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 األهداف الممّيزة   
  ائجالنت من خالل  و االحتراق المنقوصالتعّرف على االحتراق الّتام *

  إدراك مخاطر االحتراق المنقوص*  /       التمييز بين االحتراق التام و االحتراق المنقوص* 
 طرح اإلشكالية  

 ها تصبح قدمعندطبخ، في حين  زرقاء وال تترك سوادا أسفل إناء اللماذا تكون نار آلة الطبخ الجديدة  
   ؟نارها صفراء وتترك سوادا أسفل األواني

 المعّدات المخبرّية    
  بوتقة، شمعة،  ماسك خشبي،   ساند،  دورق،  ،أنبوب اختبار   ، مخبار مدّرج بّلوري،موقد آحولي

  ماء الجير، بترول
 المكتسبات القبلية  
  مكّونات الهواء *  

  دور الهواء في االحتراق *
  تلّوث الهواء مسّبباته و مخاطره *
I(  االحتراق الّتام و أهّميته في الحياة  
  :التجربة ) 1

سكب مباشرة قليال من ماء الجير في أ ،أشعل موقدا آحولّيا، ثّم أعّرض فّوهة أنبوب اختبار لنار الموقد
  .األنبوب

  

  

  

  : المالحظة 
   ؟داخل األنبوبا تالحظ ماذ عّرض فّوهة أنبوب اختبار لنار الموقدعندما ن  :1س
  نالحظ تجّمع قطرات من الماء داخل األنبوب   :1ج
   ؟ماهي النتيجة األولى الحتراق الكحول إذا :2س
  . الكحول بخار الماءاحتراقتنتج عملّية : 2ج
  عندما نسكب ماء الجير في األنبوب؟ماذا تال حظ : 3س
   يتعّكر ماء الجير: 3ج
   ؟ظ؟ ما هو السبب في ذلك تالحماذا. نلمس أنبوب اإلختبار: 4س
  . ساخن بسبب الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق الكحولاالختبارنجد أنبوب : 4ج
  
  
  
  .راريةطاقة ح و ثاني أآسيد الكربون و بخار الماءالكحول، ينتج احتراق *    :اإلستنتاج 

 . التاّماالحتراقب االحتراقيسّمى هذا النوع من * 

أشغال تطبيقية: حّصة
 ساعة  : المّدة
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II( االحتراق المنقوص و مخاطره   
  : األولىالتجربة) 1
  . في مرحلة أولىأشعل شمعة وأعّرض بوتقة لنار الشمعة *

أضع فوق الشمعة قمع مّتصل  ثّم .في مرحلة ثانية لنار الشمعةمخبار مدّرج بّلوري أعّرض فّوهة * 
  .في مرحلة ثالثة دورق يحتوي ماء الجير  بأنبوب يمّر في 

  
  
  
  
  
  
   :لمالحظة ا

  . ؟ ماذا تالحظ على البوتقة :1س
  . نالحظ تراآم هباب الفحم على البوتقة  :1ج
  وع هذا االحتراق إذا؟ ما هو ن؟، ما هي منتجات احتراق الشمعةالتجارب الثالثةمن خالل  :2س
  

      
 
 

أستعمل موقد بنزن لمشاهدة النوعين  ( ما هو نوع االحتراق لكّل من الموقدين التاليين ؟ : التقييم

  )من االحتراق

                

  
 :ثانيةالتجربة ال )2
  ورقة مطوّية بقليل من البترول ثّم أشعلهاأبّلل
   :لمالحظة ا

  . ؟  البترولاحتراقماذا ينتج عن  :1س
  .  البترول دخان أسود آثيف و رائحة آريهة خانقةاحتراقينتج عن   :1ج
   ماهي إذا مخاطره؟. ؟االحتراقهو نوع هذا  ما :2س

    
   

 
 
  

ثاني أآسيد الكربون و بخار الماء، )هباب الفحم ( آربون  الشمعة ،احتراقينتج    :إستنتاج
  .طاقة حراريةو 
 .الغير التامّّأو منقوص االحتراق اليسّمى هذا النوع من االحتراق ب* 

