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 2018/2019:السنة الدراسة:متوسطة
 ساعة المدة:ثانية متوسط                                                             الالمستوى:

 والتكنولوجيا الفيزيائية مادةالعلوم في األول الفرض
 

 العالمة: م2القسم:اإلسم واللقب:          

 
 ن)12( األول: جزئال

 ن)6( التمرين األول:
 .أجب بصح أو خطأ وصحح الخطأ

 . ..........تحول كيميائيهي عملية التعفن-

..........................................................................................................................................- 

 . ..........التحوالت الكيميائية فيغير محفوظة في االتحوالت الفيزيائية والكتلة تبقى محفوظة 

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

 ..........:كاالتي جزئ غاز الهيدروجين حسب النموذج المجهري يمثل -

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

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

 . .......... Hالصيغة الكيميائية لغاز الهيدروجين هي -

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

 
 ن)6( :ثانيالتمرين ال

 ل التالي:أكمل الجد أ) -

 ....... ..... C ..... Fe االسم
الصيغة 
 الماء غاز الهيدروجين ............ .............. األزوت .......... الكيميائية

)في المكان المناسب:Xبوضع عالمة (كمل الجدول أب) -

 الرمز
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       جزيء

       ذرة
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نن)1212((ألول:األول:جزئ am:ن)ن)66((ألول:ن األول aخطأ وصحح الخح أو خطأ وصحح الخطأ
... ......ول كيميائيتحول كيميائي

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

غيرالت الفيزيائيةلتحوالت الفيزيائية و

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

كاالتوذج المجهري النموذج المجهري

...........................
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 :جزئالثانيال
 ن)8( :الوضعية اإلدماجية

غازه فتشكل غاز إسمقدرها  كسجينغاز األمن مع كمية قدرها الكبيريتكمية من  حرقبقمنا -
.ريتبثاني أكسيد الك 
.ما نوع هذا التحول؟ علل إجابتك-1

 ........................................................................................................................نوع التحول: 
 ..............................................................................................................................: التعليل

 .حدد المواد اإلبتدائية و النهائية -2

 ...............................................................................................................المواد اإلبتدائية هي : 

 ................................................................................................................. المواد النهائية هي :

 .الناتج هي  بريتغاز ثاني أكسيد الكعلما أن كتلة الكبيريت أحسب كتلة  -3

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

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

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

 أتمم الجدول التالي الذي يفسر لنا التحول السابق: -4

  مواد الحالة اإلبتدائية مواد الحالة النهائية

 الصيغة اللفضية ............................. + .............................  .............................

 النموذج الجزيئي   

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

(....) 

         ............        +............ 

(....)(....) 

 الصيغة الكيميائية +

 الحالة الفيزيائية
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...............: : تعليلالتعليل

لمواد اإلبتدائيةحدد المواد اإلبتدائية و ال

...........................هي :ائية هي : 

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

غازغاز ثاني أن كتلة علما أن كتلة 

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

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

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

caبتدائيةالة اإلبتدائية
................................du
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 ن)12( األول: جزئال
 ن)6( التمرين األول:

 أجب بصح أو خطأ وصحح الخطأ.
 ن)1صح (عملية التعفنهي تحول كيميائي. -

..........................................................................................................................................- 

 ن)1خطأ (الكتلة تبقى محفوظة في االتحوالت الفيزيائية وغير محفوظة في التحوالت الكيميائية. 

 ن)1ى محفوظة خالل التحوال الفيزيائي والكيميائي (الكتلة تبق

 يمثل جزئ غاز الهيدروجين حسب النموذج المجهري كاالتي: -

 ن)1صح (

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

  ن)1خطأ (.  Hالصيغة الكيميائية لغاز الهيدروجين هي -

ن)                                                                                                   1(                 

 
 ن)6( :ثانيالتمرين ال

 ل التالي:وأكمل الجد أ) -

ن)0.5( ن)0.5( Fe ن)C N)0.5 االسم
الصيغة 
 الكيميائية

كربون 
غاز  األزوت ن)0.5(

 الماء غاز الهيدروجين ن)0.5الحديد( ن)0.5الألكسجين(

)في المكان المناسب:Xبوضع عالمة (أكمل الجدول ب) -
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 ن)0.5(X   ن)0.5(X  ن)X)0.5 جزيء
  ن)0.5(X ن)0.5(X  ن)X)0.5  ذرة

 
 

  

 :جزئالثانيال
 ن)8( :الوضعية اإلدماجية

ه غازفتشكل غاز إسمقدرها  كسجينغاز األمن مع كمية قدرها الكبيريتكمية من  حرقبقمنا -
.ثاني أكسيد الكبريت 
.ما نوع هذا التحول؟ علل إجابتك-1

 ن)0.5تحول كيميائي.(: نوع التحول

  غاز الهيدروجين
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.Hروجين هيز الهيدروجين هي 
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 ن)0.5وضهرت مواد جديدة ال يمكن فصلها او اعادتها الى حالتها االبتدائية (ألنه اختفت المواد األولة : التعليل

 حدد المواد اإلبتدائية و النهائية. -2

 ن)    0.25كسجين(غاز األ-ن)    0.25الكبيريت(: المواد اإلبتدائية هي 

 ن)0.5(غاز ثاني أكسيد الكبريتالمواد النهائية هي :
 .الناتج هي  غاز ثاني أكسيد الكبريتعلما أن كتلة الكبيريت أحسب كتلة  -3

 )0.5(    +      =    حسب قانون انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي  لدينا                           

 +      =    ومنه                                                                                  

 = - 6g =اذن                                                                  

 ن)1( 

 أتمم الجدول التالي الذي يفسر لنا التحول السابق: -4

  مواد الحالة اإلبتدائية مواد الحالة النهائية

 الصيغة اللفضية ن)0.25كبيريت(+ن)0.25كسجين(غاز األ ن)0.25ثاني أكسيد الكبريت(

)0.5( 
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 النموذج الجزيئي
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 الصيغة الكيميائية +

 الحالة الفيزيائية
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حسب قانونحسب قانون انحفا
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لنا التحول ال يفسر لنا التحول السابق
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