
 .......................... :اإلسم  

 2 الــثــانــيــة إعـــدادي :القسم  
 .......................... :الرقم  

 في العلوم الفيزيائية 2فرض كتابي 
 ساعة: مدة االنجاز       -األســـدس األول      

 2102/2102: السنة الدراسية 

 الهادي ادمحم: األســتــاذ 

(نقط8: )ألاول التمرين   

 (ن4)                                                                                                                       :أم خطأ  أجب بصحيح (0

 

 (ن2)                                                                                                        : اعط تعريف التفاعل الكيميائي   (2

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

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

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

 (ن2)                                                                                                              :أمأل مكان النقط بما يناسب  (3

 كسيد الكربون                              وثنائي أ                         كسجين وثنائي األ  +   .........

 ....................       كسجين                    وثنائي األ   +الحديد       

 كسيد الكربون وثنائي أ+  ...............                      IIأوكسيد النحاس............    +     

(نقط8: )التمرين الثاني   

بعد مرور مدة  ظقام تلميذ بحرق قطعة من الفحم الخشبي في قارورة مملوءة بثنائي األوكسجين الخالص وماء الجير الصافي، فالح

 . زمنية معينة توقف االحتراق ،وأيضا تعكر ماء الجير

 (ن1,1)    .........................................................................................   ..   .حدد اسم الغاز الذي يعكر ماء الجير( 1

 (ن1)  .........................................................: المتفاعالت .   + حدد أسماء المتفاعالت و النواتج في هذا االحتراق( 2

 (ن1)       ..........................................................................................................................  : النواتج +     

 (ن2)                                                             (.باستعمال أسماء المتفاعالت و النواتج)اكتب حصيلة هذا االحتراق ( 3

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

 (ن1)     ..............................................: و الجسم المحرق  ........................................: حدد الجسم المحروق ( 4

 (ن1,1)                                                                                                  فسر سبب توقف احتراق قطعة الفحم ؟( 1

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

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

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

(نقط4) :التمرين الثالث   

الحظت أثناء تحضيرها لوجبة أن موقدا . فاطمة تلميذة باإلعدادي، تستعمل عائلتها قنينة لغاز البوتان في المطبخ: وضعية مسألة +  

و غازا يعكر ماء الجير وغازا آخر يكون قطرات على جوانب كأس بارد،  سامايسبب توضع مادة سوداء على األواني ويصدر غازا 

 التاليةساعد فاطمة على تفسير المشكل و إيجاد حل له باإلجابة على األسئلة (. لهب أزرق)آخر يشتغل دون مشاكل في حين أن موقدا

: 

 (ن1)                                                                                               :حدد نوع االحتراق الحاصل في كل موقد  -1

 ...............: ...........يشتغل دون مشاكل : الموقد الثاني .......................... : .................يصدر دخانا أسود : األول الموقد  

 (ن1,1)                                    .األولامأل جدول حصيلة هذا االحتراق بتحديد المحروق و المحِرق و النواتج في الموقد  -2

 بـــــعــــــد االحـــــــتــــــــراق قــــــبـــــل االحـــتــــراق

 الــــــــــــنــــــــــواتـــــــــــــــــج الجسم المحِرق الجسم المحروق

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

 (ن1,1)                               .التسممحدد لفاطمة سبب هذا العطل و اقترح عليها حال لتفادي تكون الدخان األسود و تفادي  -3

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

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

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

  .                                    تستلزم جميع االحتراقات غاز ثنائي أوكسيد الكربون

  .             االحتراق تحول يستلزم جسمين هما الجسم المحرق والجسم المحروق

  . تغير الحالة الفيزيائية للمادة تفاعل كيميائي
  .كل احتراق يعتبر تفاعال كيميائيا

https://inscription.ma/

