
 1 المراقبة المستمرة

                 ثانوي إعدادي األولىالسنة           
يزيائية            مادة العلوم الف    6201 / 03/ 08  بتاريخ:                                دقيقة. 30مدة اإلنجاز:          فوج:....... ...............................االسم الكامل:......................

    6201-5201السنة الدراسية:                                                                                                                                                                                                                  

 )pts)80 :التمرين األول

 
 )02(     )،غير املتجانس،الذوبان،املذاب،الخليط،املذيب،خليط متجانس،محلوال مائيا املتجانس  (إمأل الفراغات باستعمال الكلمات اآلتية: -1

 من جسمين مختلفين أو أكثر ........................................يتكون  ♦   

 هو الخليط الذي ال يمكن التمييز بين مكوناته بالعين املجردة ........................................الخليط  ♦  

 هو الخليط الذي نستطيع التمييز بين مكوناته بالعين املجردة ........................................الخليط ♦  

 ...............................................في الجسم ......................................يذوب الجسم .......................................خالل  ♦ 

 .................................................يسمى.......................................................عند ذوبان السكر كليا في املاء نحصل على  ♦ 

 )30( و خطأ :أجب بصحيح أ -2

 

  املحلول املشبع خليط متجانس يمكنه إذابة كمية إضافية من الجسم املذاب .

  ساعد التسخين على إذابة كمية مضافة من املذاب.

  تساعد عملية الترشيح من فصل سائلين غير قابلين لالمتزاج .

  .تمكن عملية التبخر من فصل مكونات خليط متجانس

  نستعمل أنبوب التصفيق. لفصل الزيت عن املاء

  الرشاحة هي خليط غير متجانس.

    )03(في الخانة املناسبة:    ×ضع عالمة   -3

      

 غير قابل لالمتزاج مع املاء قابل لالمتزاج مع املاء 

   الزيت

   الكحول 

   البنزين

   الحليب

 )pts)40 :التمرين الثاني

 

 .345mغرفة حجمها يساوي  *

 

 حجما ثنائي األوكسجين املوجودين في الغرفة ؟( ما 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  ؟ ثنائي الآلزوت املوجودين في الغرفة ما حجما 2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 pts)8(0 :التمرين الثالث

 من املاء املقطر. 100mlمن امللح في ثالث كؤوس يحتوي كل منها على   g 60  و  5g  ،g 40نحضر ثالث محاليل مائية ملحية؛ وذلك بإذابة 

  )1,5(.......................................املذاب: الجسم  +              .......................................املذيب: الجسم  : +حدد في هذه الحالة -1

                                                                                                                                                         ) ن (g/l . 3باحسب التركيز الكتلي للملح في كل محلول   -2

                                                                  1C  :  1املحلول  -

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

...……………………………………………………………...………………………………………… 

            2C  : 2املحلول  -

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…

…………………………………………………………...…………………………………………            

   3C  : 3املحلول  -

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                        

...……………………………………………………………...………………………………………… 

                                    )2( :ز املحسوبة إلى األنواع الثالثة صنف املحاليل حسب التراكي 360g/lعلما أن التركيز الكتلي ملحلول مشبع للملح يساوي   -3

  ....................................... : 1املحلول  -

  .......................................:   2املحلول  -

 .......................................:  3املحلول  -

 )1,5(  إلذابة امللح املترسب بالنسبة للمحلول املشبع. اقترح طريق  -4

...……………………………………………………………...………………………………………… 

...……………………………………………………………...………………………………………… 
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