
بسم اهلل الرحمان الرحيم
مادة العلوم الفيزيائية

 الفرض الكتابي رقم 1 الدورة األولى
المستوى الثالث من التعليم الثانوي اإلعدادي

السنة الدراسية 2015-2014

مدة اإلنجاز : ساعة واحدة

االسم : .........................................................

الرقم : .................  القسم : ................

وزارة الرتبية الوطنية

أكادميية تادلة أزيالل

نيابة الفقيه بن صالح

إعدادية عبد الله بن ياسني

أوالد عياد

1 - امأل الجدول التايل :

شحنة الذرةشحنة النواةشحنة االلكرتوناتالعدد الذريZرمزهاالذرة

H1الهيدروجني

O+8e          األوكسجني
2 - تنترش يف حياتنا اليومية مجموعة من املواد,ومن بني هذه املواد نجد األلومنيوم الذي يعترب األكرث استعامال يف مجال التعليب، ويف 

صناعة أواين الطبخ و أجنحة الطائرات.....   
1.2( إىل أي صنف من املواد ينتمي األلومنيوم ؟...........................................................................................

ميكن لذرة األلومينيوم( )Al أن تتحول اىل أيون األلومينيوم وذلك بفقدانها تالث الكرتونات .علام أن العدد الذري لذرة األلومينيوم هو 
: z=13

       2.2( أكتب رمز األيون محددا نوعه؟.......................................................................................................
       3.2(ماهو عدد الكرتونات هذا األيون ؟....................................................................................................

       4.2( أحسب  Q1 شحنة النواة بالشحنة ااإلبتدائية ؟...................................................................................................
       5.2( أحسب Q2 شحنة إلكرتونات األيون الناتج بالشحنة اإلبتدائية؟...............................................................................
      6.2 ( إستنتج شحنة األيون الناتج ؟.............................................................................................................................

3.عند ترك األلومنيوم معرض للهواء الرطب يتفاعل مع هذا األخري وينتج عن هذا التفاعل مادة رمادية اللون
  1.3( مباذا نسمي تفاعل األلومنيوم مع الهواء الرطب؟............................................................................................................

  2.3( أعط إسم املادة الناتجة ، صيغتها الكيميائية، مباذا تتميز هذه املادة؟....................................................................................

............................................................................................................................................................................................
 3.3( ( عربعن هذا التفاعل مبعادلة كيميائية متوازنة................................................................................................................
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1ن
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 1 - إمال الفراغات التالية مبا يناسب  :

ينتمي النحاس اىل مجموعة ................ويتميز مبجموعة من الخصائص منها  التوصيل ........... والتوصيل ............  وإعادة .............ونرمز 

لذرة النحاس ب ... وتتحول إىل أيون النحاس عندما تفقد اثنان ............... فرنمز لهذا األيون ب......وهو أيون ..............الذرة.
2  -  أجب بصحيح أو خطأ ثم صحح الجمل الخاطئة :

التصحيح صحيح / خطأ الجمل

االلكرتونات مشحونة بكهرباء سالبة  

الصدأ مادة غري مسامية تحمي الحديد من التآكل  

يرمز لإللكرتون ب  

ينتج األيون السالب عن اكتساب  الذرة لاللكرتونات   

تتجمع كتلة الذرة يف نواتها

يسمي األيون املوجب باألنيون

 اشرتى والد محمد باب من حديد ملنزله مساحته الكلية هي 10m2 . وقال له محمد يحب عليك صباغته .بثالث طبقات من الصباغة 

عىل األقل يا أيب. سمك كل واحدة منها هو 0.5mm  وقال له األب  - ملادا يجب صباغته؟    - وما هو دور هذه الصباغة؟   - وكم لرتا 

من الصباغة تكفينا لصباغته؟

ساعد محمد لإلجابة عىل أسئلة أبيه.                                             
) اإلجابة خلف الورقة(
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التمرين األول )6ن( 

التمرين الثالث )4ن( 

التمرين الثاين )10ن( 
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