
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

) أجب ب " صحيح" أو " خطأ " :1  

 Ca- رمز ذرة الكلور هو 

 - الذرة كروية الشكل ال يتعدى قطرها بعض الصنتمترات

 - الذرة تتكون من هباءات مختلفة أو متماثلة

 - الذرة تتكون من نواة في حركة حول االلكترونات

حسب نموذج بور: إلكترونات 8) الرسم لذرة األكسجين التي تحتوي على 2  

 

 

 

 

 

  مسار–إلكترونة– أكمل الفراغات في الرسم من المفردات التالية : نواة –أ 

  : سالبة / موجبة QReRب- حدد عالمة شحنة اإللكترونات  

 < أو > . أكمل ب = أو QReR و شحنة االلكترونات QRnR شحنة النواة ج-

QRnR….QRe              وRQRnR………… |QReR | 

   د- ضع في إطار اإلجابة الصحيحة :

8 x 1,6 .1O P

-19 
Pc     =QReR- 8 x 1,6 .1O P

-19 
Pc     /=QReRQReR = - 8 x 1,6 .1O P

-19 
Pkg     /    

 المادة : علوم فيزيائية 

  دق60المدة : / 27-1-2018
ـدد1فرض تأليفي عــ  

 المدرسة اإلعدادية دار األمان

 األستاذ: كمال الخشيني

:........................................................الرقم:......... .............  . أ ...9االسم و اللقب   

- يمنع استعماآللة حاسبة أو هاتف جوال :توصية   

 - استغالل كل الوقت في انجاز الفرض

 - قراءة السؤال جيدا قبل االجابة

 العدد و المالحظات

..................... 
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 روالتبواسطة 1910البروبانغازطبيعي مسال  يستعمل كوقود تم إكتشافه  في عام 
  و نموذجهأوز

 )للتعرف على الذرات المكونة  للبروبان  . أكمل الجدول التالي :1

 نموذج الذرة رمز الذرة اسم الذرة
   كربون
   أكسجين

   هيدروجين
 

 )للتعرف على عناصر التفاعل الكيميائي . أكمل الجدول التالي : 2

 األكسجين ..................... الماء البروبان اسم الهباءة
     النموذج الهبائي

  أكسجين2    الذريرية
  C0R2   الصيغة الكيميائية

نوع الجسم الهبائي 
 النقي

    

 ) عرف التفاعل الكيميائي:...................................................................................................................3
  )عرف المفردات التالية : - جسم هبائي نقي بسيط:..................................................................................4

                                     -الهباءة:................................................................................
 )احتراق البروبان  في أكسجين الهواء ينتج بخارالماء و غاز يعكر ماء الجير. حدد :5

   - األجسام المتفاعلة:.............................................................................................
 - منتجات التفاعل :...........................................................................................

 )لكتابة التفاعل الكيميائي إلحتراقالبروبان  في أكسجين الهواء :6
 أ/ ذكر بمبدأ حفظ المادة:......................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 ب/أكتب التفاعل الكيميائي إلحتراقالبروبان  في أكسجين الهواء كتابة متوازنة:

.................................+..........................................................................+......................... 
mRCR=2. 10P .علما أن   :  -كتلة ذرة الكربون CR3RHR8R) أحسب كتلة هباءة البروبان7

-26 
Pkg                                                                                

kg mRH= R0,2. 10P- كتلة ذرة الهيدروجين

-26 
P

.................................................................................................................................................................................................................
PM= 
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 في المخبر قام التالميذ بالتجارب التالية :

 BA A             قضيب ايبونيت مدلك بالفراء 

 

 المرحلة األولى للتجربة المرحلة الثانية للتجربة  

A حد التماس.)الى شحنته سالبةمع قضيب االيبونيت المدلك بالفراء (تجاذب نواس كهربائي غير متكهرب 
B مع النواس الكهربائي تنافر:نواس كهربائي A تقاربا عندما. 
I : إعتمادا على ما درست أذكر /  

1( ................................................................................................:  أنواع التكهرب 
2( ..........................................................................................:  أنواع الكهرباء الساكنة 

3( ...........................................................................................:  تعريفا للتكهرب بالتماس 
......................................................................................................................... 

II: باإلعتماد على التجارب السابقة /  
1................................................................................:  / حدد نوعية تكهرب قضيب االيبونيت 
  :..............................................................................A/ حدد نوعية تكهرب النواس الكهربائي 2
 تباعدا .A/ بعد التماس بين قضيب االيبونيت والنواس الكهربائي3

 حدد عالمة و نوعية الكهرباء التي اكتسبها قضيب االيبونيت : )أ
...................................................: :.................................................. العالمة  النوع 

   :Aحدد عالمة و نوعية الكهرباء التي اكتسبها النواس الكهربائي  )ب
...................................................: :.................................................. العالمة          النوع 

  قبل التفاعل ....)Bاسبابها ...حالة النواس  ( B و النواس A بين النواس التباعد/ فسر ظاهرة 4 
.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
nRAR=10P  عدد من الشحنات الكهربائية البسيطة   A/ إكتسب النواس الكهربائي 5

6
P .   

e=1,6 .10Pعلما أن الشحنة الكهربائية البسيطة تساوي : 

-19
P C 

  :A للنواس الكهربائي  QRA  Rأحسب الشحنة الكهربائية  -أ
.=..................................................................................................QRA 

QRBR=- 3,2 .10P يحمل شحنة كهربائية   B النواس الكهربائي – ب 

-13
PC.  أحسب عدد الشحنات الكهربائية 

 =B...................................................................................  nRBRفي النواس nRBR   البسيطة

 nRB وعدد الشحنات الكهربائية  البسيطة nRAR   ج- قارن بين عدد الشحنات الكهربائية البسيطة  

R............................................................................................................................................................................... 
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اإلعتماد على النفس فضيلة / مراجعة األجوبة /  : نصيحة
 حــــــظ  نظافة الورقة /  استغالل كل وقت اإلمتحان /

 مــــوفـــــق

 : اإلعتماد على النفس نصيحة
فضيلة / مراجعة األجوبة /  نظافة 

الورقة /  استغالل كل وقت 
 اإلمتحان / حــــــظ مــــوفـــــق


