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  :النقطة

  

  ن3

  

  

  

  ن2
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  ن1

  )نقط 8:   (التمرین األول 
  :لجمل التالیة بما یناسب من الكلماتمم  اات)1

  مسامیة  - جسم   -كتیمة     -الصدأ    - اد  وم  - اللھب.  
 یمكن أن تدخل في تركیبھ عدة.................... السیارة..................  
 بالستیك من نوعللتمییز بین الPS بالستیك من نوعو الPVC  حیث یكون ھذا اللون أخضر ..................نستعمل رائز لون

  . PVCللبالستیك من نوع  بالنسبة
 ...............تحمي األلومنیوم من التاكل............. طبقة أما طبقة األلومین فھي, تؤدي إلى تأكل الحدید باستمرار.................طبقة بنیة. 
OH-   ,H+   ,SO4:  على األیونات التالیة (S)یحتوي محلول ) 2

2-   ,Fe2+   .صنف ھذه األیونات في الجدول اسفلھ:  
 أیونات متعددة الذرات أیونات أحادیة الذرة

 أنیونات كاتیونات أنیونات كاتیونات
............................. ............................. ............................. ............................

. 
  :أمام االجابة الصحیحة) ×(ضع عالمة  )3

  :المواد العضویة ھي مواد تحتوي على ذرات .1
  الكربون و االزوت                           الكربون والھیدروجین              الھیدروجین والكلور           

 :الفلز الذي ال یتفاعل مع حمض الكلوریدریك وال یتفاعل مع الصودا ھو .2
FeAl   Cu    

  :اذكر غازین مضرین ناتجین عن احتراق المواد العضویة في الھواء)4
.......................................................................................................................................................  
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  )نقط 8:   (التمرین الثاني 
محالیل مائیة ودون النتائج  ثالثة pHقام خالد بقیاس 

  :المحصل علیھا في الجدول جانبھ
 :صنف ھذه المحالیل إلى محالیل)1

  .........................................:حمضیة 
  ..........................................:محایدة 
 ..........................................:قاعدیة 

  .للماء ھیدروكسید الصودیومخالد قطرات من محلول أضاف )2
  :................................................سم ھذه العملیة   - أ

  .....................................................؟بعد ھذه العملیة أم ستنخفض الصودیومھیدروكسید محلول   pHھل سترتفع قیمة - ب
 ......................................................................................................................؟ماھوالھدف من ھذه العملیة- ج

فالحظ انبعاث غاز , قام خالد بصب قطرات من محلول حمض الكلوریدریك في أنبوب اختبار یوجد بھ قلیل من برادة الحدید )3ٌ
  .مع تلون المحلول باألخضر الباھت

  ..........................................................................سم النواتج - أ
  .............................................................................................:ا لتفاعلأكتب المعادلة الحصیلة لھذ- ب
  ....................................................................................................كیف نستطیع إبراز الغاز الناتج- ج
  .ھذه األیونات اذكر اسم المحلول الكاشف عن.  IIول على تحول ذرات الحدید إلى أیونات الحدید یدل تغیر لون المحل -د

 ..................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................أكتب معادلة الترسیب الموافقة -ه

  ماء مقطر  المحلول اسم
محلول ھیدروكسید 

  الصودیوم
محلول حمض 

  الكلوریدریك

  pH  7 12.5  2.4قیمة 
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 .)نقط 4:  (التمرین الثالث 

  .  Naوذرات الصودیوم     Fمن ذرات الفلیور   نالذي یتكو  NaFرور الصودیوم   یحتوي معجون األسنان على أمالح الفلیور أھمھا فلیو
 . F وتكتسبھ ذرة الفلیور, الكتروناواحدا   Na أثناء ذوبان فلیورور الصودیوم في الماء تفقد ذرة الصودیوم

  ..............................................................................................................اكتب رمزأیون الصودیوم)1
  ...............................................................................................................أكتب رمز أیون الفلیورور)2
  .............................................................................................. eأحسب شحنة نواة ذرة الصودیوم بداللة  )3

..................................................................................................................................................  
  .................................................................................................لكترونات أیون الفلیورورأحسب شحنة ا)4

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

  Z(F)=9و          Z(Na)=11      :         نعطي

  

  

 

 

 

 وهللا ولي التوفیق


