
 املستوى : الثانية متوسط   

    اخ�بار الفصل أ�ول يف مادة العلوم الفزي�ئية  

 الوضعية األوىل : 

أصبح يستعمل  اء ، حيث امليفيعترب غاز ثنائي اهليدروجني من أكثر العناصر وفرة يف الكون على شكل غاز واملوجود 
 بيئةتعترب صديقة لل زا= فهيعض املبواليت هلا  اهليدروجينيةارة يلتشغيل بعض السيارات من بينها  الس كطاقة بديلةحديثا  

 ( ال تنبعث منها غازات ضارة ) اضافة اىل سالسة احلركة فيها . 
 اعتمادا على مكتسباتك القبلية و التجارب اليت قمت Nا حول التحوالت الكيميائية :   �

 عم ذلك مبخطط للتجربة ) داقرتح جتربة متكنك من احلصول على غاز ثنائي اهليدروجني ( )1
 أكتب صيغته الكيميائية مث  كيف ميكنك الكشف عن هذا الغاز ؟ بني  )2
  أذكر مصادر أخرى كطاقات بديلة غري ملوثة للبيئة)3

 
 

 :  ثانية الوضعية ال
جد صعوبة رر أمحد حل جمموعة من التمارين اال أنه و ، ومن أجل التحضري اجليد ق األول مع اقرتاب موعد اختبارات الفصل
 .يف أحد التمارين املبني يف اجلدول 

ساعد أمحد uإلجابة على التمرين مبأل اجلدول : )1
 الربوuنغاز  كلور اهليدروجني أكسيد الكربون xيناز أغ غاز البوvن العنصر الكيميائي

 ذرات كربون 4 عدد ونوع الذرات املكونة له
رات هيدروجنيذ10

 ذرة كربون 
 أكسجني تني ر ذ

 رة هيدروجني ذ
 ذرة كلور 

 ذرات كربون3
أكسجني  ذرات8
 

     )  املرتاص(  النموج اجلزيئي
     الصيغة الكيميائية 

 
 CO , Coما هو الفرق بني هاذين العنصرين : )2
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    كطاقةكطاقة بديلةحديثاحديثا

عث منها غازال تنبعث منها غازات
 على مكتسباتمادا على مكتسباتك

ك من احلصول متكنك من احلصول ع
ف عن هذا الكشف عن هذا الغا

ت بديلة غري ملقات بديلة غري ملوثة

قققرر أمحدرر أمحد حلجليد قري اجليد ق
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 الوضعية االدماجية :  

دافئ "  أجل شتاء عا من" مة للحماية املدنية محلة حتسيسية حتت شعار أطلقت املديرية العام 2019-11-11بتاريخ 
ل العائالت ث تستعميحلربد احول أخطار االختناق بغاز xين أكسيد الكربون ، وتزامنت هذه احلملة مع بداية موسم 

ات تطبيقهم لتعليم حال عدم ليهم يفمما يشكل خطرا عاليت تعمل بغاز املدينة ( غاز امليثان )  التدفئةة اجلزائرية أجهز 
 زمني عند احرتاقه ( حتوله) واألمن الالالسالمة 

 خبار املاء لكربون و سيد ااذا علمت أن احرتاق  غاز امليثان بوجود غاز ثنائي األكسجني يتحول اىل غاز xين أك
 اعتمادا على السندات املقدمة ومكتسباتك القبلية أجب على األسئلة التالية : 

 ما نوع التحول احلادث ؟ برر اجابتك )1
 وفق اجلدول التايل  : عرب عن هذا التحول )2

  املواد قبل التحول املواد بعد التحول
 التعبري احلريف ( أمساء املواد) 
    u لنموذج اجلزيئي التعبري 

 الكيميائية  التعبري uلصيغ  
 واحلالة الفيز=ئية 

 ( االختناق ) لتجنب مثل هذه احلوادث قدم حلوال تراها مناسبة )3
 
 

 

 غاز امليثان                  
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 علمت أن احاذا علمت أن احرتاق

على السنداتدا على السندات املقد
لتحول احلادثوع التحول احلادث ؟

وفق اجلوفق اجلدولحول ذا التحول 
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