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   ن06:  ال�ضع�ة األولى

 ال����� ال��ئي�ق	م ال��ات األخ
� في وج	د ال
	ء �ع�ل�ة 
�اص  )1(ال�ث�قة��اص  ال�اءح�! �ق	م �ام�غاز ثاني أك��� م& ال%$ور وام
وم�45 ع
	3  غاز األك�$�#م& األوراق و01/ث تفاعل ب��ه�ا ف���ج  ال"�!�ن 
 ال�-ف+، أما في غ�اب ال
	ء ف�ق	م �ع�ل�ة )2(ال�ث�قة  س'� الغل���ز��7ى 

أ3 �عCD الع�ل�ة ف��غ�� ت	ج�ه ه$ا ال�فاعل ح�! ��0ق الغل	5	ز مع غاز ث�ائي 
 �Eار ال�اء وغاز ث�ائي أك�7/ الG� ح�I1ن.األك7%�& و	L 

 م& خالل ال�7/ ال���& في ال	ث�ق��& ال�قابل��& أج4 على األسNلة ال�ال�ة:
1- 4�5��ما ه	 العامل ال$3 أث� في تغ��� ت	ج�ه ال�فاعل�& ال���Eائ��& (ال

.(Cف�� ن1 ال
	ئي وال
ال��4�5 ال
	ئي ثY وازنها مع 5�ا�ة ال0الة الف�1Wائ�ة لEل ف�د أك�4 معادلة -2

 ن2 ك���ائي.
غاز ثاني أك�7/ الL�E	ن ه	 غاز ال ل	ن و ال رائ0ة له، اق��ح ب�وت	5	ال -3

 ن2ت%���1ا ت��& ف�ه �5ف�ة الE`ف ع�ه، ���D^ االس�عانة ب�سY ت	ض�0ي. 
ال�0اة على سIح إن غاز األك7%�& ال$3 �ع��� الع��� األساسي في -4

األرض، ن%/ه في 5ل ال�7�`ف�ات وس�ارات اإلسعاف ��D& ان�اجه م& 
 ع�ل�ة ال�0ل�ل الEه�Lائي لل�اء ح47 ال�عادلة ال�ال�ة:

(g)+ …….. (g)…….               (l)O2H 
ن1 اكمل المعادلة السابقة ثم وازنها.-

ن 06:   ال�ضع�ة ال.ان�ة
ص/يo أنC أن �ق	م ب�%�Lة درسها في القY7، فأح
� قارورة م�0/ أراد 

و أضاف إل�ها ��5ة م&   (Fe) بالس���Dة وضع ف�ها ��5ة م& ص	ف ال0/ي/ 

)، فالحs ح/وث ف	ران داخل القارورة و HClروح ال�لح (ح�r 5ل	ر ال�اء 

) و ت`Dل م0ل	ل ج/ي/ ل	نه أخ
�  غاز اله��روج�#انIالق فقاعات غاز1ة  (

، )3(ال�ث�قة ح47 ال�%�Lة ال�	ض0ة في ) 2ClFeفاتح ( 5ل	ر ال0/ي/ ال�tائي 

" إ>اك أن تلع� ب�وح ع�/ما رأv أنC ص/�قه �ق	م �ال�%�Lة أس�ع إل�ه وقال له: 
 !!!! م��I رفاح�ا ال�لح خاصة إن �ان م��?ا "

 ن1في رأ�^ ل�اذا قال أنC ل��0/ ال%�لة ال7ا�قة؟ -1

 ن1 اذ�5 �عr االح��اyات ال	قائ�ة أث�اء اس�ع�ال ال�0ال�ل ال�0
�ة.-

 

 

 

 

 2م#  1صفIة 

: التركيب الضوئي1الوثيقة 

سكر الغلوكوز: 2الوثيقة 

C6H12O6O6

3الوثيقة 
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sضع�ة�ضال�الsم ال	ق�ق�

ح�!ح�! �ق	))11ل�ث�قة(ال�ث�قة
م& األوراقم& األوراق و01/�ال"�!�نن
'� الغل���زس'� الغل���زى (ا(ال�ث�ق 

