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التمرين األول ) 6نقط (

التنقيط  -(1أنقل وامأل الفراغ بما يناسب:
 تتكون الذرة من  ..............تحمل شحنة موجبة  ،وإلكترونات تحمل شحنة.........................2ن
 يتأكسد األلومينيوم في الھواء  ،وين ُتج عنه  ..................ذو الصيغة الكيميائية ..................1,5ن  -(2اختر الجواب الصحيح :
ــ
 -1-2للكشف عن أيونات الكلورور  Clنستعمل الرائز :
ج -محلول نترات الفضة .
أ -محلول حمض الكلوريدريك ؛ ب -محلول الصودا ؛
 - 2-2يؤثر محلول الصودا على :
ج -البالستيك .
؛
ب -فلز الزنك
؛
أ -فلز الحديد
 1ن  -(3صنف ما يلي إلى مواد وأجسام  :دفتر  -متعدد اإلثيلين ) - ( PEھاتف محمول  -زجاج.
1,5ن  -(4أجب بصحيح أو خطأ :
أ ُ -ي َؤدي تخفيف محلول قاعدي إلى تناقص قيمة . pH
ب  -ين ُتج عن احتراق المواد العضوية غاز ثنائي أ وكسيد الكربون فقط .
ج ُ -يعْ تبر االسترداد من أھم طرق تدبير النفايات .

التمرين الثاني )  10نقط (
أعْ َطى قياس  pHمجموعة من المحاليل المائية النتائج الـ ُمـبـ ّيـنة في الجدول التالي:
المحلول المائي
 -Aحمض الكلوريدريك  - Bالصودا  -Cالخل  - Dكلورور الصوديوم
قياس pH
صـ ّنـف ھذه المحاليل إلى حمضية وقاعدية ومحايدة .
َ -(1
+
 -(2يحتوي المحلول )  ( Dعلى أيونات  ،Naعلما ً أن  ، Z(Na) =11أوجد:
أ ـ شحنة نواة األيون  Na+بداللة . e
ب ـ شحنة مجموع إلكترونات األيون  Na+بداللة . e
 -(3نـ ُـضِ ـيف كمية من المحلول ) (Aعلى قطعة من األلومينيوم  ،فنالحظ تصاعد غاز .اعط اسم ھذا الغاز و اكتب
المعادلة الكيميائية الحصيلة لھذا التفاعل.
 -(4من بين المحاليل المائية الـ ُمـبـ ّيـنة في الجدول أعاله  ،ح ّدد المحلول المناسب للكشف عن األيونات الناتجة خالل
التفاعل السابق .اعط صيغة الــ َّراسب الناتج .
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التمرين الثالث )  4نقط (
2ن
2ن

خالل بناء منزل في مدينة شاطئية ،أراد والد أحمد استعمال نوافذ من الحديد نظرا لثمنه المنخفض  ،إال أن االبن
اقتـَ َر َح عليه اختيار األلومينيوم بدل الحديد  .اعتمادا على ما درسته في الكيمياء:
ضـل أحمد األلومينيوم على الحديد ؛
 (1ـ َف ّسر لماذا ف َّ
 - (2في حالة َتـ َمـسُّكِ األب برأيهَ ،قـ ّدم له اقتراحا تـ ُــ ْبــِر ُز فيه إجراءا عمليا ينبغي اتخاذه .

