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﴿ الفرض األول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية ﴾

التمريه األول 5.7( :ن)

﴿ تصحيح الفرض األول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية ﴾

اجب بصح أو خطأ و صحح الخطأ إن وجد في العبارات التالية :

-/1ذوبان الشمع تحول كٌمٌائً .
-/2تبقى كتلة المواد محفوظة خالل التحولٌن الفٌزٌائً و الكٌمٌائً .
-/3خالل التحول الفٌزٌائً و الكٌمٌائً تكون الذرات غٌر محفوظة بٌنما الجزٌئات تبقى محفوظة .
-/4ال تستعمل األلواح الشمسٌة لتسخٌن الماء .
-/5عند تقرٌب عود ثقاب من غاز األكسجٌن نسمع فرقعة و من غاز الهٌدروجٌن ٌزٌد اللهب

التمرين الثاني 6( :ن)
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التمرين الثالث 6.7( :ن)
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التمرين الثالث 6.7( :ن)

غاز الميثان
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أ /-إمأل الفراغات :

*ٌتكون الجزيء من.ذرات و تمثل بواسطة.كريات و ٌرمز لها بالحرف األول كبير.من اسم الذرة
بالالتٌنٌة و فً حالة التشابه نضيف الحرف الثاني صغير

*التحلٌل الكهربائً للماء تحول.........و ٌنتج عنه.......

*ٌتكون الجزيء من......و تمثل بواسطة.....و ٌرمز لها....من اسم الذرة بالالتنٌة و فً حالة التشابه...

ب/-ميز الذرة من الجزيء :
NaCl-Ca-C2H6-C-HCl-Si-FeS-Cr-HC-Pb
الصفحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة1/1
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*التحلٌل الكهربائً للماء تحول.كيميائي.و ٌنتج عنه غازي األكسيجين والهيدروجين

أ /-إمأل الفراغات :

ب/-ميز الذرة من الجزيء :
NaCl-Ca-C2H6-C-HCl-Si-FeS-Cr-HC-Pb
ذ

األستاذ :الناصر بالخنوس

بالتوفـ ــيق
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أكمل الجدول اآلتي:

غاز ثاني أكسيد

الكربون

بالتوفـ ــيق

.-/2ص
.-/1خ – تحول فٌزٌائً
.-/3خ – الذرات محفوظة فً التحولٌن /والجزٌئات محفوظة فً التحول الفٌزٌائً وغٌر
محفوظة فً الكٌمٌائً
 -/4خ – تستعمل
 -/5خ – و العكس صحٌح

التمرين الثاني 6( :ن)

أكمل الجدول اآلتي:
عدد الذرات

التمريه األول 5.7( :ن)
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األستاذ :سليمان رحو

