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 نقاط6التمرین األول:

انحفاظ   أھمھا قانون ل إسھاماتھ العدیدة في ھذا المجال، ضمن اھم علماء الكیمیاء بف ھ أنطوان الفوازیییعتبر 
ثنائي    وغازتركیبھ انطالقا من غاز ثنائي الھیدروجین    وإعادة للماء   وتفكیكھ  األكسجین، لغاز  الكتلة، واكتشافھ 

 األكسجین  

 واالستعانة بالوثیقة المقابلة:   ت بناء على ما درس

 اكتب الرموز الكیمیائیة للمواد التالیة: -1

 األكسجین غاز ثنائي -

   غاز ثنائي الھیدروجین -

 جزيء الماء -

 كیف یمكن الكشف عن الغازین السابقین؟ -2

 لمواد لتركیب الماء بالرموز الكیمیائیة مبینا الحالة الفیزیائیة لالفوازییھ عبر عن تجربة العالم -3

 نقاط   6التمرین الثاني:

اثناء زیارة لحدیقة التسلیة شاھدت عدة أنواع من  
األلعاب التي یستمتع الزوار بركوبھا، ولفت  

 انتباھك حركاتھا المختلفة. 

درستھ،   ومابناء على معلوماتك السابقة   )1
 اجب عن األسئلة التالیة: 

 التالیة:   لألجسامحدد نوع الحركات  -أ

 العجلة الكبیرة -   الكبیرة عربة العجلة -

  -  قرص الدواراللعبة -األرجوحة -األفعوانیة-
   - التزلج لوح  -   الطائرة -  لعبة االحصنة

 الدراجة الھوائیة -

كیف تكون الحالة الحركیة للمرأة الجالسة   -ب 
  ة (التي تقرأ الجریدة) بالنسبعلى المقعد 

 لراكب المنطاد؟  

                                          2020/2021:الدراسية    السنة               سيدي لزرق  –بن معزوزة احمد الشهيد  :متوسطة                                  

 ونصف ساعة   :املدة                                                                                                                                    متوسط              2 : مستوى       

 والتكنولوجية األول �� مادة العلوم الف��يائية  ختبار اال 
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 فكر جیدا    بالتوفیق  

 على األسئلة التالیة:  باإلجابة أكمل الكلمات المتقاطعة التالیة  -ج     

 المواضع المتتالیة التي یشغلھا المتحرك اثناء الحركة -1-

  من ذرات  ویتكون أصغر مكون للمادة  -2-

   تنسب الیھ الحالة الحركیة لألجسام  -3-

 في تكوین غاز المیثان  ویدخل لونھ اسود   -4-

 الوضعیة االدماجیة  :8  نقاط 

في حیاتھ الیومیة مصادر للطاقة تنتج عند احتراقھا موادا ملوثة للبیئة   األنسان  یستعمل   

ید  سثنائي اك وغاز ینتج عند احتراقھ بخار الماء    المیثان، الذيھو غاز   استعماال الطاقة األكثرمن بین مصادر 
. ون الذي یعتبر من اھم الغازات الملوثة للبیئةبالكر  

السندات:ب  وباالستعانة ت اعتمادا على ما درس-1  

اشرح تحول احتراق غاز المیثان معبرا عنھ بالنموذج الجزیئي ثم بالرموز الكیمیائیة-  

اقترح بروتوكول تجریبي یسمح بالكشف عن غاز ثنائي أكسید الكربون  -  

اقترح حلوال للتقلیل من التلوث الجوي بغاز ثنائي أكسید الكربون -2  
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