
 
 

  

  )نقط 8(  :التمرین األول

 :أمأل الفراغ بما یناسب )1
  سالبةتحمل شحنة إلكتروناتتحمل شحنة موجبة، تدور حولھا نواةتتكون الذرة من. 

  غیر منفذة للھواء طبقة كتیمةغیر أن األلومین  ،�����صیغتھا الكیمیائیة للھواء منفذةالصدأ طبقة مسامیة
 .�����صیغتھا الكیمیائیة 

  أساسا من ذرات الكربون وذرات الھیدروجینالعضویةتتكون المواد. 
 

  :بصحیح أو خطأأجب  )2
  صحیحالكاتیون ھو األیون الناتج عن فقدان الذرات لبعض اإللكترونات                        ★
  صحیحالھدف من تخفیف المحالیل المائیة ھو جعلھا أقل خطرا      ★
  خطأالفلزات أغلبھا ینجذب للمغناطیس                                                           ★

  

  :أمام االجابة الصحیحة ) ×(ضع عالمة  )3
  :غاز سام ھو  ینتج عن احتراق المواد العضویة في كمیة غیر كافیة من ثنائي األوكسجین☀

�����������  
  : بكونھ  األلومنیومنتعرف على فلز ☀

  یطفو فوق الماء                     لونھ أحمر آجوري                 ینجذب للمغناطیس             أخف الفلزات           
  

  : أتمم الجدول التالي )4
  شحنة األیون  عدد إلكترونات األیون  رمز األیون  شحنة نواة الذرة  العدد الذري  رمز الذرة

11  +11e  10  +1e  

Cl  17  +17e  18  -1e  

  .ینتج عن احتراق قطع من الخشب في الھواء، غاز یعكر ماء الجیر وقطرات مائیة ناتجة عن تكاثف بخار الماء )5
 .حدد نواتج ھذا اإلحتراق   - أ

  .���وغاز ثنائي أوكسید الكربون ���ینتج عن ھذا االحتراق الماء 
 . حدد أنواع الذرات المتدخلة في تركیب الخشب   - ب

  .الھیدروجین تالكربون وذرا اتذرالذرات المتدخلة في تركیب الخشب ھي 
 .ھل الخشب مادة عضویة ؟ علل جوابك   - ج

  )ن 0.25. (نعم ، الخشب مادة عضویة -
  )ن 0.5(. وبالتالي فھو مادة عضویة الھیدروجین تالكربون وذرا اتمنذرألن الخشب یتكون أساسا  -

  )نقط 8:  (الثانيالتمرین 

 )ن 2,5: (لجزء األول ا
یُعتبر عنصر الحدید أكثر المغذیات االساسیة الُمھمة ألنشطتنا الیومیة حیُث یَُساِھم في إنتاج األنزیمات وكریات الدم 

ویسبب نقصھ ... ومن أھم مصاِدره العدس ، االسماك ، اللفت ، القرنیط والفَواكھ الجافة ( Hémoglobine )الحمراء 
  ...عدة أمراض منھا فقــر الــــــدم 

  .إلكترون وتتحول إلى أیون بعد فُقدانھا إللكترونین 26على  Feتحتوي ذرة الحدید 
 . حدد عدد إلكترونات األیون الناتج )1

  إلكترونا 24: ھو األیون الناتجعدد إلكترونات 
 IIأیون الحدید :، اسم األیون����:الرمز  .أكتُب رمز وإسم األیون الناتِج  )2
 )    e= 1,6×10-19Cنعطي   ( . )C(أُحسب شحنة األیون الناتج بداللة الكولوم  )3

ثانوي إعداديالسنة الثالثة : المستوى  

ء والكیمیاءمادة الفیزیا  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین 
الحسیمة –تطوان  –طنجة : جھة   

الفحص أنجرة: المدیریة اإلقلیمیة  
تغرامت الثانویة اإلعدادیة  
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Q=+2×1,6×10-19=+3,2×10-19 C 

  )ن 5,5: (الجزء الثاني 
  :الُموافقة لھا pHنِعطي فیما یلي بعض المحالیل المائیة َوقِیم 

 المحلول
A  : مشروب

 غازي
B :ماء مقطر 

C: عصیر
 اللیمون

D :ماء الجیر 
E : محلول ملح

 الطعام

pH 4,1 7 2 11,3 10,2 

 .َصنف المحالیل أعاله )1
  المحلول :المحالیل الحمضیةA– المحلولC. 
   المحلول :المحالیل القاعدیةD– المحلولE. 
   المحلول :المحالیل المحایدةB. 

