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نـــيــابة تارودانـــت

الجذاذة التربوية الخاصة بالتقويم الكتابي األول – األسدس األول – الثانية ثانوي إعدادي

 معرفة الطبقات الرئيسية للغالف الجوي. معرفة الدور الوقائي لطبقة األوزون. تعرف حركة الهواء في الغالف الجوي. -تفسير كيفية نشوء الرياح.

الهواء من حولنا

بعض خصائص الهواء و مكوناته
 معرفة أن الهواء النقي خليط متجانس. معرفة بعض الخصائص الفيزيائيةللهواء.
 -تعرف مكونات الهواء و نسبها.

2 1H -- 10%ن

األهداف الجزئية للدروس

%
4 2H -- 20%ن

www.9alami.com

6 3H --- 30%ن

الجزيئات و الذرات
 مفهوم النموذج الجزيئي و استعمالهلتفسير قابلة الهواء لالنضغاط و التوسع.
تعرف مفهوم الذرة و رتبة قطرها.
تعرف مفهوم الجزيئة.
تعرف الرموز الكيميائية C :و  Hو  Nو
.O
كتابة الصيغ الكيميائية  H2 :و  N2و  O2و
 CO2و  CH4و  COمن االسم أو العكس.
تعريف الجسم البسيط و المركب وتمييزهما.

ن

مــوضــــوع األســــئـــــلــــــة
 )1اقرأ ما يلي وأصحح الجمل الخاطئة :
أ -الميزوسفير طبقة غنية باألوزون.
ب -يوجد بخار الماء في طبقة الستراتوسفير.
ج -يرتفع الضغط الجوي كلما ارتفعنا عن سطح البحر.
د -ترتفع درجة الحرارة مع اإلرتفاع في طبقة التروبوسفير.
 )2فسر كيف تنشأ الرياح.
 )3ما هو الدور الذي تلعبه طبقة األوزون ؟ اشرح كيف ذلك.

1
1

حجم الهواء في غرفة هو .V=36m3
 )1احسب حجم كل من ثنائي األوكسجين و ثنائي اآلزوت في هذه الغرفة V1( .و .)V2
 )2أحسب كتلة الهواء  mفي هذه الغرفة بـ  gثم بـ  kgعلما أن الكتلة الحجمية للهواء هي .ρ = 1,29 g/L

1
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2

أتمم الجدول التالي :
الجسم الخالص
غازاألوكسجين
الــــــــمـــــــاء
الــســاكــاروز
غـــازاألوزون
مــــســـــألـــــــة :
الهواء النقي خليط متجانس مكون أساسا من ثنائي األوكسجين و ثنائي اآلزوت أساسا .طلب األستاذ تمثيل نموذج جزيئي
للهواء فأنجز ثالثة تالميذ األشكال التالية :
الهواء =  80%ثنائي األزوت و  20%ثنائي أوكسجين
تركيب جزيئاته
..................................................................
ذرتين من الهيدروجين و ذرة واحدة من األوكسجيـن
 21ذرة كربون و  11ذرة هيدروجين و 22ذرة أوكسجين
..................................................................

صيغة جزيئاته
..................
..................
..................
O3

صنفه
...............
مركب
...............
...............

جزيئة ثنائي األوكسجين
جزيئة ثنائي اآلزوت
 +ساعد أصدقاءك التالميذ على تحديد التمثيل الصحيح و المثيل الخاطئ للهواء معلال جوابك (بحساب نسبة  O2و .)N2

2

4

عـــنـــاصـــر االجــــابـــــة
)1
أ -الستراتوسفير . . .
ب . . . -التروبوسفير
ج-
د -تنخفض . . .
 )2تغير درجة  -صعود أو نزول الهواء  -تغير الضغط
 )3تحمي األرض من  UVألن غاز األوزون يمتصها.
 V1=0,2*36=7,2m3 )1و V2=0,8*36=28,8m3
 )2كتلة الهواء :
V = 36 m3 = 36 * 1000 = 36000 L
1L ----- 1,29 g
36000 L ---- m
m = 36000*1,29 = 46440 g = 46,44 kg
الجسم الخالص
غازاألوكسجين
الــــــــمـــــــاء
الــســاكــاروز
غـــازاألوزون

تركيب جزيئاته
ذرتين من األوكسجين
--------ثالث ذرات O

صيغة جزيئاته
O2
H2O
C12H22O11
-----

صنفه
مركب
--مركب
بسيط

 +التمثيل : 1
 نسبة 2/12*100=16,67% : O2 نسبة 10/12*100=83,33% : N2 +التمثيل : 2
 نسبة 1/8*100=12,5% : O2 نسبة 7/8*100=97,5% : N2 +التمثيل : 3
 نسبة 2/10*100=20% : O2 نسبة 8/10*100=80% : N2التمثيل الجزيئي  3هو الصحيح ألن نسب  O2و  N2صحيحة.
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8 4H-- 40%ن

االحتراقات
 تعرف أن االحتراق تحول كيميائي. تعرف نواتج احتراق الكربون في .O2 االحتراق الكامل و غير الكامل للبوتان. تعرف أخطار االحتراق غير الكامل. رائز الكشف عن ثنائي أوكسيد الكربون. تعرف نواتج احتراق السجائر وعواقبهاعلى صحة اإلنسان.
 -تعرف بعض األخطار العامة لالحتراقات.

نـــيــابة تارودانـــت

أثناء احتراق غاز البوتان في كمية غير كافية من ثنائي األوكسجين ينتج غاز يعكر ماء الجير و غاز آخر خانق إضافة لمادة
سوداء تتوضع على صحن أبيض و قطرات ماء تتكاثف على جوانب كأس بارد.
 )1حدد اسم الغاز الذي يعكر ماء الجير.
 )2هل احتراق البوتان في هذه الحالة كامل أم غير كامل ؟ علل جوابك.
 )3حدد أسماء المتفاعالت و النواتج في هذا االحتراق.
 )4اكتب حصيلة هذا االحتراق (باستعمال أسماء المتفاعالت و النواتج).
 )5حدد الجسم المحروق و الجسم المحرق.
 )6تتكون جزيئة البوتان من أربع ذرات كربون و عشر ذرات هيدروجين.
 )1.6اكتب الصيغة الكيميائية لجزيئة البوتان.
 )2.6هل البوتان جسم خالص بسيط أم مركب ؟ علل جوابك.
 )7ما هي األخطار المترتبة عن هذا النوع من االحتراقات ؟
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 )1أحدي أوكسيد الكربون
 )2احتراق غير كامل ألن من نواتجه  Cو .CO
 )3متفـ  C4H10 :و  O2نوا  H2O :و  CO2و  Cو CO
 )4الحصيلة  :البوتان  +ث أ  -----الماء  +ث أ ك  +ك  +أ أ ك.
 )5الجسم المحروق  :البوتان و الجسم المحرق  :ثنائي األوكسجين.
)6
 )1.6البوتان .C4H10 :
 )2.6مركب ألن ذراته تتركب من نوعين من الذرات ( Cو .)H
 )7االختناق بسبب  COو مشاكل تنفسية بسبب .C

