
  األولامتحان الفصل           
 ساعة ونصف: المستوى الثالثة متوسط                                           المدة

 الولى:االوضعية  •

 الفرد الكيميائي فيمايلي:ميز بين النوع الكيميائي و

، غاز احادي ،الماء المقطرة النحاسروتان،السكر، ذغاز االكسجين،جزيءغاز الب

 الكربون أكسيد

 حدد العامل المؤثر في التحوالت التالية: •

 العامل المؤثر التحول

  حم هيدروجينياالحتراق الغير تام لف

  التلحيم

  التركيب الضوئي

  أالصد

للماء المقطر من اجل  الصودا إضافة

 انتاج غاز االكسجين وغاز الهيدروجين

 

 الوضعية الثانية: •

لة خليل من مشكل انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة التي يقطنون بها ي عائتعان

وهذا ما سبب الكثير من الخسائر على مستوى تربية الدواجن التي تعتمدها بلديتهم 

عن جائزة مالية لمن يقدم البلدية  أعلنتم كمصدر دخل لها.وبمناسبة يوم العل

مياه السد المتوفر على مستوى نتاج الطاقة الكهربائية باالعتماد على مشروعا ال

 :قابلةلمتالي والذي جسده في التركيبة ابالمشروع ال المنطقة.شارك خليل
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 ذه التركيبة؟ ماهو الفعل النهائي المراد الحصول عليه في ه-1

 شاركة في هذا الفعلكر اهم الجمل الماذ -2



 عرف السلسلة الوظيفية -3

 الوظيفية الممثلة لهذه التركيبة اعط السلسة -4

 .تجريبيا يمكن من توهج صباح انطالقا من مصدر طاقوي اخراعط تركيبا -5

 دماجية:الوضعية اال •
تعريض  مخبريا بيمكن تحقيقها وم دور مهم في القطاع الصناعي لحيلعملية الت 

ين  نتج االلوم للحرارة في 3O2Feالحديد الثالثي  أكسيدو  Alمن االلمنيوم مسحوق 

3O2Al د السائل و الحديFe . 

 حدد موع التحول الحاصل معلال اجابتك. -1

 اكمل الجدول التالي:  -2

مكونات الجملة 
 ول الكيميائية بعد التح

مكونات الجملة 
 الكيميائية قبل التحول 

 التلحيم 

 الكيميائية(  األنواععيانيا)  

مجهريا)االفراد    
 ة( الكيميائي

 وازنها.  لحاصل ودلة التحول ااكتب معا -3

 حول. ؤثر في هذا التحدد العامل الم  -4

 



 امتحان الفصل األول           
 المستوى الثالثة متوسط                                           المدة :ساعة ونصف

 الوضعية االولى: •

 ميز بين النوع الكيميائي والفرد الكيميائي فيمايلي:

غاز االكسجين،جزيءغاز البوتان،السكر، ذرة النحاس،الماء المقطر، غاز احادي 

 أكسيد الكربون

 الفرد الكيميائي النوع الكيميائي

 ن غاز االكسجي

 السكر

 الماء المقطر

 الكربون أكسيدغاز احادي 

 لبوتانجزيء غاز ا

 حاسالن ذرة

 

 حدد العامل المؤثر في التحوالت التالية: •

 العامل المؤثر التحول

 تركيب المزيج االبتدائي االحتراق الغير تام لفحم هيدروجيني

 الحرارة التلحيم

 الضوء التركيب الضوئي

 الرطوبة . الحرارة. الصدأ

إضافة الصودا للماء المقطر من اجل 

 انتاج غاز االكسجين وغاز الهيدروجين

 الوسيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوضعية الثانية:

تعاني عائلة خليل من مشكل انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة التي يقطنون بها 

وهذا ما سبب الكثير من الخسائر على مستوى تربية الدواجن التي تعتمدها بلديتهم 

أعلنت البلدية عن جائزة مالية لمن يقدم كمصدر دخل لها.وبمناسبة يوم العلم 

السد المتوفر على مستوى  ال مياهمشروعا النتاج الطاقة الكهربائية باالعتماد على 

 المنطقة.شارك خليل بالمشروع التالي والذي جسده في التركيبة المقابلة:
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 ماهو الفعل النهائي المراد الحصول عليه في هذه التركيبة؟ -1

 الفعل النهائي لهذه التركيبة هو توهج المصباح

 .اذكر اهم الجمل المشاركة في هذا الفعل-2

 .المصباحالماء العنفة البكرة الدينامو اهم الجمل المشاركة في الفعل: 

 عرف السلسلة الوظيفية -3

السلسلة الوظيفية هي عبارة عن أداة من خاللها نعبر عن اشتغال التركيبة الوظيفية  

 وذلك بذكر اهم الجمل المكونة لها ودورها

 اعط السلسة الوظيفية الممثلة لهذه التركيبة -4

 يُغذي                 تُدير                     تُدير                   يُدير  

 البكرة                 العنفة                 الماء  الدينامو المصباح        

 يَتوهج          يَدور                   تَدور                       تَدور              يَتدفق

 

 .اعط تركيبا تجريبيا يمكن من توهج صباح انطالقا من مصدر طاقوي اخر-5

 توهج المصباح انطالقا من هبوب الرياح 

 توهج المصباح انطالقا من الطاقة الشمسية



 دماجية:الوضعية اال •
مخبريا بتعريض  يمكن تحقيقها لعملية التلحيم دور مهم في القطاع الصناعي و

االلومين  للحرارة فينتج   3O2Feو أكسيد الحديد الثالثي  Alااللمنيوم مسحوق من 

3O2Al  و الحديد السائلFe . 

 معلال اجابتك.وع التحول الحاصل نحدد  -1
وال يمكن الرجوع الى مواد الحالة  تحول كيميائي النه ظهرت مواد جديدة  

 االبتدائية 
 اكمل الجدول التالي:  -2

كونات الجملة الكيميائة  م
 بعد التحول 

مكونات الجملة 
 الكيميائية قبل التحول 

 التلحيم 

 االلومين و الحديد 
 

أكسيد   +االلمنيوم 
 الحديد الثالثي 

 عيانيا)األنواع الكيميائية( 

3O2Al+Fe  3O2Fe+Al    مجهريا)االفراد
 الكيميائية( 

 اكتب معادلة التحول الحاصل و وازنها.  -3
 

Fe2O3+ 2 Al             2Fe+ Al2O3 

(s)                 (s)                                                      (l)                   (s)                                            

Fe=1*2 

Al=1  *2                                           Al=2 

O=3                                                  O=3 

 حدد العامل المؤثر في هذا التحول.  -4
 العامل المؤثر هو ارتفاع درجة الحرارة. 
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