 .المحلول الُمخفف؟علل جوابك pHبإضافَتھ إلى الماء الخالص، كیف ستتغیر قیمة  Cنُخفف المحلول  )2
  )ن 0.5(. المحلول pHستتزاید قیمة  Cعند تخفیف المحلول  -
یبقى  ��وذلك لكون أن حجم المحلول یزداد وعدد األیوناتالمحالیل الحمضیة تتزاید عند تخفیفھا، pHألن قیمة  -
  )ن 0.5(.ثابت

 :في إناء من الحدید، بعد عدة أیام تغیر لونھ وأصبح أخضر فاتح Aنصب ِكمیة من المحلول  )3
 ماذا حدث لإلناء بَعد ُمرور عدة أیام ؟   - أ

الذي یتمیز باللون  IIتحول إلى أیونات الحدیدیتآكل الحدید ویتفاعل الحدید مع المشروب الغازي فیمع مرور األیام  
 .الفاتح األخضر

 . اقترح طریقة ِلحَمایة األواني الَحدیدیة من التآكل  - ب
 .نقترح طالء األواني الحدیدیة بمادة ال تتفاعل مع المواد والمحالیل الحمضیة

 . أكتبالمعادلة الكیمیائیة المبسطة للتفاعل الَحاِصل  - ت

  )طنق 4( :ثالثالتمرین ال
تساءل صدیقك، لماذا ال . بینما كنت ترافق صدیقك بأحد أسواق مدینة الفنیدق، دخلتم ألحد المحالت لبیع مواد التنظیف

في علب من الحدید  )حمض الكلوریدریك(والمحلول المزیل للكلس في علب من األلومنیوم  مادة جافیلتتم تعبئة 
  لمقاومة الصدمات عوض تركھا في قارورات من البالستیك؟

اقترح صاحب المحل، بعد شراء مادة جافیل وحمض الكلوریدریك، القیام بحرق القارورات البالستیكیة الفارغة خارج 
  .تدخلت لتقدیم بعض الشروحات. المنزل للتخلص منھا

  :المعطیات
 pH=12  مادة جافیل

 pH=2  الكلوریدریكحمض 
 
 .أجب عن تساؤل صدیقك بخصوص التعبأة -1

، في علب من الحدید) حمض الكلوریدریك(ال یمكن تعبئة مادة جافیل في علب من األلومنیوم والمحلول المزیل للكلس 
  :ألن

  .ومینیوملتتفاعل مع األ وبالتالي فھيمادة جافیل محلول قاعدي  -
  .محلول حمضي وبالتالي فھو یتفاعل مع الحدیدحمض الكلوریدریك  -
. 
 .اقتراح صاحب المحل بخصوص التخلص من القارورات البالستیكیة الفارغةخطأ بین صحة أو  -2

ثنائي أوكسید الكربون وأحادي : عدة من بینھا سامة ومضرة احتراق المواد البالستیكیة في الھواء ینتج عنھ غازات
ومنھ فإن اقتراح صاحب المحل … ) PVCفي حالة احتراق مادة (أوكسید الكربون، إضافة إلى كلورور الھیدروجین 

  .نعرض صحتنا للخطر ال ، حتىكان صحیحا
  .الة المواد الكلسیةقدم لصدیقك بعض االحتیاطات التي یجب أن یتخذھا عند تعاملھ مع حمض الكلوریدریك إلز -3

  .یجب عدم لمس حمض الكلوریدریك وعدم استنشاق أبخرتھ -
  .لماء ولیس العكسإل اإضافة الحمض  -
  .ال یترك حمض الكلوریدریك في متناول األطفال -
- … 
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  )نقط 8(  :التمرین األول

 :أمأل الفراغ بما یناسب )1
  تحمل شحنة  .......................تحمل شحنة موجبة، تدور حولھا  ......................تتكون الذرة من....................... 

  غیر أن األلومین  ،.……………صیغتھا الكیمیائیة للھواء  ......................الصدأ طبقة مسامیة
 .………………غیر منفذة للھواء صیغتھا الكیمیائیة .……………………

  أساسا من ذرات الكربون وذرات الھیدروجین ..……………تتكون المواد. 
 

  :أجب بصحیح أو خطأ )2
  ...............................الكاتیون ھو األیون الناتج عن فقدان الذرات لبعض اإللكترونات                        ★
  ...............................الھدف من تخفیف المحالیل المائیة ھو جعلھا أقل خطرا      ★
  ...............................الفلزات أغلبھا ینجذب للمغناطیس                                                           ★

  

  :أمام االجابة الصحیحة ) ×(ضع عالمة  )3
  :غاز سام ھو  األوكسجین ینتج عن احتراق المواد العضویة في كمیة غیر كافیة من ثنائي☀

�����������  
  : بكونھ  األلومنیومنتعرف على فلز ☀

  یطفو فوق الماء                     لونھ أحمر آجوري                 ینجذب للمغناطیس             أخف الفلزات           
  

  : أتمم الجدول التالي )4
  شحنة األیون  عدد إلكترونات األیون  رمز األیون  شحنة نواة الذرة  الذريالعدد   رمز الذرة

