحزِئُ وبالصّغة النّمّائّة.  -3

 
 حل الوضعية:

1- :....................................... ............................................................................................................................................... 
....................................... ......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  لبو الجرٍل بعد الجرٍل

 الومٍذج الحزئُ    

 الصّغة النّمّائّة    

 المعادلة +                                                                                                                            +
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 بلدِة المشّد -مجٍصطة خالل عبد الكادر                                  مدِرِة الجربّة لٍالِة صّدي بلعباس        

 {مجٍصط الثاهّةللشوة  االولالفصو  ثصرّد فرض }
 مادة العلٍم الفّزِائّة والجنوٍلٍخّا         

ول
أ
 هكاط 6: التمرين ال

 ثرٍل هّمّائُ ثرٍل فّزِائُ
 الخشب اذجراق الذًب اهصٌار

  الماء فُ الملد ذوبان
 
 الردِد ثصدا

هشد النبرِت مع الردِد برادة مزج 
 
 الوراس ثا

 الزبدة ثعفن وذحارة رمو خلّط
 الخو مع البّنربٍهات خلط ثبخر الماء

 هعم الن جلة ثبكَ مرفٍظة خالل الجرٍالت الفّزِائّة والنّمّائّة.

 هكاط 6 الثاهي: التمرين
هي اعطاها مٍاد خدِدة وغّر من طبّعة المادة.

 
ٍع ًذا الجرٍل: هّمّائُ ال   ه

  لبو الجرٍل بعد الجرٍل

ٍع  الومٍذج الحزئُ     ه
 الصّغة النّمّائّة S Fe S Fe الذرات

ٍع  الومٍذج الحزئُ    ه
 النّمّائّة الصّغة FeS S Fe الحزِائت

            Fe              +         S                               FeS المعادلة 
 

 هكاط 8 الوضعية الدماجية:  
 وجيب هتوية امغرفة ووضع انبوب رصف امغاز احملرتق وتوجهيه حنو ذارج املزنل.يكشف غنه بتعكر رائق املكس،  CO2 غاز 

  لبو الجرٍل بعد الجرٍل

 الومٍذج الحزئُ    

CO2 H2O O2 C4H10 الصّغة النّمّائّة 

         2C4H10              +       13 O2                             8CO2     +     10H2O المعادلة 

  ن2ترس يخ املمي واملواكف ن 3 املوارد وامكفاءات امعرضية توظيف نلاط 3 امتحمك يف املوارد املعرفية املعايري

 املؤرشات

يكشف غنه بتعكر  CO2ان معرفة  -

 .رائق املكس

معرفة ان المنوذج اجلزييئ ميثل بكرايت  -

 .وامصيغة امكمييائية غبارة غن رموز واركام

 متثيل المنوذج اجلزييئ بطريلة حصيحة -

  كتابة املعادةل بطريلة حصيحة -

 امتنظمي -

 الاحتياطات يف املزنل -
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