
 من التعلیم الثانوي اإلعدادي األولىالدورة 

 

  1h: مدة اإلنجاز 

  2:  المعامل  

  1/1: الموضوع 

 
 

فیحترق البوتان  …….…………یكون الھواء بكمیة

………………... 

 ..……..… ……………و…

…………………………………………….  

……………………………… 
………………….………………… 

……………………………… 

  ثنائي أوكسید الكربون  ثنائي األوكسیجین

    

 ةــــــــــــــــــــراق ، انحفاض الكتل

  
  مستقالن

 )ن 1,5( .حدد الجسم المحروق والجسم المحرق والجسم الناتج عن ھذا االحتراق
 )ن 1
 

منمسحوق الكبریت  فنحصل على جسم 

( 

 علما أن كل سیجارة احترقت ینتج عنھا

  )ن 2(واحد  شھر
  )ن 2(ع عن التدخین

 

من التعلیم الثانوي اإلعدادينیة السنة الثا
 مادة الفیزیاء والكیمیاء

 2فرض محروس رقم 

Prof : Said ait hacha 

 ) قط
 )ن 2,5(مأل الفراغ بما یناسب ؟

یكون الھواء بكمیة ……….……… عندما یكون ضابط الھواء

...………………...………………ویسمى ھذا االحتراق

…..……...................…الكامل للبوتان 

 )ن 2(ضع صحیح أم خطأ امام العبارات التالیة
.………………………….……………… كیمیائي

…………………………………………أثناء التفاعل الكیمیائي تنحفض الجزیئات 
…………………یتم الكشف عن غاز ثنائي األوكسیجین بتعكر ماء الجیر 

……………………………….……………………غاز ثنائي أوكسید الكربون غاز سام 
 )ن 2(؟  أتمم الجدول التالي بما یناسب

ثنائي األوكسیجین  احادي أوكسید الكربون  بخار الماء 

    

 )ن 1,5( اعط مقابل المصطلحات التالیة باللغة الفرنسیة
راق ، انحفاض الكتلــــــــــــــــــ، االحت يـــــــــــــــــــاعل كیمیائ

مستقالن الجزء الثانيو الجزء األول) نقط 
 األول

 المغنیزیوم اوكسید الھواء في  المغنیزیوم

حدد الجسم المحروق والجسم المحرق والجسم الناتج عن ھذا االحتراق
1(فیزیائي علل جوابك؟ تحولكیمیائي ام   تحول

 )ن 1(حدد االجسام المتفاعلة واالجسام الناتجةخالل ھذا التفاعل
 )ن 1,5(اكتب التعبیر الكتابي لھذا التفاعل

  زء الثاني
منمسحوق الكبریت  فنحصل على جسم  � 59و  األلومنیوممن مسحوق كمیةنقوم باحتراق خلیط مكون من 
  � 75كتلتھ 

  )ن 1,5(اكتب التعبیر الكتابي لھذا التفاعل
)ن 1,5(المتفاعلة علما ان ھذا التفاعل كلي  منیوم

  ) نقط
علما أن كل سیجارة احترقت ینتج عنھا ،في الیوم ة سیجار

شھراحسب مقدار النیكوتین الذي یتسرب في دم ھذا الشخص خالل 
ع عن التدخینالكیف یمكنك إقناع صدیقك لإلقمن خالل مكتسباتك، 
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قطن 8 (: األولالتمرین
مأل الفراغ بما یناسب ؟إ )1

عندما یكون ضابط الھواء 

ویسمى ھذا االحتراق، أزرق بلھب 

الكامل للبوتان  ینتج عن االحتراق 

ضع صحیح أم خطأ امام العبارات التالیة )2
كیمیائي تحولتبخر الماء  

أثناء التفاعل الكیمیائي تنحفض الجزیئات  
یتم الكشف عن غاز ثنائي األوكسیجین بتعكر ماء الجیر  
غاز ثنائي أوكسید الكربون غاز سام  

أتمم الجدول التالي بما یناسب )3
    

بخار الماء   الجزیئة

  الصیغة
 

اعط مقابل المصطلحات التالیة باللغة الفرنسیة )4
اعل كیمیائـــــتف

 

 8 (:   الثانيالتمرین 
 األولزء ــــــــــــــــــالج

المغنیزیوم احتراق عن ینتج  
حدد الجسم المحروق والجسم المحرق والجسم الناتج عن ھذا االحتراق )1
تحول ھل ھذا االحتراق )2
حدد االجسام المتفاعلة واالجسام الناتجةخالل ھذا التفاعل )3
اكتب التعبیر الكتابي لھذا التفاعل )4
 زء الثانيــــــــــــــــالج

نقوم باحتراق خلیط مكون من 
كتلتھ  األلومنیوم كبریتوریسمى 
اكتب التعبیر الكتابي لھذا التفاعل )1
منیوماأللواحسب كتلة  )2

نقط 4 ( : الثالثالتمرین 
سیجار20لك صدیق یدخن 

  من النیكوتین�� 1,5
احسب مقدار النیكوتین الذي یتسرب في دم ھذا الشخص خالل  )1
من خالل مكتسباتك،  )2

https://inscription.ma/