ع�ل�ة ف��غ�� ت	جC الع�ل�ة ف��غ�� ت	ج�ه ه$
 �Gار ال�اء وغاز ث�ا�Iح �Gار ال�اء وغاز ث�ا

�في ال	ث�ق��& ال���& في ال	ث�ق��& ال�قابل
� في تغ���ل ال$3 أث� في تغ��� ت	ج�

ن1
�	ئي ثY وازنها م ال
	ئي ثY وازنها مع 5

و ال و ال رائ0ة ننال ل	غاز ال ل	نن
�^ االس�عانة ب�س ���D^ االس�عانة ب�سY ت	

ل�0اةال�0اة علىسي فياألساسي في 
ف ��D& ان�اجه م&اإلسعاف ��D& ان�اجه م&

ل�ة:

(lO2HH
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 ن1أك�4 ال��غة ال���Eائ�ة لغاز اله�/روج�& -2

 ن1 اق��ح ت%�Lة م7�ع��ا ب�سY ت	ضح ف�ها �5ف�ة الE`ف ع& ه$ا الغاز.-

 ال�عادلة ال���$جة لل�فاعل ال���Eائي ال7ابo هي 5اآلتي:-3

            2(aq)+ FeCl(g) …....                      (aq)+ ……(s) Fe 
 ن2 .أك�ل الف�اغات في ال�عادلة ثY وازنها-

   ن 08ال�ضع�ة االدماج�ة :
 :ال$?ء األول

�ان ق/ ت	ف�ا اخ��اقا �غاز أحاد3 أك�7/ الL�E	ن  في أح/ األ�ام �5{ ت`اه/ أح/ الق�	ات ف|ه� على ال`اشة  Gأن ش� )CO(  �7ب�ال�

، فأخ��ت وال/اك �أن^ درس{ في القY7 ع& ه$ا الغاز ال��G! ال�اتج ع& اح��اق الف0	م (الحU الT�رة أدناه) م& سGان ال�اء

ت وغ��ها. فIل4 م�^ أخ	ك الف
	لي ج/ا أن ال�ي ن7�ع�لها 5	ق	د في ال�/فNة، ال�Iخ، ت�G7& ال�اء وت`غ�ل ال�5�0ا ةاله�/روج���

 ت`�ح له �ال�ف��ل �اإلجا�ة على أسNل�ه ال�ال�ة:

 ن2ما ه	 ال4�7 ال$3 ي�د3 إلى �ه	ر ه$ا الغاز ال���{؟  أوال:

 ن�52ف ن�%�4 أو نقي أنف�7ا وأهل�ا م& غاز أحاد3 أك�7/ الL�E	ن؟  ثان�ا:

 ال.اني: ال$?ء
4  (�0��ق غاز ال��tانCH(  4ق بله4 أصف� ب�تقالي. بله�� أزرق الل	ن و01

1- &�� ن2أك�4 معادلة ال�فاعل ال���Eائي في 5ال ال0ال
 ن1ثY وازن ال�عادلة األولى فق� (له4 أزرق).  

 ن1ما ه	 ال�	ع ال���Eائي ال
�ور3 ج/ا في ع�ل�ة االح��اق؟ -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2م#  2صفIة 
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  أح/ األ�ام �5{في أح/ األ�ام �5{ ت`ms:ال$?ء األولال$?ء األولsال�ضال�ضع�ة اال

(الحU(الحU الTن ال�اء سGان ال�اء
ل�ي ن7�ع�لهاال�ي ن7�ع�لها 5	ق	د�ة�

��ل �اإلجا�ة على أسNل�ه�إلجا�ة على أسNل

 ي�د3 إلى �ه	رل$3 ي�د3 إلى �ه	ر ه$

�7ا وأهل�ا م& غاي أنف�7ا وأهل�ا م& غاز أح

ب بله4 قق و01�� و01��قق نننلل	 الل	نن قزرق

 &��ن2 ال0ال��&ي 5ال ال0ال
نن11قق). 

نن11ح��اق؟ ل�ة االح��اق؟ 
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