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 :)نقط8(  :التمرین الثاني 

I.  18,6أثناء تفاعلg 10,4مع  (�)الكبریتمنg 22,7، تتكون (��)من ثنائي األوكسجینg  الكبریت ثنائي أوكسید من���  

  ؟  حدد األجسام المتفاعلة واألجسام الناتجة .1

  ................................................................................:............................................. األجسام المتفاعلة

  .......................:  ........................................................................................................األجسام الناتجة 

  ................................................................................................عبر بمعادلة كیمیائیة عن ھذا التفاعل ؟  .2

  ..............................................................؟  ةكتلة الكبریت المتبقی �أحسب علما أن الكبریت لم یختفي كلیا،  .3
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II.  نضیف الماء األوكسیجیني إلى قارورة تحتوي على محلول برمنغنات البوتاسیوم، أنظر الشكل جانبھ:  
  .......................................ما الذي یدل على تكون غاز خالل ھذه التجربة ؟  .1

..........................................................................................................  
  ........................................................ھذا التفاعل ؟ عن ما الغاز الذي نتج  .2
 ...........................................................................كیف نتعرف علیھ ؟  .3

..........................................................................................................  
  ........................................علل جوابك  ھل الغاز الناتج طبیعي أو صناعي ؟ .4

..........................................................................................................  
  : الفراغ بما یناسبامالء  .5

� … . +����                 ����� + ��� . . … + ����� 
 :وازن المعادالت الكیمیائیة التالیة  .6

  )أجب خلف ھذه الصفحة(: )طنق 4(  :ثالث التمرین ال 

عند عودتك . في إطار حملة تحسیسیة حول ضرورة الحد من تلوث الھواء، عرضت مؤسستكم على التالمیذ شریطا وثائقیا
  :إلى المنزل حدثت أفراد عائلتك عن موضوع الفیلم، مما أثار التدخالت التالیة 

 من ھذا التلوث یجب استعمال مصادر الطاقات المتجددة للحد:األب؟   أتساءل أحیانا ما المقصود بتلوث الھواء وما ھي مصادره:األخ
 ؟قدم ألخیك جوابا عن تساؤلھ  .1

 ؟ تأثیر بعض الملوثات على صحة اإلنسانما  .2

 ؟ للحد من تلوث الھواءأخرى إجراءات  كیألبقدم  .3

ثانوي إعداديالسنة الثانیة  ئیةالفیزیا العلوم مادة  أصیلة -نیابة طنجة    

2014/2015: السنة الدراسیة  1دورةال 3فرض محروس رقم    
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