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بسم اهلل الرحمان الرحيم

مادة العلوم الفيزيائية

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

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

التمرين األول (6ن)

 - 1إمال الفراغات التالية مبا يناسب :
الذرة متعادلة كهربائيا ألن شحنة  ....................تساوي مقابل شحنة .......................
..................................هو عدد اإللكرتونات التي تتكون منها الذرة  .و يرمز له بـ..............
 ...................هو عبارة عن ذرة أو مجموعة من الذرات فقدت أو اكتسبت...................أو ..................
األنيون هو أيون...................ناتج عن ذرة اكتسبت..................واحدا أو أكرت.
يدخل يف تركيب األجسام مجموعة من املواد أهمها ......................و  ......................و ..................................
 - 2أجب بصحيح أو خطأ بوضع عالمة يف الجدول افله
 ميكن صناعة األجسام نفسها من مواد مختلفة. تحمي طبقة اوكسيد األلومونيوم الحديد من التآكل. الصدأ مادة منفذة للهواء ،تتكون أساسا من أوكسيد الحديد.III القارورة مادة مصنوعة من املواد البالستيكية. -للكشف عن متعدد اإلثلني نستعمل رائز اللهب.

صحيح

خطأ

 -الزئبق سائل موصل للتيار الكهربايئ
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التمرين الثاين (10ن)

االسالك الكهربائية تصنع من مادة النحاس ،تحتوي ذرة النحاس  Cuعىل  29الكرتون ،ونعطي e = 1.6×10-19C :
 - 1ماهي الشحنة اإلجاملية اللكرتونات هذه الذرة بالشحنة اإلبتدائية .............................................................................................. e
 - 2احسب شحنة نواة هذه الذرة بالشحنة اإلبتدائية بالكولوم ............................................................................................................
 - 3احسب شحنة ذرة النحاس ...........................................................................................................................................................
 - 4تفقد ذرة النحاس الكرتونني فنحصل عىل ايون النحاس.
أ  -إعط شحنة كل من نواة األيون وشحنة سحابته اإللكرتونية بالشحنة االبتدائية؟ ................................................................................
ب  -ماهو رمز أيون النحاس و نوعه و شحنته بداللة ....................................................................................................................... e
.........................................................................................................................................................................................................
 - 5يتطلب االحرتاق الكيل ل  m1 = 50.8 gمن فلز النحاس كتلة  m2 = 12.8 gمن ثنايئ األوكسجني .
 - 1 - 5اكتب املعادلة الكيميائية الحرتاق النحاس متوازنة ،علام أن صيغة أوكسيد النحاس الناتج هي  CuO؟
...........................................................................................................................................................................................................
 - 2 - 5ما هي كتلة أوكسيد النحاس الناتج ؟ ........................................................................................................................................:
............................................................................................................................................................................................................
إذا كانت لدينا كتلة النحاس هي  50.8gوكتلة ثنايئ األكسجني هي 15g
 - 3 - 5ما هي كتلة ثنايئ األوكسجني املتبقية بعد االحرتاق ؟.................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 - 6مثل النحاس ،يتأكسد الحديد بفعل الهواء الرطب ،أكتب معادلة األكسدة .......................................................................................
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التمرين الثالث (4ن)

اشرتى عمر قطعة من صوف الحديد (جيكس) ثم قاس كتلتها فوجد  ، 58gفرتكها بعد ذلك معرضة لألمطار عدة أيام ،وبعد تجفيفها
أصيب بالحرية و الذهول ملا وجد كتلتها ازدادت بـ 11gوأصبحت تساوي .69g
ضع نفسك مكان عمر و أعط تفسريا علميا لهذه الظاهرة التي عاينها مع ذكر العوامل املساعدة عليها و كيفية الحد منها.
.1التفسري العلمي للظاهرة...................................................................................................................................................................:
...........................................................................................................................................................................................................
.2العوامل املساعدة.............................................................................................................................................................................:
...........................................................................................................................................................................................................
.3الحد من الظاهرة.............................................................................................................................................................................:
...........................................................................................................................................................................................................
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