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 :انىقطت

 …………………………………………………………:   االسم انكامم

 ................رقم انترتيبي ...................:انـاإلمتحـــم رق/3............:مـــانقس.

 

 جحزر األجىبة عهى هذي انىرقة

 انحمزٌه األول: )8 وقط(
مسطرة  - PEمتعدد االٌثٌلٌن  -االلومنٌوم  -:  طاولةصنف ما ٌلً إلى مواد و أجسام  .1

 ........................................................................................................................................................المواد:

 .........................................................: ............................................................................................. األجسام

 أجب بصحٌح أو خطأ على اإلثباتات التالٌة: .2

 لصودا  : الحدٌد هو الفلز الذي ال ٌتفاعل مع محلول حمض الكلورٌدرٌك والمع محلول ا.................................. 

 ى الحدٌد فٌتكون الصدأ      الهواء و الماء ٌؤثران عل          ..................................                         : 

         .يعتبر االسترداد مه أهم طرق تدبير انىفاياث                                      :.................................. 

     : تعدد الذرةصنف إلى أنٌون أو كاتٌون أحادي أو م .3
  /           /   

       /     

 أنٌون كاتٌون

 متعدد الذرة أحادي الذرة متعدد الذرة أحادي الذرة

    

 

وٌتسبب ...(كورق، بالستٌ)تتكون أساسا من مواد عضوٌة جشكم بقاٌا انمىاد انمسحعمهة فً حٍاجىا انٍىمٍة مصدرا نهىفاٌات وانحً / 4 .1
الحتراق نعرض إناء زجاجٌا إلى دخان االحتراق فنالحظ تكون قطرات اا ذوللتعرف على بعض نواتج ه .تلوث البٌئة فًاحتراقها 

كما ٌنتج عن هذا  .من الماء وحثالة سوداء على الجوانب الداخلٌة لإلناء وعند إضافة ماء الجٌر إلٌه فان هذا األخٌر ٌتعكر
 ز سام وخانق. االحتراق غاز أحادي أوكسٌد الكربون وهو غا

 :...................................................................................لنواتج هدا االحتراق؟ األسماء و الصٌغ الكٌمٌائٌةأعط  . أ

.........................................................................................................................: ........ ........ .............. 
.... .......................................................................................................................................: ........ .... 

 ...................................................................؟العضوٌةالمواد التً تدخل أساسا فً تركٌب  استنتج الذرات . ب

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

 ؟ بلدتكفً  الحد من خطورة بعض النفاٌاتعملٌٌن ٌساهمان فً  حلٌن اثنٌناقترح  . ت
............................................................. ..................................................................... 
............................................................ ...................................................................... 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 انحمزٌه انثاوً: )8 وقط(
 ،امآل الجدول التالً :إلكترونا 62الحدٌد الثالث على أٌون ، بٌنما ٌحتوي  إلكترونا 62الحدٌد على  ذرةتحتوي  .1

 اإلجمالٌةالشحنة   eبداللة  شحنة النواة   eبداللة  شحنة االلكترونات الرمز الكٌمٌائً  /          

 ........................ ذرة الحدٌد
........................ 

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

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

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

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

 ........................ أٌون الحدٌد الثالث
........................ 

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

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

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

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

 حٌث تتكون طبقة بنٌة هشة على سطحه.  ، ٌفقد الحدٌد برٌقه فً الهواء الرطب .2
 الطبقة البنٌة المتكونة  اسم و صٌغةأكتب  . أ

     اسم الطبقة البنٌة
... ........................................................................................................................: ........ ..... 

صٌغة الطبقة البنٌة   
............................................................................................................................:........ .. 
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 الحدٌد مع الهواء الرطب : معادلة تفاعلاكتب  . ب

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

 بانجاز تفاعل الحدٌد مع حمض الكلورٌدرٌك. غاز ثنائً الهٌدروجٌنٌحضر  .3

 رائز الكشف عن غاز ثنائً الهٌدروجٌن: صف تجربة . أ

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

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

 لتفاعل الحدٌد مع حمض الكلورٌدرٌك: متوازنةالمعادلة الأكتب  . ب

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

 ، وننجز الرائزٌن التالٌٌن : (S)نضع فً أنبوبٌن عٌنتٌن من محلول مائً عدٌم اللون  .4
 . فً الضوءٌسود  راسب أبٌض، فتكون  محلول نترات الفضة: نضٌف الى االنبوب االول قطرات من  الرائز االول
من محلول  ٌذوب فً كمٌة وافرة راسب أبٌض، فتكون  من محلول الصودا: نضٌف الى االنبوب الثانً قطرات  الرائز الثانً

 الصودا.

 أتمم الجدول التالً :  . أ

اسم االٌون  

 الكاشف 

اسم االٌون الذي تم  اسم الراسب الناتج

 تمٌٌزه

 معادلة الترسٌب

     الرائز االول

     الرائز الثانً

 :   (S)استنتج اسم و صٌغة المحلول العدٌم اللون  . ب

 ..................................   صٌغة المحلول::............................................................ المحلولاسم 
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 وقط( 4انثانث: ) انتمريه
 توجد فً المنزل مواد كٌمٌائٌة مختلفة ، منها مواد سائلة للتنظٌف . 

قاعدٌة ال تشكل خطرا إذا استعملت و رتبت بكٌفٌة سلٌمة ، صادفت لٌلى فً المنزل  أو أغلب هذه المواد إما أن تكون حمضٌة 

 أٌة لصٌقة . تحملقارورة بالستٌكٌة تحتوي على مادة سائلة للتنظٌف وال

 بالقارورة .أرادت لٌلى تحدٌد طبٌعة المادة الموجودة 

 :( قاعدٌة مٌة أحمضطبٌعة المادة السائلة بالقارورة )طرٌقة لتحدٌد اقترح على لٌلى  .1

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

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

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

 فً القارورة  أٌونات الكلورورشكت لٌلى بوجود  .2

 ؟هذه االٌونات فً المادة السائلة  من وجودالتً ٌجب على لٌلى إتباعها للتحقق  الطرٌقة العملٌةما 

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

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

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

من لٌلى عند استعمالها للمادة المنظفة فً حالة التوصل إلى أن هذه األخٌرة حمضٌة تحتوي على  اتخاذها الالزماالحتٌاطات ما  .3

 . .............................................................................................................................. ؟:أٌونات

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

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

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

 حظ سعٌد للجمٌع
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