  +11e      +1e  

  17        

  .ینتج عن احتراق قطع من الخشب في الھواء، غاز یعكر ماء الجیر وقطرات مائیة ناتجة عن تكاثف بخار الماء )5
 .حدد نواتج ھذا اإلحتراق   - أ

.........................................……………………...................................................................  
 . حدد أنواع الذرات المتدخلة في تركیب الخشب   - ب

............................................................………………………………………......................  
 .ھل الخشب مادة عضویة ؟ علل جوابك   - ج

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

  )نقط 8:  (الثانيالتمرین 

 )ن 2,5: (لجزء األول ا
یُعتبر عنصر الحدید أكثر المغذیات االساسیة الُمھمة ألنشطتنا الیومیة حیُث یَُساِھم في إنتاج األنزیمات وكریات الدم 

ویسبب نقصھ ... ومن أھم مصاِدره العدس ، االسماك ، اللفت ، القرنیط والفَواكھ الجافة ( Hémoglobine )الحمراء 
  ...عدة أمراض منھا فقــر الــــــدم 

  .إلكترون وتتحول إلى أیون بعد فُقدانھا إللكترونین 26على  Feتحتوي ذرة الحدید 
. حدد عدد إلكترونات األیون الناتج )1

………………………………...............................................................................................  
 ..................…….…………..........:، اسم األیون  ....…….....:الرمز  .أكتُب رمز وإسم األیون الناتِج  )2
 )    e= 1,6×10-19Cنعطي   ( . )C(أُحسب شحنة األیون الناتج بداللة الكولوم  )3

ثانوي إعداديالسنة الثالثة : المستوى ء والكیمیاءمادة الفیزیا   األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین 
الحسیمة –تطوان  –طنجة : جھة   

الفحص أنجرة: المدیریة اإلقلیمیة  
تغرامت الثانویة اإلعدادیة  

 

.........................................:اإلسم و النسب  
                      .........................................  

  االختبار الموحد لألسدس األول
 2018ینایر  

3/ .............. :القسم  

ساعة واحدة: مدة اإلنجاز ..........................:االمتحان رقم   
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.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

  )ن 5,5: (الجزء الثاني 
  :الُموافقة لھا pHنِعطي فیما یلي بعض المحالیل المائیة َوقِیم 

 المحلول
A  : مشروب

 غازي
B :ماء مقطر 

C: عصیر
 اللیمون

D :ماء الجیر 
E : محلول ملح

 الطعام

pH 4,1 7 2 11,3 10,2 

 .َصنف المحالیل أعاله )1
  المحالیل الحمضیة:.............................….................................................................................. 
   المحالیل القاعدیة:............................…................................................................................... 
   المحالیل المحایدة:.......…...................….................................................................................. 

 .المحلول الُمخفف؟علل جوابك pHبإضافَتھ إلى الماء الخالص، كیف ستتغیر قیمة  Cنُخفف المحلول  )2
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 :في إناء من الحدید، بعد عدة أیام تغیر لونھ وأصبح أخضر فاتح Aنصب ِكمیة من المحلول  )3
 ماذا حدث لإلناء بَعد ُمرور عدة أیام ؟   - أ

…........................................................................................................................................... 
 . اقترح طریقة ِلحَمایة األواني الَحدیدیة من التآكل  - ب

…........................................................... ................................................................................ 
 . أكتبالمعادلة الكیمیائیة المبسطة للتفاعل الَحاِصل  - ت

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

  )طنق 4( :ثالثالتمرین ال
تساءل صدیقك، لماذا ال . بینما كنت ترافق صدیقك بأحد أسواق مدینة الفنیدق، دخلتم ألحد المحالت لبیع مواد التنظیف

في علب من الحدید  )الكلوریدریكحمض (والمحلول المزیل للكلس في علب من األلومنیوم  مادة جافیلتتم تعبئة 
  لمقاومة الصدمات عوض تركھا في قارورات من البالستیك؟

اقترح صاحب المحل، بعد شراء مادة جافیل وحمض الكلوریدریك، القیام بحرق القارورات البالستیكیة الفارغة خارج 
  .تدخلت لتقدیم بعض الشروحات. المنزل للتخلص منھا

  :المعطیات
 pH=12  مادة جافیل

 pH=2  حمض الكلوریدریك
 
 .أجب عن تساؤل صدیقك بخصوص التعبأة -1

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…….............................................................................................................................. 
اقتراح صاحب المحل بخصوص التخلص من القارورات البالستیكیة خطأ بین صحة أو  -2

…………………………………………………………………………………………….الفارغة
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…… 
  .یتخذھا عند تعاملھ مع حمض الكلوریدریك إلزالة المواد الكلسیة قدم لصدیقك بعض االحتیاطات التي یجب أن -3

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
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