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عدد الصفحات 1 :

الموضوع

التنقٌط
التمرين األول  8 (:نقط )
 5.3ن

 5.3ن

5ن
5ن
5ن

 - 2امأل الفراغ بما ٌناسب من الكلمات التالٌة  :األلومٌن – الزجاج – األجسام – التآكل – الفلزات – أوكسٌد األلومنٌوم – كتٌمة .
 تتكون  .....................المستعملة فً حٌاتنا الٌومٌة من عدة مواد  ،تصنف إلى ثالث مجموعات أساسٌة وهً :
 ......................و المواد العضوٌة و . ....................
 تتكون على سطح األلومنٌوم ،عند تؤكسده فً الهواء ،طبقة رقٌقة تسمى  ...........................أو ...............................
وهً مادة .......................غٌر منفذة للهواء تحمً الفلز من . .......................
 - 2ضع خطا تحت االختٌار الصحٌح :
 منعدمة سالبة للنواة شحنة كهربائٌة  - :موجبة
 لها نواتٌن فقدت إلكترونٌن األٌون  Cu2+عبارة عن ذرة نحاس  - :اكتسبت إلكترونٌن
 ال تتغٌر تنخفض عند تخفٌف محلول قاعدي فإن قٌمة  PHهذا المحلول  - :ترتفع
 - 3تتكون أغلب النفاٌات التً تجمع فً المطارح العمومٌة من المواد العضوٌة  ،و ٌشكل حرقها فً الهواء الطلق خطرا على صحة
اإلنسان وبٌئته :
 - 3.5اذكر غازٌن ناتجٌن عن احتراق المواد العضوٌة ٌشكالن خطرا على صحة اإلنسان و بٌئته.
........................................................................ - .............................................................. -

 - 4.5اقترح طرٌقتٌن للتخلص من هذه النفاٌات دون اإلضرار بالصحة و البٌئة .
 ........................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. -

 - 4ضع تحت كل صورة نوع الخطورة التً تمثلها المادة التً تحملها .

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

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

التمرين الثاني  8 ( :نقط )

 5.3ن
 5.3ن

أرادت كوثر القٌام بدراسة تؤثٌر كل من محلول حمضً و محلول قاعدي على بعض الفلزات ،إال أنها واجهت مشكلة تتجلى فً عدم
تمٌٌزها بٌن كؤسٌن  Aو  ، Bإحداهما تحتوي على محلول حمض الكلورٌدرٌك )  ( H+ + Cl-و األخرى تحتوي على محلول
هٌدروكسٌد الصودٌوم ) .( Na+ + OH-
 -2للتعرف على طبٌعة المحلول الذي تحتوٌه كل كؤس ،قامت كوثر بتعٌٌن  PHالمحلول الموجود فً كل كؤس ،فحصلت على
النتائج التالٌة :
 بالنسبة للمحلول الموجود فً الكؤس PH = 2 : A بالنسبة للمحلول الموجود فً الكؤس PH =11 : B -5.5اذكر وسٌلة تستعمل لتعٌٌن  PHمحلول مائً .
...............................................................................................................................................................

 -4.3حدد الكؤس التً تحتوي على محلول حمض الكلورٌدرٌك .
...................................................................................................................... .........................................

 -2للتؤكد من هذه النتٌجة أخذت كوثر كمٌة من المحلول المفترض أنه محلول حمض الكلورٌدرٌك و وضعتها فً أنبوب اختبار ثم
أرادت أن تكشف عن وجود أٌونات الكلورور  Cl-فً هذا المحلول .
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 5.3ن
 5.3ن
5ن
 5.3ن

 5.3ن

 5.3ن
 5.3ن
5ن
1ن

 -3.4اقترح على كوثر الرائز الذي ٌجب استعماله للكشف عن أٌونات الكلورور . Cl-واصفا ما ٌحدث فً أنبوب االختبار مع كتابة
معادلة الترسٌب .
 الرائز المستعمل ................................................................................................. ...................................... : ما ٌحدث فً األنبوب ................................................................... .............................................................. : معادلة الترسٌب ........................................................................................................................................ : -4.4علما أن العدد الذري لذرة الكلور  Clهو  ، Z = 17حدد بالنسبة ألٌون الكلورور : Cl-
 شحنة األٌون .......................... : شحنة اإللكترونات ................... : شحنة النواة ................... : -3بعد أن تعرفت كوثر على محتوى الكؤسٌن  Aو  Bقامت بالتجربة التالٌة :
وضعت فً أنبوبً اختبار كمٌة من محلول حمض الكلورٌدرٌك ،ثم أضافت فً األنبوب األول قطعة من الحدٌد و فً الثانً قطعة
من النحاس ،فالحظت تصاعد فقاعات فً أحدهما و لم تتصاعد األنبوب اآلخر .
 -3.5حدد معلال جوابك األنبوب الذي لم تتصاعد فٌه الفقاعات .
..................................................................................................................................................................

