االسم .......................... :
النسب .......................... :
3/…..
القسم :
الرقم .......................... :

فزض كخابً  1فً العلوم الفٍشٌائٍت

التمرين األول  8( :نقط)
0,75ن
0,75ن
2ن

األسدس األول

-

مدة االنجاز  :ساعة واحدة

السنة الدراسية 2102/2102 :
األســتــاذ  :دلياس عبد الصمد
الثانوية االعدادية تغرامت
نيابة الفحص أنجرة  -طنجة

ملحوظة :يؤخد بعين اإلعتبار حسن اإلعتناء بالورقة

 ) 1هٍش األخسام عي الوواد فٍوا ٌلً :سخاج – عدلت – هخعذد سخٍزٌي – قٌٌٍت بالسخٍك – الذهب  -خاحن
األجسام ...................................................................................................... :
الوىاد .........................................................................................................:
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 )2أهأل الفزاغ بوا ٌٌاسب:
 جححىي جوٍع الوىاد العضىٌة على ذرات  ،......................و ........................و ٌحن اححراقها فً  ،.............................فٍحكىى أساساناججاى هوا ........................................و............................................عندها ٌكىى االححراق . ..............................
 )3أخب بصحٍح أو خطؤ :

0,,ن
0,,ن
0,,ن
0,,ن
1,,ن

صحٍح/خطؤ

الدول
 صذأ الحذٌذ عبارة عي حفاعل فٍشٌائً األلوهٍي طبقت ال ححوً فلش األلوهٌٍوم هي الخآكل ال يتأكسد األلومنيوم في الهواء الرطبٌٌ -خح عي احخزاق الوواد العضوٌت الواء و أحادي أوكسٍذ الكزبوى فقظ

...........................
...........................
...........................
...........................

 )4صنف حسب الجدول أسفله األيونات التالية :
الـــــكــــاتــــيـــــونـــــــــــــــــــات
متعددة الذرات
أحادية الذرة
.............................

.............................

األنــــــيـــــــونــــــــــــــــــــات
متعددة الذرات
أحادية الذرة
.............................

.............................

التمرين الثاني  8( :نقط)
0,5ن

العدد الذري لذرة النحاس  Cuهو .Z=29
 -0حدد عدد إلكترونات ذرة النحاس.............................................................................................................................

1ن

 -2حدد بداللة : e
أ -شحنة إلكترونات ذرة النحاس ..............................................................................................................................

1ن

ب -شحنة نواة ذرة النحاس.....................................................................................................................................

1,5ن

ت -شحنة ذرة األلومنيوم............................................................................................................................................
 -2في ظروف معينة تفقد ذرة النحاس إلكترونين :
أ -أكتب صيغة األيون الناتج........................................................................................................................................

1ن
1ن

ب -حدد عدد إلكترونات األيون الناتج............................................................................................................................ .

1ن

ت -حدد شحنة السحابة اإللكترونية لأليون الناتج.................................................................................................................

1ن

ث -حدد شحنة نواة لأليون الناتج...................................................................................................................................

1ن

ج -أحسب بداللة  eثم بالكولوم  cشحنة األيون الناتج...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

التمرين الثالث  4( :نقط)
للخعزف على دور كلورور الكالسٍوم ( ،) CaCl2وهو خسن صلب أبٍط  ،و الوثبج فً أعلى سذاداث علب الذواء ( … ًٌ ) Doliprane , Aspirineدش فً
الوخخبز الخدزبخٍي الخالٍخٍي:

2ن
2ن

 )1اكخب هعادلت الخفاعل الحاصل فً اإلًاء ( )1هخواسًت......................................................................................................................... . :
 )2ها دور كلىرور الكالسٍىم الوثبث فً أعلى سدادات علب الدواء ؟ ............................................................................................
.................................................................................................................................................... ..............................

http://pc1.somee.com

بالتوفيق إن شاء هللا

