
 اإلمتحان الموحد المحلي

 2016يناير دورة :………………………………..القسم

 الفزيايئية العلوم :املادة

 واحدة ساعة :جنازال إدةم

 1:لماملعا

إ

إ

إ

إ

 واديإاذلهبإلكويرة :يةوإاجله الأاكدميية

 :إادلاخةلالنيابة

 اثنويةإالرازيإال عدادية :املؤسسة

إ:إ……………………….حانال مت رمق

إ…………………………..ال مسإ:إ 

إ………………………….النسبإ:إ

 ………الرتتيبإ:إ

إ

ح 
ص الت 

ح  ملحوظة: تحرير األجوبة على هذه الورقة                            الموضوع  ي 
 نقط(8الأولإ)إالمترين 

إ(4×0.5أأجبإبصحيحإأأوإخطأأ؟إ) (1
 .األلومين مادة غير مسامية ال تحمي األلومنيوم من التأكل                          ……...…… 

 ثنائي أوكسيد الكربون.           إحتراق الورق  من نواتج                         ……...…… 

                                .يمكن لنفس المادة أن تدخل في تركيب عدة أجسام   …………… 

  تزداد قيمةpH                   .عند تخفيف محلول قاعدي                        …………… 
 (4×0.5)إ.إالفلزيةإ–إمادةإ–جسمإإ–العضويةإإ:إمنإاللكامتإالتاليةإأأمتمإالفراغإمباإيناسب (2

 …………….ينتمي الرصاص إلى مجموعة المواد الرصاص و الخشب،……… يتكون من  ……….قلم الرصاص 

لكونه يحتوي على …………….. ألنة موصل للحرارة و الكهرباء،عكس الخشب الذي ينتمي إلى مجموعة المواد 

 الهيدروجين .ذرات الكربون و 

 (4×0.5ضعإدائرةإحولإاجلوابإالصحيح؟) (3

 ثنائي األزوت /  :              ثنائي الهيدروجين عند صب محلول الصودا على قطعة من األلومنيوم يتكون 

  الصيغة الكيميائية ألوكسيد الحديدIII                                      :3هيO2/  Fe4  O3Fe 

 الحديد هيدروكسيدIII عبارة عن راسب:                                        أخضر  /  بني 

 غير مسامية  /  مسامية                               طبقة: الرطب في الهواء الحديد ةدينتج عن أكس 

 (4×0.5صلإبسهمإلكإأأيونإبنوعه؟إ) (4
2+Cu                                           أنيون متعدد الذرات 

-2O                                                                   كاتيون أحادي الذرة 

–2
4SO                                                              أحادي الذرة أنيون 

+O3H                                                               متعدد الذرات كاتيون 

إمس تقالن(إBوإ A نقط(إ)إاجلزءان8المترينإالثاينإ)إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

A) الاكلس يومإCaتتحولإذرةإإعنرصإرضوريإلبناءإالعظامإوهوإيوجدإيفإعدةإأأغديةإاكحلليبإوإالسمكإعىلإشلكإأأيون.إ

لكرتونني،إوتمتزيإبعددإذريإ ىلإأأيونإبفقدانإا  إ.Z=20الاكلس يومإا 

 …………………………………(ن0.5؟)eنواة ذرة الكالسيوم بداللة  حدد شحنة -1

إ…………………………………(ن 0.5؟)eإلكترونات ذرة الكالسيوم بداللة  حدد شحنة -2
 (……………………………..ن1)؟eحدد شحنة إلكترونات أيون الكالسيوم بداللة  -3

إ……………………………………………(ن0.5)؟أكتب رمز أيون الكالسيوم -4
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 B-وإليىلإحماليلإمائيةإوقاماإبقياسإقميةإإحرضإأأمنيإpHإن(إ1)إ.اجلدولإالتايلإأأمتملكإحملولإإ
 حمض الكلوريدريك الخل ماء الجير كلورور الصوديوم المحلول المائي

 pH 7 12.6 3.2 1.5قيمة 

إإإإ صنفه

 ن(0.5هذه المحاليل؟علل جوابك؟ ) pHحدد الوسيلة المستعملة لقياس قيمة  (1

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

 (ن0.5) ؟علل جوابك حدد المحلول المائي األكثر حمضية؟ (2

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

 .بواسطة الماء قبل استعماله المركز بتخفيف محلول حمض الكلوريدريك  قام كل من أمين وليلى (3

 (ن0.5)علل جوابك  ن على صواب أمين أم ليلى؟م -أ

..…………………………….…………………………… 

..…………………………….…………………………… 

 ن(0.5بعد تخفيف المحلول ؟ علل جوابك) pHاذا سيحدث لقيمة م -ب

……………………..………………………………………… 

 

 .لزنكفلزإاحيتويإعىلإإيفإأأنبوبإا ختبارإاخملففإعدإذكلإقامتإليىلإبصبإمكيةإمنإحملولإمحضإاللكوريدريكب (4

إ

إ

إ

إ

إ

إ

 
 ن(1لهذا التفاعل؟ ) اإلجمالية أكتب المعادلة الكيميائية  -ج

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

 نقط(4)إلثالمترينإالثا

ودإدمإوججثةإالضحية،إوعوجدإخشصإميتاإقربإمعملإلصنعإاملوادإالكمييائية.بينتإاملعاينةإوجودإكدماتإعىلإإ2015يفإأأبريلإمنإعامإ

أأيإأأاثرإدماءإجانبه.إمماإجعلإالرشطةإالعلميةإتعتقدإأأنهإقتلإيفإمعملإوإنقلإا ىلإهناك،اقرتحإاحملققإأأخدإعينةإمنإمالبسإالضحيةإا ىلإ

إ،وطلبإتفحصإخمططإبناءإاملعملإاذليإتوحضهإالصورةإالتالية:اخملتربإوإحتليلها

إعينتني:،أأخدإمنهإقامإاخملتربإبوضعإقطعةإاملالبسإيفإاملاءإاملقطرإللحصولإعىلإحملول

 .أخضر( قطرات من محلول الصودا فتكون راسب 1صب في العينة األولى ) -
 سبفتكون رانترات الفضة ( قطرات من محلول 2صب في العينة األولى ) -

 يسود تحت تأثير الضوء.
 ..…..ن(1)…..…………………………………على يدل الراسب األخضر (1
 ……….……… على يسود تحت تأثير الضوء االبيض الذي سبرااليدل  (2

 ن(1).…………………
 ن(2)حدد البناية التي قتل فيها الضحية؟ علل جوابك؟ (3

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

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

 

 

 

 

 حظ سعيد

 

صف ماذا يحدث مبرزا 

متفاعالت و نواتج هذا 

 ن(1.5التفاعل؟ )