 -4.5اعط اسم الغاز المتصاعد فً األنبوب ،و بٌن كٌف نكشف عن وجوده .
 اسم الغاز المتصاعد :.............................................................................................................................................................. ....

 نكشف عن وجوده بـ :..................................................................................... ............................................................................
.................................................................................................................................................................

 – 5.5اكتب المعادلة الكٌمٌائٌة للتفاعل الحاصل فً األنبوب :
....................................................................................................................................................
 -4صف ما ٌحدث فً األنبوبٌن فً حالة استعمال محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم عوض محلول حمض الكلورٌدرٌك .
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

التمرين الثالث  4 ( :نقط )

2ن

5ن

5ن

بعد انتهاء أبٌك من بناء منزلكم الجدٌد بما فً ذلك تركٌب األبواب و الشبابٌك الحدٌدٌة للنوافذ ،و فً انتظار الصباغ الذي كان
مشغوال عند أحد الجٌران  ،الحظ ذات ٌوم تكون بقع من الصدأ على باب المنزل المصنوع من الحدٌد و الشبابٌك  ،فتساءل عن
السبب ،فٌما قال أخوك لو كانت تصنع من األلومنٌوم لكان أفضل  .الشًء الذي جعلك تتدخل لتوضٌح األمر .
 -5فسر ألبٌك و أخٌك سبب تكون الصدأ على الباب و الشبابٌك  ،مع تعزٌز ذلك بمعادلة كٌمٌائٌة لما حدث .
.................................................................................................................................................................
................................................................... ..............................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ..........................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

 -2فً نظرك هل صباغة الباب و الشبابٌك ٌحل المشكل ؟ اشرح ذلك .
.................................................................................................................................................................
................................................................... ..............................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ..........................

 -5ما رأٌك فً قول أخٌك ؟
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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عناصر اإلجابة
-1




األجسام  -الزجاج  -الفلزات
أوكسٌد األلومنٌوم  -األلومٌن  -كتٌمة  -التآكل

-2
 موجبة.
 فقدت إلكترونٌن.
 تنخفض.

األول
(  8نقط )

-3
 -2.1ثنائً أوكسٌد الكربون – أحادي أوكسٌد الكربون .
 -1.1وضعها فً حفر كبٌرة و ردمها .
 إعادة تصنٌعها .-4
الصورة األولى  :أكال
الصورة الثانٌة  :قابل الحتراق
-1
 - 2.2ورق . PH
 - 2.1الكؤس . A
-2
-2.1

الثاني
(  8نقط )

 الرائز المستعمل  :محلول نثرات الفضة . ما ٌحدث فً األنبوب  :تكون راسب أبٌض ٌسود تحث تؤثٌر الضوء .Ag+ + ClAgCl
 معادلة الترسٌب :-1.1
 شحنة النواة + 17 e : شحنة اإللكترونات - 18 e : شحنة األٌون - e :-3
 - 2.1األنبوب الثانً ألن النحاس ال ٌتفاعل مع محلول حمض الكلورٌدرٌك .
 - 1.1اسم الغاز المتصاعد  :ثنائً الهٌدروجٌن .
 نكشف عنه بـ  :تقرٌب لهب من فوهة األنبوب حٌث ٌحدث فرقعة .Fe + 2 H+
Fe2+ + H2 - 1.1
 - 4ال ٌحدث أي شًء فً األنبوبٌن معا .

الثالث
(  4نقط )

-1
التفسٌر  :الصدأ المتكون على الباب و الشبابٌك سببه تفاعل الحدٌد مع ثنائً أوكسجٌن
الهواء الرطب .
4 Fe + 3O2
2 Fe2O3
المعادلة :
 - 2نعم  ،ألن الصباغة تمنع دخول الهواء إلى الحدٌد .
 - 3رأٌه على صواب ألن األلومنٌوم عند تؤكسده تتكون علٌه طبقة كتٌمة من أوكسٌد
األلومنٌوم تمنع تآكله و بالتالً ٌمكن استعماله دون صباغة .
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