المواد الملّوثة بسبب لّوث البيئةت) الّتام الغير ( االحتراق المنقوص من مخاطر    :إستنتاج
  .الكربونالناتجة عنه مثل 

 مثل أحادي أآسيدمواد خانقة على الكائنات الحّية لكونه ينتج خطرايشّكل اإلحتراق المنقوص * 
 .و ثاني أآسيد الكربون الكربون
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 طرح اإلشكالية  

لماذا تكون نار آلة الطبخ الجديدة زرقاء وال تترك سوادا أسفل إناء الطبخ، في حين عند قدمها تصبح   
  راء وتترك سوادا أسفل األواني ؟نارها صف

 المعّدات المخبرّية    

 ماسك خشبي، شمعة، بوتقة، ماء دورق،ساند،،أنبوب اختبار موقد آحولي ، مخبار مدّرج بّلوري،
  الجير، بترول

I ( االحتراق الّتام و أهّميته في الحياة   
  :التجربة ) 1

نسكب مباشرة قليال من ماء الجير في  ّ.ار الموقدأشعل موقدا آحولّيا، ثّم أعّرض فّوهة أنبوب اختبار لن
  .األنبوب

  

  

  

  : المالحظة 
  داخل األنبوب ؟ ماذا تالحظ عّرض فّوهة أنبوب اختبار لنار الموقدعندما ن

..................................................................................................................................  
  ماهي النتيجة األولى الحتراق الكحول إذا ؟

..................................................................................................................................  
  ماذا تال حظ عندما نسكب ماء الجير في األنبوب؟

..................................................................................................................................  
   ؟ماذا تالحظ؟ ما هو السبب في ذلك. نلمس أنبوب اإلختبار

..................................................................................................................................  
  
  
  
  
  
  
II( االحتراق المنقوص و مخاطره   
  :التجربة األولى) 1
  .أشعل شمعة وأعّرض بوتقة لنار الشمعة في مرحلة أولى *

................................و ...................................، الكحولينتج احتراق   * :اإلستنتاج 
  ....................................و

 .......................................ب يسّمى هذا النوع من االحتراق* 

أشغال تطبيقية: حّصة
 ساعة  : المّدة
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 ثّم أضع فوق الشمعة قمع مّتصل .في مرحلة ثانية أعّرض فّوهة مخبار مدّرج بّلوري لنار الشمعة *
  .في مرحلة ثالثة ق يحتوي ماء الجيربأنبوب يمّر في   دور

  

  

  
  
  
  
   :لمالحظة ا

  . ؟ ماذا تالحظ على البوتقة
..................................................................................................................................  

  الشمعة؟ ما هو نوع هذا االحتراق إذا؟ التجارب الثالثة، ما هي منتجات احتراق من خالل
..................................................................................................................................  

  
  

      
 
 

لمشاهدة النوعين أستعمل موقد بنزن  ( ما هو نوع االحتراق لكّل من الموقدين التاليين ؟ :  التقييم

  )من االحتراق

  

  

  

 :ثانيةالتجربة ال )2
  ورقة مطوّية بقليل من البترول ثّم أشعلهاأبّلل
   :لمالحظة ا

  ؟ ماذا ينتج عن احتراق البترول
..................................................................................................................................  

  مخاطره؟ماهي إذا . ما هو نوع هذا االحتراق؟
.................................................................................................................................

      
 
 
  

  

............................،  ....................................... الشمعة ،احتراقينتج   :إستنتاج
  .....................................و.........................................و 
 ....................................أو......................................ب يسّمى هذا النوع من االحتراق* 

بسبب...........................) الغير الّتام ( االحتراق المنقوص من مخاطر    :إستنتاج
  ........................................................المواد الملّوثة الناتجة عنه مثل

..............................على الكائنات الحّية لكونه ينتج ..................... المنقوص اقاالحتريشّكل * 
 .................................... و مثل أحادي أآسيد الكربون
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