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النقطـــــــــــــــــــــــة:

التمرٌن األول (  8نقط ) :
1ن

1ن

1ن
1ن

امأل الفراغ بما ٌناسب :

)1

 تتكون جزٌئات المواد العضوٌة أساسا من ذرات.............................وذرات............................وٌنتج عن اإلحتراقالكامل للموادالعضوٌة.....................................و. .......................................
 )2صل بخط بٌن المادة والمجموعة التً تنتمً إلٌها :
 مواد فلزية الزنك مواد زجاجية زجاج النظارات مواد بالستيكية متعدد اإليثيلين الدهب )3األبواب الحدٌدٌة تتصدأ فً المناطق الساحلٌة بسرعة أكبر فً المناطق الداخلٌة .
 ) aما هما العامالن األساسٌان لتكون الصدأ .................................................................................................... :
 )bعلما أن الصدأ ٌتكون أساسا من أوكسٌد الحدٌد  IIIذي الصٌغة ، Fe₂O₃أكتب معادلة تكون الصدأ متوازنة :
..........................................................................................................................................................
 )cاقترح طرٌقتٌن لوقاٌة الحدٌد من الصدأ .......................................................................................................:

1ن
)4

علما أن العدد الذري لذرة الحدٌد هو . Z=26
 )aأحسب شحنة إلكترونات ذرة الحدٌد .........................................................................................................:
 )bأحسب شحنة نواة ذرة الحدٌد ................................................................................................................:
 )cأحسب الشحنة اإلجمالٌة لذرة الحدٌد ،ماذا تستنتج .......................................................................................:

3ن

التمرٌن الثانً ( 8نقط ) :
ٌمثل الجدول التالً قٌم  pHبعض المحالٌل المائٌة المستعملة فً حٌاتنا الٌومٌة :
المحلول
قٌمة pH

2ن
1ن
1ن
1ن
1ن

)1

)6

نصب عٌنة من محلول حمض الكلورٌدرٌك (  ) H⁺ + Cl⁻المخفف فً أنبوب اختبار ٌحتوي على مسحوق الحدٌد(،)Feفنالحظ
تصاعد غاز ٌحدث فرقعة عندما نقرب إلٌه لهب عود ثقاب ،واختفاء تدرٌجً لمسحوق الحدٌد.
 )aاعط اسم وصٌغة هذا الغاز ...........................................................................................................:
 )bاكتب المعادلة الكٌمٌائٌة الحصٌلة فً األنبوب ......................................................................................:
التمرٌن الثالث ( 4نقط )  ( :الجواب خلف الورقة )
لتحدٌد إسم وصٌغة محلول  Aنقوم بالتجارب التالٌة :
التجربة األولى  :نضٌف إلى عٌنة من المحلول  Aقطرات من محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم فنحصل على راسب أزرق اللون.
التجربة الثانٌة :نضٌف إلى عٌنة أخرى من المحلول  Aقطرات من محلول نترات الفضة فنحصل على راسب أبٌض ٌسود
تحت تأثٌرالضوء .
حدد األٌون الذي تم الكشف عنه فً التجربة األولى ،واكتب معادلة تكون الراسب ؟
حدد األٌون الذي تم الكشف عنه فً التجربة الثانٌة ،واكتب معادلة تكون الراسب ؟
استنتج صٌغة واسم المحلول  A؟

)2
)3
)4
)5

 1.1ن

1ن
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13

7

1

3

اعتمادا على قٌم  pHصنف هذه المحالٌل ......................................................................................................:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
حدد المحلول األكثر حمضٌة والمحلول األقل حمضٌة ........................................................................................:
حدد المحلول األكثر قاعدٌة والمحلول األقل قاعدٌة ..........................................................................................:
اقترح طرٌقة لتخفٌف محلول حمض الكلورٌدرٌك؟ صف ماذا ٌحدث لقٌمة  pHأثناء التخفٌف........................................:
...........................................................................................................................................................
اعط ثالث احتٌاطات التً ٌجب اتخاذها أثناء استعمال محلول حمض الكلورٌدرٌك .....................................................:
...........................................................................................................................................................

2ن

 1.1ن

ماء جافٌل

محلول الصودا

الماء الخالص

حمض الكلورٌدرٌك

الخل

)1
)2
)3

