
 مادة : العلوم الفیزیائیة
السنة الثانیة من التعلیم الثانوي اإلعدادي: المستوى  

 

 األسدس األول3فرض كتابي محروس رقم
ةواحدساعة : مدة اإلنجاز  

أالسیف-ثانویة العیون اإلعدادیة  
 نیابة الرشیدیة

المصطفى ریاس      : األستاذ   
: 2014-2015 القسم    الموسم الدراسي 

:الترتیبيالرقم   االسم و النسب   

 التنقيط الموضــــــــــوع

  :)نقط8(التمرین األول
I( امآل الفراغ بما یناسب 
  نحصل على المادة الصناعیة عن طریق.........................  
  ألنھ یستخرج من باطن األرض..... ..............البترول مادة.  
  مكوناتھ األساسیة.... ...........یمكن برج تقطیر البترول الخام من.  
  من تزاید تلوث الھواء..... .........تسھم عملیة التشجیر في.  
II(  صل بسھم:  

  
  
  
  
  
  

III(  ضع عالمة)X(أمام الجواب الصحیح 
  تزوید مداخن المصانع بمرشحات   یارات الشخصیة باستمرار      اقفال المصانع     استعمال الس:  لحمایة بیئتك من التلوث تقترح
 ذبول أشجار الغابات    تخصیب التربة        نمو النباتات بسرعة:تتسبب األمطار الحمضیة في

  ):نقط8(التمرین الثاني
I( یتفاعل ثنائي الھیدروجین مع ثنائي األوكسجین فینتج الماء  
 .....................................................................................عبر عن ھذا التفاعل بمعادلة كیمیائیة ووازنھا )1

........................................................................................................................................................  
 ھذا التفاعل طبیعي أم صناعي؟ علل جوابك ھل الماء الناتج عن )2

........................................................................................................................................................ 
II( ال لدقائق معدودة وبالتالي یجب أن یكون الھواء إاإلنسان البقاء دون طعام لعدة أیام ولكنھ ال یستطیع االستغناء عن الھواء  یستطیع

 .راً بالصحة العامة سواء علي المدى القریب أو البعیدرصالحاً لالستنشاق وال یحتوي على ملوثات من شأنھا أن تسبب ض
 ................................................................................ما المقصود بتلوث الھواء؟     )1

........................................................................................................................................................ 
 ................................................................................اء؟اعط مثاال لكل صنف  ماھي أصناف ملوثات الھو )2

........................................................................................................................................................ 
 حدد طریقتین للحد من تلوث الھواء       )3

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

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

 ):نقط4(التمرین التالث
  

 

 

)ن0٫5(  
)ن0٫5(  
)ن0٫5(  
)ن0٫5(  

 
 

)ن1(  
)ن1(  
)ن1(  
)ن1(  

 
 
 

)ن1(  
)ن1(  

 
 

 
) ن2(  

 
)ن1(  

 
 

)ن1(  

)ن2(  
 
 

)ن2(  

 

 
 
 
 
 

 
)ن1(  
)ن1(  

 

)ن1(  

)ن1(  

 

 

یحدثللسیارة،بسبب تفاعل كحمایةللركابمنالصدماتوھیعبارةعنوسائدناعمةتنتفخضدأیتصادم "air bags"یتم تجھیز السیارات بالوسائدالھوائیة

  :   لینتج الغاز الذي یملئ الوسادة، وذلك وفق المعادلة الكیمیائیة التالیةNaN3ثالثي آزوت الصودیوم كیمیائي سریع جدا،یتفكك خاللھ

NaN3                           Na +  N2 

 .......................................................................................................................حدد اسم الغاز المتكون )1

ھل ھذا الغاز طبیعي أم صناعي؟ علل  )2

...................................................................................................................................................جوابك

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

 ................................................................................................................ھل المعادلة متوازنة؟ علل جوابك )3

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

 المواد الناتجة عن الصناعة البتروكیمیائیة  

  المواد المستخرجة من البترول عن طریق التقطیر  

 نكھات األطعمة و المشروبات  

  الكیمیائیةالمواد الناتجة عن التفاعالت  

 مواد صناعیة  

      مواد طبیعیة 

https://inscription.ma/

